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                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 2) 
พัฒนาหลักสูตร  3) ทดลองใชหลักสูตร    และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  โดยทดลองใชหลักสูตรกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน   27   คน แบบแผนการ
วิจัย คือ     Pre -  Experimental  Designs  แบบ  One  group  pretest   posttest  design 
                    เครื่องมือเครื่องใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณ  (2)  แบบสอบถาม (3) ประเด็น
สนทนากลุม  (4)  แบบทดสอบวัดผลการเรียน (5)  แบบสังเกตพฤติกรรม  (6)  แบบประเมินความสามารถ    
การปฏิบัติกิจกรรม และ (7) แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ (%)คาเฉลี่ย ( x  )  
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.)การทดสอบคาที (t – test depentdent ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  
analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง 
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ซึ่งมีลักษณะเปนหลักสูตรสถานศึกษา 2)  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย  
หลักการ คําอธิบายรายวิชา  จุดหมาย  โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน   ส่ือ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 9 แผนการจัดการ
เรียนรู ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย  ประวัติความเปนมาไทยทรงดํา  วิถีการดําเนินชีวิต  ประเพณีและพิธีกรรม  
ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการแตงกาย การประเมินผลหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญ พบวา หลักสูตรมีความ
สอดคลองและเหมาะสม (3) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งรวมกันสอนโดยผูรูใน
ทองถิ่น ผูวิจัย และครูผูสอน  พบวา นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมีความกระตือรือรน และตอบคําถาม
ครูตรงประเด็น และ(4) นักเรียนมีผลการเรียนรูเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํากอนและหลังการใช
หลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ     0.01   นักเรียนมีความสามารถประกอบอาหารพื้นบาน
ไทยทรงดํา และนักเรียนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความนาสนใจ  มีกิจกรรมที่หลากหลาย ควรปรับปรุง
หลักสูตรในเรื่องของเนื้อหา ระยะเวลาใหมีความยืดหยุน ใบงาน และใบความรู   ควรทําใหนาสนใจ  
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                  JITLADA  KARDRUANG : THE DEVELOPMENT OF SCHOOL  BASED   CURRICULUM  
ON CUSTOM AND TRADITION  OF THAISONGDUM  FOR  FIFTH  GRADE  STUDENT  IN  SUPHAN 
BURI PROVINCE. THESIS ADVISORS : PRASERT MONGKOL, Ed. D., ASSOC. PROF.  SOMPASONG 
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                  The  purposes  of  this research  were  to : 1) study  of  the  fundamental data   for  the 
development  of curriculum on  custom  and  tradition of  Thaisongdum  for fifth  grade student   in  
Suphan Buri  province, (2)  develop  the curriculum, (3 )  implement the curriculum and (4)  evaluate 
and improve  the  curriculum.  The developed  curriculum  was  implemented  with  27  Fifth  grade  
students  at  Donmakard  school. The  research  instruments were custom and tradition of 
Thaisongdum curriculum, interview forms, questionnaires, focus group guideline,  achievement test, 
and behavioral  observation form, Percentage, mean, standard deviation, t–test dependent  and 
content  analysis, were employed to analyse  the  obtained  data 
                  The  research  findings  were  as  follow  :  (1) Students  and  persons  involved  required  
the curriculum on custom and tradition of Thaisongdum  for  fifth  grade students through inviting the 
experts in custom and tradition of Thaisongdum  to participate in  teaching and learning  process.     
(2) The developed curriculum consisted of principles, objectives, structure, course description, time 
on task, instructional guideline ,  instructional  media,  evaluation  form  and  eight  lesson  plans.  
The curriculum  contents were  1) The History of Thaisongdum , 2) Living and life style, 3) Custom 
and tradition ,4) Marriage tradition , and 5) Costume tradition. 3)  The  curriculum  was implemented  
with 27 fifth grade students. The local  wisdom experts, teachers  and  researcher  carried  on 
teaching and learning activities. During the implementation of the curriculum students  were very 
much enthusiastic and cooperative in learning  activities  (4) Students’ pre - posttest achievement  
scores  were  statistically  significant  difference  at the 0.01   level.  The   students  could  proposed  
the project work on the indigenous food at a high  level, and  they   that  perceived the developed  
curriculum had variety of  interested  learning  activities. However, it should be improved in some 
aspects. such as a  flexibility of time on task and appropriate  contents and activities. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดเปนอยางดี ดวยความอนุเคราะหจากหนวยงาน และบุคคล
หลายฝายโดยผูวิจัยขอกลาวรายนามดังนี้ 
 อาจารย ดร. ประเสริฐ  มงคล  อาจารยที่ปรึกษา ที่เสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา   
ที่เปนประโยชนอยางดียิ่งในการทําวิทยานิพนธ และคอยดูแลใหความเอาใจใสตลอดเวลา ผูวิจัย   
มีความรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ อาจารยบัญญัติ  เรืองศรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ  อาจารยลําดวน ไกรคุณาสัย ซึ่งเปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธใหคําปรึกษาคําแนะนํา และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ     
ใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  และทานอาจารยผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมอืในการวจิยั
ทุกทาน  
 ขอขอบพระคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2 และผูบริหารโรงเรียน 
วัดดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีที่อนุญาตใหผูวิจัยไดลาศึกษา
ตอ 
 ขอขอบพระคุณ  ทานผูอํานวยการผจญ บูรณะโรจณ อาจารย นิภาวรรณ แรใจดี  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการทดลองและ  
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและปราญชาวบาน  ไดแก นางหลอด ทองเชื้อ  อาจารยปราณี ยอยรูรอบ 
นางสมพิศ ซอนเสียงดัง และนายมะ แรใจดี  รวมกันถายทอดประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 
บานดอนมะเกลือรวมทั้งผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ตรวจแกไขหลักสูตรและเครื่องมือในการวิจัย    
ตลอดจนเพื่อนรุนที่17และพี่นองในสาขาหลักสูตรและการนิเทศทุกทานที่มิไดกลาวนามไดทั้งหมด
ทีไดใหความหวงใยและเปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณ เรืออากาศเอกบุญปลูก และคุณแมมาลัย จันทรจรัส ที่ไดวางรากฐาน
การศึกษาใหกับลูก และขอขอบคุณ คุณสมภาคย เกิดเรือง ซึ่งเปนสามี และญาติที่ใกลชิดทุกทาน
ที่ไดใหแรงใจแรงกายและทุนทรัพย พรอมทั้งใหโอกาสแกผูวิจัยไดสําเร็จการศึกษาสมความ
ปรารถนาที่ไดตั้งไว 
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บทที่ 1
บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีผลกระทบมาสูสังคมไทยเปนอยางมาก จําเปน    

อยางยิ่งที่การจัดการศึกษาของประเทศ ตองมีการพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวนเพื่อที่จะใหทัน    
ตอเหตุการณ ควรพัฒนาคนในประเทศใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ            
และสามารถรวมมือกันในการแขงขันกับนานาประเทศไดอยางเหมาะสมทัดเทียม โดยที่ยังดํารง
ความเปนชาติไทยในสังคมประชาคมโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 2545 : บทนํา) สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ             
( 2537 ก : 6) ที่กลาววา  การพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม
และดานอื่นๆ จําเปนจะตองอาศัยทรัพยากรมนุษยเปนกําลังขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพโดยใช   
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา  ดังปรากฏอยูในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9   ตอนหนึ่งที่ทรงกลาวไววา  “การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการที่
จะพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  เจตคติ  คานิยม  คุณธรรม  และจริยธรรมของบุคคล   
เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศก็ยอมจะทําไดสะดวก 
ราบร่ืน ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”   (กรมประชาสัมพันธ  2542 :3)

จะเห็นไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ของประเทศ ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพที่จะสามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมที่
เปนของตนเอง  และของครอบครัวบานเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาในอดีตเปน
การจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเปนผูจัดการศึกษาและใหการศึกษาแกเด็กในชุมชน ทั้งดานวิชาการ  
อาชีพ  ประเพณี   พิธีกรรมตาง ๆ   โดยมีพอแม  คนแก คนเฒา ปราชญชาวบาน  ชางฝมือในงาน
สาขาตางๆ เปนผูถายทอดความรูใหแกเด็กๆ  การจัดการศึกษาประเภทนี้จึงเปนการจัดการศึกษาที่
มีหลายรูปแบบ และสอดคลองกับสภาพพื้นฐาน  หรือวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนและ
แลวความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการศึกษาที่เคยมีมาในชุมชนก็ลดนอยถอยลงไปเมื่อรัฐ
เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา      และไดนําระบบการจัดการศึกษาในประเทศตะวันตกมาใช
แทนการจัดการศึกษาแบบเดิมที่เคยมีมา การจัดการศึกษาในยุคตอมาจึงถูกกําหนดนโยบาย  
หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษายึดหนวยงานในสวนกลางมากเกินไป ทําใหหลักสูตรที่นํา
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มาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้นหางไกลจากความเปนอยูและชีวิตจริงของชุมชน ผูเรียนได
เรียนรูในสิ่งที่ไกลจากความเปนตัวของตัวเองเกินไปมากกวาที่ผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องราวของตน
เองและชุมชน  (รัตนะ บัวสนธ  2535 : 2)   ชาติไทยเปนชาติที่มีอารยธรรม และวัฒนธรรมเกาแก
เปนมรดกที่สําคัญอยางยิ่งที่บรรพบุรุษไดส่ังสมผานกระบวนการสืบทอดมาถึงอนุชนรุนหลังและได
สืบทอดการพัฒนามาสูยุคใหม ทั้งในดานวิถีการดําเนินชีวิต การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี 
ความเชื่อในประเพณีและพิธีกรรมในแขนงตางๆ แสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีความเจริญรุงเรืองมา
แตในอดีต และยังมีผลใหคนไทยและสังคมไทยมีเอกลักษณที่นาภาคภูมิใจ ไมยิ่งหยอนไปกวาชาติ
ใดในโลก ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  กระแสอารยธรรมตางชาติไดเขามาสูสังคมไทยอยาง
รวดเร็ว  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิต  เจตคติและคานิยมตาง ๆ เปนอยางมากจนอาจ   
ที่จะกลาวไดวาสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยอยูในภาวะวิกฤต เนื่องจากการรับอารยธรรมชาติอ่ืน
มาใช  โดยขาดการไตรตรองทั้งยังขาดความเขาใจ ในเรื่องของความหมาย  และความสําคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (สุมน อมรวิวัฒน 2538 : 6) ในปจจุบันสังคมไทยไดตระหนักถึงคุณ
คาและความเปนเอกลักษณของชนชาติไทยอันเปนศูนยรวมภาพลักษณความเปนไทยที่ทุกคนยอม
รับ และภาคภูมิใจในความเปนคนไทย   และไดสืบทอดยึดถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติตอกันมา
ฉะนั้นบทบาทของวัฒนธรรมไทย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประเพณีพิธีกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนไทยจากครอบครัว ชุมชน  สังคม  และประเทศ จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเหนี่ยวรั้งอนุรักษ
และทะนุถนอมความเปนเอกลักษณของชาติไทยใหถาวรวัฒนาได ดังนั้นในการเพิ่มเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนไทยทรงดํา ประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทยทรงดําลงไปใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน เพราะชาวไทยทรงดําก็เปนกลุม
ชาติพันธุกลุมหนึ่งที่เปนคนไทยเหมือนกันและมีประเพณี พิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองที่
โดดเดน  ควรที่จะอนุรักษและถายทอดไปสูอนุชนรุนหลังๆ  จึงเปนภาระหนาที่ของนักการศึกษา
และผูบริหารทุกระดับ  ที่ควรใหความสนใจในการนําเอาประเพณี  พิธีกรรมและวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของทองถิ่นตางๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และ
ทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องราวของตนเองไดอยางถูกตองจึงประมวลใหเห็นไดดังตอไปนี้

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและ  
เสรีภาพของชาวไทย   มาตราที่ 46   มาตราที่ 69   ระบุสอดคลองกันวา  บุคคลซึ่งรวมกันเปน    
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือ      
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และประเทศ  หมวดที่ 5 มาตราที่ 8  ไดกลาวไววา  รัฐตองจัดการ
ศึกษา และใหการสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม พัฒนาวิชาชีพ 
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และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ 2537 ก :10 –16)  และประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2535   
หมวด 3 วาดวยนโยบายการศึกษา ขอที่ 13 ใหสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและ
ชุมชน สถาบันและสังคมอื่นๆ  ใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา  การอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2537ก : 20 - 23)      
ซึ่งระบุไวสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 27 ให         
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานและใหสถานศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน มหีนาทีจ่ดัทาํสาระของหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัสภาพปญหาในชมุชน และสงัคมภูมปิญญา   
ทองถิน่ คณุลกัษณะพงึประสงค เพือ่เปนสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัและชมุชนสงัคมและประเทศชาติ  
และในมาตราที่   29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว และชุมชนองคกรตางๆสงเสริม
ความเขมแขง็ของชมุชนโดยการจดักระบวนการเรยีนรูภายในชมุชน เพือ่ทีจ่ะใหชมุชนมกีารแสวงหา
ความรู  ขอมูล  และขาวสารที่มีอยูในชุมชน  เลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการใหม ๆ  เพื่อที่จะ
ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ 2537 ก: 8 – 10)  นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545 – 2549)  ระบุไววาในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เปนปรัชญานําทางใหการพัฒนายึดสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอ
ประมาณอยางมีเหตุผล  คนไทยสวนใหญมีการศึกษา และรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  เปนคนดี  
มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถรักษาภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูไปกับการสืบสาน        
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2545 : 4) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ระยะที่ 9  
(พ.ศ.2545 – 2549)  ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2545 : 14)

ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงตองคํานึงถึงสภาพความตองการของชุมชนและสนองตอ
นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหลัก  ซึ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะตองมี      
หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนตัวเชื่อมตอเพื่อที่จะ
นําไปสูการจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ และหลักสูตรการศึกษาขั้น       
พื้นฐานยังเปนเครื่องมือในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาใน
ชุมชน สังคม และภูมิปญญาในทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงคของการเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว  ชุมชน และประเทศชาติ  สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาไทย ประเทศชาติและทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา  23  ขอที่ 3  วาดวยความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม        
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญาไทยตามมาตราที่ 27  วรรค 2   แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  และในมาตราที่ 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคลากรทาง
การศึกษา บุคคลในครอบครัว ชุมชน องคการเอกชนที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมกันจัดทํา
สาระของหลักสูตร   ตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน   ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน
ครอบครัวและประเทศโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการ
ศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูลและขาวสาร  รูจักการเลือกใชภูมิปญญาและวิทยาการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของเยาวชนและชุมชน    
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2543 :12– 15)

จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีนในเขตภาคกลางดาน
ตะวันตกของประเทศไทย มีความสําคัญทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยอยุธยา และทําใหจังหวัด
สุพรรณบุรีเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ในลุมแมน้ําเจาพระยา อําเภอ      
อูทองเปนอําเภอหนึ่ง ที่มีกลุมชนพื้นเมืองหลายเชื้อชาติกระจายอยูตามอําเภอตางๆ มากมาย   
เชน  กลุมไทยเวียงจะอยูรวมกันทางทิศเหนือของอําเภออูทอง  กลุมลาวโซงหรือปจจุบันที่เรียกตน
เองวา ชาวไทยทรงดํา จะรวมกันอยูทางใตของอําเภออูทอง  กลุมของลาวโซงนั้นจะมีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณ โดดเดนของตนเองหลายอยาง ที่สืบทอด
กันมาเปนของตนเองอยางเดนชัด มีความสํานึกในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมของไทย     
ทรงดําอยางเหนี่ยวแนนกวาชนกลุมนอยกลุมอ่ืน ๆ และถือวาเปนกลุมชาติพันธกลุมหนึ่งของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  อาศัยอยูตามอําเภอและตามหมูบานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่  ตําบล   
ดอนมะเกลือ อําเภออูทอง ที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยูหนาแนนที่สุด (มานิตา  เขื่อนขันธ 2542 : 
7–10)  ไทยทรงดํามีประเพณีและพิธีกรรมที่มีความเปนเอกลักษณของตนเองยึดถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาชานาน แมวาปจจุบันประเพณีตาง ๆ ไดเสื่อมคลายลงไป และเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบัติไปบาง แตก็ยังคงเหลือรูปแบบใหศึกษากันอยูบาง คือประเพณีและพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อ   การนับถือผี เชน   ประเพณีเสนเรือน   ประเพณีการแตงงาน   ประเพณีการทําศพ   
ประเพณีปด  รังควาน ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน  และมีความเชื่อที่วาบุคคลใดที่ปฏิบัติ
ตามประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา   สําหรับผูที่เปนไทยทรงดําแลวจะเปนคนดีของสังคม 
และของชุมชนไทยทรงดําอีกดวย   โดยเฉพาะในดานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางกัน  (อุบลรัตน  กิจไมตรี 2543 : 4)          
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ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2540  ไดระบุหลักการ  ขอที่  7  วาเขาใจ     
ประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิตในขอที่  8   มีจิต
สํานึกในการอนุรักษ   ศิลปะ   วัฒนธรรม   ประเพณี    ภูมิปญญาไทย   และขอที่ 9 รักประเทศ
ชาติและทองถิ่นมุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม(กระทรวงศึกษาธิการ 2544  ก : 4)  
และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดมีการสรางคุณภาพของผูเรียนใน 
ขอที่ 2   ยึดมั่น  ศรัทธา  และดํารงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  รวมทั้ง
ถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติและขอที่ 4 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึง
ปจจุบัน   (กรมวิชาการ 2544 ก : 12–13)   และจากการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหกับ     
นักเรียน  ในชวงชั้นที่ 2   คือช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – ปที่ 6   ในสวนของผลการเรียนรูที่คาดหวังที่
จะเกิดแกผูเรียน คือ  ขอที่ 1 ไดเรียนรูเร่ืองจังหวัดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ  และขอที่ 5
ไดศึกษาปฏิบัติตามสิทธิและบทบาทของพลเมืองในทองถิ่น และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาม
ประเพณี และพิธีกรรมและวัฒนธรรมของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ 2544 ก : 8)     
ถึงแมวาภูมิปญญาทองถิ่น ในเรื่องของการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานั้นจะมี
ความสําคัญจําเปนอยางมากเปนเรื่องที่ทุกฝายควรใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญก็
ตามแตการดําเนินการจัดการศึกษาโดยใชปราชญชาวบาน หรือทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรของทองถิ่นและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนยังดําเนินการไดอยูในระดับนอย
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ 2537ก: 61)  กลาวในทํานองเดียวกันกับผลการวิจัย
ของ  กิตติพศ  ศิริสูตร (2535 : ง)  ศึกษาเรื่อง การนําภูมิปญญาชาวบานมาไชัในการพัฒนา    
หลักสูตรทองถิ่น ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)  ในโรงเรียน
รวมพัฒนาการใชหลักสูตร จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  โรงเรียนนําการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดอยูในระดับนอย เนื่องจากขาดแคลนงบ
ประมาณตลอดจน ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้นขาดความรู
และความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการนําภูมิปญญทองถิ่น มาใชในการพัฒนาหลักสูตร      
สถานศึกษา แหลงขอมูลทองถิ่นไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนและ
ไมไดรับการสนับสนุนขาดวัสดุอุปกรณที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณนอย  ทําใหการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีการกระทําไดอยูในระดับนอย  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ   อุไรวรรณ บุญอุรพีภิญโญ (2544 : 71-75)  ไดศึกษาผลการศึกษาการใช    
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรม    
สามัญศึกษา  จังหวัดลพบุรีใน 5   ดาน  พบวา 1)  ปญหาดานบุคคลากร  คือ  มีภารกิจในการงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

ประจํามากเกินไป  ไมมีเวลาใหความสนใจในภูมิปญญาทองถิ่น ขาดความยืดหยุนในการนํา     
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช ใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น    2)  ปญหาดานแหลงขอมูล  พบวา  การเก็บรายงานภูมิปญญา   
ทองถิ่นยังไมเปนระบบ ไมมีแหลงขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น แหลงขอมูลไมสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น 3) ปญหาดานงบประมาณ พบวา ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับ
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช และขาดการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณของการใชภูมิปญญา   
ทองถิ่น 4) ปญหาดานความรู  พบวา ขาดการศึกษาในหลักสูตรแมบทสวนที่จะนําภูมิปญญา   
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา  และ 5)  ปญหาดานปราชญทองถิ่นพบ
วาปราชญชาวบานมีอายุมากขึ้น ไมมีเวลาวาง  ขาดทักษะและประสบการณ ในการถายทอดวิชา
ความรูใหกับผูเรียน และไมมั่นใจในความรูของตนเองที่จะถายทอดใหกับผูเรียน  และจาก         
การสัมภาษณ  ลําดวน  เรือนรื่น  (2546) หัวหนากลุมนิเทศกํากับติดตามและประเมินการจัด      
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   กลาววา  ในอําเภออูทองยังมีแหลงภูมิปญญาและแหลงการเรียนรู 
และทรัพยากรอีกมาก ตลอดจนปราชญชาวบานที่มีความรูความสามารถ ในการถายทอดความรู
เร่ืองเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา  ซึ่งเปนประเพณีในหมูลาวโซงบานดอนมะเกลือ 
คือ ประเพณีการไหวศาลกลางหมูบาน  ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการทําศพ ที่ยังเปนแบบ
ของไทยทรงดําดั้งเดิม ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมดังกลาวยังสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตและ
ความเปนอยูของชุมชน เนื่องจากกลุมชนกลุมนี้สวนใหญเปนชาวไทยทรงดําแทบทั้งสิ้น จากการ
สัมภาษณของ ผจญ บูรณะโรจน (2546) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 พบวา โรงเรียนวัดดอนมะเกลือซ่ึงเปนโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ยังขาดการนําขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นมา
จัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา  ที่จัดให
นักเรยีนไดศึกษาหาความรูและ  จากการสัมภาษณ  ขัน ไขสะอาด (2546)  กํานันประจําตําบล
ดอนมะเกลือ  ไดกลาววา   ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานั้น เปนประเพณีที่มีการสืบทอด
และกระทําติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน  มีหลายประเพณีและพิธีกรรมที่ไดกระทํากันมานั้นเปน
การแสดงความเปนไทยทรงดํา แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว เปนการ
รวมญาติพี่นองและเพื่อนบานใหไปมาหาสูกันไมทิ้งกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยังไมมีการจัดการ
เรียนการสอนที่    เกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดําในโรงเรียนวัดดอนมะเกลือและในชุมชนของไทย
ทรงดําที่อ่ืนๆ ก็ยังไมปรากฏ จึงมีความประสงคที่จะใหโรงเรียนไดจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา
ข้ึนสอนภายในโรงเรียน  เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและเปนการอนุรักษวัฒนธรรมที่ดี
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งามของไทยทรงดําใหยังคงอยู จากการสัมภาษณ นิภาวรรณ  แรใจดี  (2546)  อาจารย 2         
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  ผูสืบเชื้อสายไทยทรงดํามาแตกําเนิดและเปนผูที่ทําการอนุรักษและสืบ
สานประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําเสมอมา กลาววาประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
นั้นมีขอมูลอยูเปนจํานวนมากยากที่จะใหนักเรียนไดศึกษาไดครบถวน  แตถาหากถายทอดและให
ความรูในสวนที่สําคัญไปทีละเร่ืองก็จะสามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดําทั้งหมดได  ซึ่งจะเปนการอนุรักษและเปนการเผยแพรประเพณี และพิธีกรรมของไทย
ทรงดําใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน  จึงมีความตองการที่จะใหนักเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําไดเรียนรู
และเขาใจการปฏิบัติประเพณีพื้นฐานเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําและถือปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองเพื่อทําการอนุรักษสืบทอดตอไป เปนแบบแผนในการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม      
จริยธรรมเปนการสรางความสามัคคีกลมเกลียวในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในชุมชนอยางสงบสุข
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํามีความเปนเอกลักษณที่โดดเดนไมเหมือนกับการปฏิบัติ
ประเพณีและพิธีกรรมของชนชาติอ่ืน  และยังยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาชานานแมวาปจจุบัน
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําตางๆ ไดเสื่อมคลายและมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติไป
บางแตก็ยังคงเหลือรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมใหไดศึกษา เนื่องจากยังมีการปฏิบัติ     
สืบตอกันมาจากไทยทรงดํารุนเกา  (พรพิมล  ชันแสง 2541 : 50)

สภาพปญหาดังกลาวขางตน นักเรียนไมไดเรียนรูประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
และโรงเรียนไมมีขอมูลทองถิ่นเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ผูวิจยัในฐานะของครู
ผูสอนไดตระหนักถึงความตองการและความจําเปนที่จะนําขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นเกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํามาทําการพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือจากผูรูที่มีอยูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ซึ่งอยูในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 2หนาที่ พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต มาตรฐานที่ ส.2.1 ปฏิบัติตน
ตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทยดํารงชีวิตยูรวมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข สาระที่ 4  ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส. 4.3  กลาววา
เขาใจความเปนมาของชาติไทยมีวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจและดํารงความเปนไทย          
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ข : 17)

จากภาพรวมทั้งหมดทําใหผูวิจัยมีความตองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา รวมกับผูรูในทองถิ่น และครูผูสอน กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยการออกสอบถามความคิดเห็น  สัมภาษณ และสนทนากลุม เร่ืองประเพณีและ
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พิธีกรรมที่จะนํามาเปนสาระการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนกระบวน
การเรยีนการสอน ส่ือและอปุกรณทีจ่ะใชในการดาํเนนิการจดัการเรยีนการสอน วธิกีารวดัผล
ประเมนิผลนกัเรยีน เพือ่นาํขอมลูทีไ่ดมาจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา จดัทาํหนวยการเรยีนและ แผน
การจดัการเรยีนรู   โดยมคีรผููสอน ผูรูในทองถิน่ และผูวจิยัเขาไปมสีวนรวมในการจดัการเรยีนการ
สอนทกุครัง้ ผูวจิยัไดเลอืกทาํวจิยัทีโ่รงเรยีนวดัดอนมะเกลอื สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่  การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต  2 เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว มีประชากรสวนใหญสืบเชื้อสายไทยทรงดําเกือบทุกครัว
เรือนประชากรสวนใหญของตําบลดอนมะเกลือยังคงมีการอนุรักษและมีการถายทอดประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยทรงดําแบบดั้งเดิมอยูตลอดจนมีผูรูในทองถิ่นที่มีความรู  ความสามารถใน
การถายทอดประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํารวมถึงความตองการของ  ชุมชนที่จะเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จงึมคีวามเหน็สอดคลองกบัความตองการของชมุชนเหน็ความสาํคญั
และความจาํเปนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งความตองการและ    ความจําเปนนี้สอด
คลองกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ซึ่งเปนหลักสูตรแมบทในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาไดพยายามนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   
โดยมีความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการและความจําเปนในยุคปจจุบันเพื่อที่จะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต  และเปนการเรียนรูอยางยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาคนควาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรม   

ไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพบวา   มีนักการศึกษาไดเสนอ
แนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไวดังนี้ สงัด  อุทรานันท (2532 ก : 314 – 316)
ไดเสนอไว   7  ข้ันตอน   คือ  1)  จัดตั้งคณะทํางาน  2)  วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  3)  การกําหนด
จุดมุงหมาย  4)  การคัดเลือกและจัดเนื้อหา  5)  การดําเนินการใชหลักสูตร  6)  การประเมินผล
การใชหลักสูตร  7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรซึ่งมีความคลายคลึงกับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร
ของกรมวิชาการ (2534:15–21)  เสนอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 10 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน  2) การวิเคราะหขอมูล 3) การกําหนดความเหมาะสมกับนักเรียน  4)  กําหนดความ
เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน5)กําหนดความคิดรวบยอด 6)หนดรางรายวิชา 7)  วิเคราะหราง
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รายวิชา  8) วิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการสอน  9) จัดสรางปจจัยเกื้อหนุน
การเรียนการสอน 10) นําไปทดลองใช สอดคลองกับข้ันตอนในการพัฒนา หลักสูตรตามความ
ตองการของทองถิ่น ของกรมวิชาการ  (2536 ก  : 20)   มี   6  ข้ันตอน  ดังนี้   1)  จัดทําระบบ
ขอมูลพื้นฐาน  2) กําหนดความตองการและความจําเปนของ    ทองถิ่น  3) กําหนดเปาหมายหรือ
จุดประสงคการเรียนรู 4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาหรือกิจกรรม  5)  การจัดทําแผนการ
สอน  6)  การปรับปรุงและการพัฒนา  อุบลรัตน   กิจไมตรี  (2544 : 6)   ไดเสนอแนวคดิเกีย่วกบั
ข้ันตอนการพฒันาหลกัสตูรประกอบไปดวย 1) การศกึษาตัวแปรตางๆ  จากภายนอก 2)  การกําหนด
ความมุงหมาย   3)  การนําหลักสูตรไปใช   4)  การประเมินผล นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดเสนอ
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไวสอดคลองกันดังนี้  มาเรียม นิลพันธุ (2536:บทคัดยอ) ไดทําการ
พัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรมสําหรับขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
สาลินี   อุดมผล (2542 : 11)  ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานเรื่องการเจียระไนนิล อุบลรัตน  กิจไมตรี  (2544 : 8) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ถายทอดเพลงอีแซวภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ชีวรัตน สาลี่ประเสริฐ (2545 :19)  ไดทํา
การพฒันาหลกัสตูรทองถิน่เรือ่ง การอนรัุกษโบราณสถาน โบราณวตัถ ุอําเภออูทอง สิทธเิดช สําลแีกว
(2545 : 13)  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  เร่ืองการอนุรักษปาชายเลน มีข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตร  ดังนี้คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร
และ4)  การประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรขางตนผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักการศึกษา
มาสังเคราะหข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัด
สุพรรณบุรี    โดยมีข้ันตอนตอไปนี้  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานโดย 1.1)  ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี 
ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา1.2)วิเคราะหหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1.3)ศึกษา
ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรง
ดําจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 1.4)  ศึกษาความเปนมาของชุมชนบานดอนมะเกลือ 2) การสราง
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง ดานวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย คําอธิบายรายวิชา  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค   โครงสรางของหลักสูตร  สาระการเรียนรู   เวลาเรียน หนวยการเรียนรู  แผนการ
จัดการเรียนรู  ส่ือและอุปกรณ  การวัดผลประเมินผล ประเมินโครงรางหลักสูตรและปรับปรุง   
โครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ  3) การทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    
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โรงเรียนวัดดอนมะเกลือจํานวน  27 คน  4) การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการประเมินผลจาก 1) ผลการเรียนรู เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 2)ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 3) ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา และตอประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดําซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมิที่  1
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ขั้นตอนที่  1 (วิจัย)
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย
การ พัฒนาหลักสูตรประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยทรงดํา
2.วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช   2544
3.ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา เรื่องประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา จากบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของ

- ผูบริหารโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ

    - คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

    - ครูผูสอนกลุมสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

    - ผูปกครองนักเรียน
    - ปราชญชาวบาน
    - ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
      ประเพณี
    - นักเรียนชั้นประถมปที่ 5

4.ศึกษาชุมชนบานดอนมะเกลือ

ขั้นตอนที่  2 ( พัฒนา)
การพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนที่  3 (วิจัย)
การทดลองใชหลักสูตร

นําหลักสูตรไปใชกับนักเรียน
      ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน
      วัดดอนมะเกลือ สังกัดสํานักงาน
      เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
      เขต 2  จํานวน  1  หองเรียน

จํานวน  27  คนสอนสัปดาหละ
2 ชั่วโมง  จํานวน 10 สัปดาห
รวมเวลาในการสอน  20  ชั่วโมง

ขัน้ตอนที ่ 4 (พัฒนา)
การประเมนิผลและการปรบัปรงุหลกัสตูร

ประเมินผลการใชหลักสูตรของ
      นักเรียน  ทางดาน

-ผลการเรียนรูเรื่องประเพณีและ
        พิธีกรรมไทยทรงดํา

- ความสามารถในฝกปฏิบัติ
   กิจกรรม ประกอบอาหาร

         พื้นบานไทยทรงดํา
- ความคิดเห็นของนักเรียน
  ที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา
-  ความคิดเห็นที่มีตอประเพณี

         และพิธีกรรมไทยทรงดํา

โครงสรางของหลักสูตร
หลักการ
คําอธิบายรายวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอบขายเนื้อหา
เวลาเรียน
การจัดการเรียนการสอน
หนวยการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู
สื่อและอุปกรณ
การวัดผลประเมินผล

ประเมินโครงรางของหลักสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุงโครงรางของหลักสูตร
ประเมินผลจากการตรวจสอบ

ผลการ
ประเมิน

หลักสูตรฉบับราง

ผานปรับปรุง

ไมผาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี   ดังนี้

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและ     
พิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จงัหวัดสุพรรณบุรี

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

       3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

         4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรม      
ไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอคําถามการวิจัย

1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี มีอะไรบางและเปนอยางไร
                2.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรีมีองคประกอบอะไรบาง

3.  การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการดําเนินการอยางไร

4. ผลการประเมินผลการเรียนรู เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับ         
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จังหวัดสุพรรณบุรี กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันหรือไม 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับใด ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา 
และที่มีตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา เปนอยางไร

สมมุติฐานการวิจัย

ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการใชหลักสูตรสถาน
ศึกษา เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย

1.   ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อําเภอ
อูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรีที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  จํานวน  64  คน

2.  กลุมตัวอยาง   ไดแก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  จํานวน  27  คน

3.   ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
3.1  ตวัแปรตน  ไดแก หลกัสตูรสถานศกึษาเรือ่ง ประเพณแีละพธิกีรรมไทยทรงดาํ

                       3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก ผลการเรียนรู เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ความ
สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
สถานศึกษาและตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดาํ
                 4.  ระยะที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2547  สอนสัปดาหละ  2 ชั่วโมง  จํานวน  10 สัปดาห รวมระยะเวลา  20 ชั่วโมง

       5.  เนื้อหาหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี   ผูวิจัยไดกําหนดสาระการเรียนรู ของหลักสูตรออกเปน 2 สวนคือ    ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  ภาคทฤษฎีประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา 2) วิถีการ
ดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา 3) ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําในรอบป 4)ประเพณีการแตง
งาน 5)ประเพณีการแตงกาย ภาคปฏิบัติประกอบดวย การศึกษานอกสถานที่จาก  แหลงเรียนรู 
การฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

นิยามศัพทเฉพาะ

การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรหรือการปรับ  ลด  เพิ่มหรือทําการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรขึ้นมาใหมและดําเนินตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพความตองการของทองถิ่น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 ประกอบ
ดวย  4  ข้ันตอน คือ  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  3) การทดลองใชหลักสูตร  
และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําหมายถึง เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ที่ดําเนินตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
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ประกอบดวย  4  ข้ันตอน คือ  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2)การพัฒนาหลักสูตร  3) การทดลองใช
หลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ทองถิ่น ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5  

กลุมไทยทรงดํา หมายถึง กลุมชนเผาไทยทรงดํา ที่มาอาศัยอยูพื้นที่ตําบลดอนมะเกลือ
สมัยกรุงธนบุรีและตนกรุงรัตนโกสินทรซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความเปนเอกลักษณของ
ตนเอง

ประเพณีไทยทรงดํา   หมายถึง  สิ่งที่ไดทําการปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมาจากบรรพ
บุรุษของไทยทรงดํารุนเกา เปนที่ยอมรับและเปนแบบแผนในการปฏิบัติของกลุมชนไทยทรงดํารุน
ใหม ในเรื่องประเพณีการแตงกาย ประเพณีการแตงงาน  ในตําบลดอนมะเกลือ

พิธีกรรมไทยทรงดํา  หมายถึง  การปฏิบัติ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะกระทําสิ่งหนึ่ง   
ส่ิงใดใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวตามขั้นตอน หรือตามระเบียบที่ไดวางไว เชน พิธีการแตงงาน  
และประเพณีการแตงกาย   เปนตน

ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบเรื่องประเพณีและ           
พิธีกรรมไทยทรงดํา ซึ่งวัดโดยการใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรม หมายถึง คะแนนที่เกี่ยวกับ 1) พฤติกรรมของ
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 2) การฝกปฏิบัติ
โครงงานการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 3) การนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติที่มีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา และกระบวนการทํางานเปนกลุม ซึ่งวัดโดย
แบบสังเกตุพฤติกรรมนักเรียน

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกจากความรูสึกของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถาน
ศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ในดานครูผูสอน  เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศในชั้นเรียน  การวัดผลการประเมินผล  และผูรูที่มอียูในทองถิ่นที่รวมสอน และ
ประโยชนที่ไดรับจากหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ในระดับประถมศึกษาปที่  5   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2547  จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญของแนว
คิดนักการศึกษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยหัวขอ
ตามลําดับตอไปนี้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 : กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

2.    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.     การพัฒนาหลักสูตร
4. ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
5. ภูมิหลังอําเภออูทอง ตําบลดอนมะเกลือ : บริบทการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 :   กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่สนองตอความเปนไทย 
และความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเปนการ
ศึกษาที่ตอเนื่องและใหสถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค เพื่อที่จะเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคม และประเทศชาติ ดังมีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2544  ก  : 13)

หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ

ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้
1.เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ

เปนสากล

    14
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2.เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน   โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

3.สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา  
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

4.เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ   เวลา   และการจัดการเรียนรู
5.เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู และประสบการณ

จุดมุงหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี         

มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพจึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1.เห็นคุณคาของตนเองวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือมีคุณธรรม   จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2.มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู   ใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน  และรักการคนควา
3.มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยา

การมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4.มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทักษะการคิด  
การสรางปญญา   และทักษะในการดําเนินชีวิต

5.รักการออกกําลังกาย   ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6.มีประสิทธิภาพในการผลิต การบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7.เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทยภูมิใจในความเปนไทยเปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถี

ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8.มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย   

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9.รักประเทศชาติและทองถิ่น   มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงได
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กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก  : 5 – 6)
กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น   ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้

ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3   ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6
                         ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 – 3    ชวงชั้นที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4 – 6

สาระการเรียนรู
กาํหนดสาระการเรยีนรูตามหลกัสตูรซึง่ประกอบดวยองคความรู ทกัษะหรอืกระบวนการ

การเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม   คุณธรรม   จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม   ดังนี้
กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน การสอนเพื่อ
สรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ
                 กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพ
ในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค

เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนไวดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก : 7 – 8 )
 ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ800-1,000 ชั่วโมง

ชวงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง    
ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 - 1,200 ชั่วโมง  
ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6   มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา  1,200 ชั่วโมง

การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการ

พัฒนาผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปา
หมายสามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ก : 9 – 10 )

ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 2    
ซึ่งประกอบไปดวยชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  มีดังนี้
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ชวงชั้นที่2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษา     
ภาคบังคับหลักสูตรที่จัดขึ้นมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรูทางสังคม 
ทักษะพื้นฐานดานการอาน   การเขียน   การคิดคํานวณ   การคิดวิเคราะห   การติดตอส่ือสาร   
และพื้นฐานความเปนมนุษยเนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกายสติปญญา   อารมณ   
สังคมและวัฒนธรรม

การจัดเวลาเรียน
ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทั้งการจัด

เวลาเรียนในสาระการเรียนรู 8 กลุมและรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมรวมทั้งตองจัดใหมี
เวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 
ก : 10 – 11 )  ในที่นี้จะขอยกกลาวถึงการจัดเวลาเรียนสําหรับชวงชั้นที่  2   ดังนี้

ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป   โดยมีเวลา
เรียนวันละประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงการจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตร อาจใชเวลา
ลดเหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาหใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากข้ึน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ

กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน
สําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพสําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก :  
16 - 17 )

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียนตลอด 12 ป  

การศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนกลุมสาระการเรียนรูที่
ประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชา  
ตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร           
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา 
ปรัชญาและศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระการ
เรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียนโดยมีเปาหมายของการ
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พฒันาความเปนพลเมอืงด ีมีสาระและมาตรฐานที่สําคัญ ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก  : 
16 – 17)

สาระที่ 1 :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส 1.1  :  เขาใจประวัติ  ความสําคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐาน  ส 1.2  :  ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน  ส 1.3  :  ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 1.3:ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน  ส  2.2  :  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  

ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
สาระที่ 3  :  เศรษฐศาสตร

   มาตรฐาน  ส  3.1  :  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และ
การบริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเศรษฐกิจ
อยางพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ

  มาตรฐาน  ส  3.2  :   เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธ
ของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 สาระที่  4  :  ประวัติศาสตร

   มาตรฐาน  ส  4.1  :   เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ

   มาตรฐาน  ส  4.2  :   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแง
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
    มาตรฐาน  ส  4.3  :   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
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มีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
สาระที่  5  :  ภูมิศาสตร
   มาตรฐาน  ส  5.1  :   เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนักความสัมพันธ

ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่  ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่อง
มือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล  ภูมิสารสนเทศ  อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

   มาตรฐาน  ส  5.2  :  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง กาย
ภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

    ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนที่จะ
ตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามในดานตางๆ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ข : 3)

  1.ดานความรู  ใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการ
สําคัญของวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา ปรัชญาและศาสนาตาม
ขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับช้ันในลักษณะบูรณาการ

 2.ดานทักษะกระบวนการ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะและกระบวนการ
ตาง ๆ  เชน  ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม เปนตน

     3.ดานเจตคติและคานิยมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะ
ชวยพฒันาเจตคตแิละคานยิมเกีย่วกบัประชาธปิไตยและความเปนมนษุย เชน รูจกัตนเอง พึง่ตนเอง  
ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ความกตัญู  รักเกียรติภูมิแหงตน  มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี  มีความพอ
ดีในการบริโภคเห็นคุณคาของการทํางานรูจักคิดวิเคราะห  รูจักการทํางานเปนกลุม  เคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน  และเห็นแกประโยชนสวนรวม  มีความผูกพันกับกลุม  รักทองถิ่น  รักประเทศชาติเห็น
คุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

คุณภาพของผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ประกอบดวยศาสตรตาง ๆ หลายสาขา มีลักษณะเปนสหวิทยาการจากองคประกอบดังกลาว   จึง
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ทําใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดเนนในการสรางคุณภาพของผูเรียน ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ข : 12 – 13)

1.ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําหลักธรรม
คําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู
เสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม

2.ยึดมั่น   ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

3.มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมี    ประสิทธิ
ภาพ

4.เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  
ทั้งในอดีตและปจจุบัน

5.มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับส่ิงแวดลอม   เปนผูสราง
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.ไดเรียนรูเ ร่ืองของจังหวัดภาคของตนเองและประเทศไทยทั้งเชิงประวัติศาสตร  

ลักษณะทางกายภาพ  สังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพ
เศรษฐกิจ  โดยเนนความเปนไทย

2.ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจเรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา
มากยิ่งขึ้น

3.ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองของ    
ทองถิ่น  จังหวัด  ภาค  และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  วัฒนธรรมของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น

4.ไดศึกษาเปรียบเทียบ  เร่ืองราวของจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทยรวมทั้งได
มีสวนรวมในการศึกษาและอนุรักษวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยรวม
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5.ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม   หนา
ที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร  เพื่อขยายประสบการณไปสูการทํา
ความเขาใจในภมูภิาคซกีโลกตะวนัออกและตะวนัตก  เกีย่วกบัศาสนา จริยธรรม คานยิม  ความเชือ่  
ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี   วัฒนธรรม   การดําเนินชีวิต   การจัดระเบียบทางสังคม   และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน

แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นมีดังนี้
ในที่นี้จะขอยกกลาวถึงแนวการจัดการเรียนรูของนักเรียนในชวงชั้นที่  2 (กระทรวง

ศึกษาธิการ  2544 ข  :  22 - 23 )   ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชวงชั้นที่  2    ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6  การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้น

ที่ 1  แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจมุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม  การ
สอนแบบบูรณาการ   โครงงาน   การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อมุงใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการคิด    การคนควา   แสวงหาความรู    สรางความรูดวยตนเอง  สามารถสรางสรรคผล
งานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการ
เรียนของผูเรียนรวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู
อยางเต็มตามศักยภาพ     (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก :  24 - 25 )

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับ
ชั้นเรียน  คือ  มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม
และคานิยม  อันพึงประสงค   อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด

การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน
การเรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้นสถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
                 การประเมินคุณภาพระดับชาติ   สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุด
ทายของแตละชวงชั้น   ไดแก   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง
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เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใชเวลาประมาณ 12  ป  ผูเรียน

สามารถจบการศึกษาได 2  ชวง คือ  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ถือวา  จบการศึกษาภาคบังคับ และ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งถือวาจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 ก:25 - 26 )
ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงชั้นตามเกณฑดังนี้

เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  1, 2 และ 3 ชั้นป ระถมศึกษาปที่  1 -3
ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 3 (จบการศึกษาภาคบังคับ)

1.ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผล
การเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

2.ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่       
สถานศึกษากําหนด

3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

4.ผู เ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและผานการประเมินตามเกณฑที่       
สถานศึกษากําหนด

2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

ความหมาย
หลักสูตรสถานศึกษา คือ แนวทางในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู   

ความสามารถ   โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับข้ัน
ของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสมซึ่งจะชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติได    
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน    สังคม    โลก
อยางมีความสุข  (กรมวิชาการ  2544 ก : 1)

ความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดานสามารถชี้

แนะใหผูบริหารสถานศึกษาครู  อาจารย  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดพยายามจัด
มวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุง
หมายของหลักสูตรสองประการซึ่งจุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซึ่งสถานศึกษา
ตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้นๆ  ดังนี้   (กรมวิชาการ  2544 ก : 1-2)
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1.หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการ
เรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด
ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ือสาร   สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล

2.หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรมศรัทธาในความเชื่อของตนความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันหลักสูตรสถานศึกษา
ตองพัฒนาหลักคุณธรรม และความอิสระของผูเรียนและชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับ
โลก

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจและเปลี่ยนไป

ตามธรรมชาติของการศึกษาผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน 
ของตน เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่เปล่ียนแปลงฏารจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งภารกิจในการบริหารจัดการหลักสูตร   
ประกอบดวย   (กรมวิชาการ  2544 ข : 3)

ภารกิจที่  1 การเตรียมความพรอม
ภารกิจที่  2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ภารกิจที่  3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
ภารกิจที่  4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร  (ใชหลักสูตร)
ภารกิจที่  5 การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล
ภารกิจที่  6 การสรุปผลการดําเนินงาน
ภารกิจที่  7 การปรับปรุงพัฒนา
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แผนภูมิที่ 2  แสดงภารกิจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา  :  กรมวิชาการ,  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองค
           การรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545),  5.

           หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร
ประกอบหลักสูตร

ส่ือ
การเรียนรู

คูมือสาระการเรียน
รู 8 กลุม

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

หลักสูตรของสถานศึกษา

ขอมูลสารสนเทศ

วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย

โครงสรางหลักสูตร

คําอธิบายรายวิชา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

คูมือส่ือ
การเรียนรู

หนวยการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรู

การจัดการเรียนรู

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ระด
ับช
าต
ิ

ระด
ับส
ถา
นศ
ึกษ

า
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แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เมื่อเตรียมความพรอมทุก ๆ  ดานแลว    จึงจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา    แนวทางการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   มีดังนี้    (กรมวิชาการ  2545 ค : 6-10)
1.  กําหนดวิสัยทัศน   ภารกิจ   เปาหมาย
  สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบ ๆ   

จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรและสถานศึกษาจะตองปรับตัวปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพัฒนาผูเรียน
ใหเหมาะสมกับยุค

2.  การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
จากวิสัยทัศน   ภารกิจ   และเปาหมาย   ที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  สถานศึกษา จะ

ตองจัดทําโครงสรางหลักสูตรซึ่งกําหนดสาระการเรียนรูและเวลาเรียนไวอยางชัดเจนเพื่อสถาน
ศึกษาจะนําไปใชในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู         ที่
กําหนด
               โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   ประกอบดวย

สาระการเรียนรู / ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชา   หนวยการเรียนรูครบ 8  กลุม
สาระรายปหรือรายภาค ทั้งที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มเติมตามความ
ถนัด  ความสนใจ  ความตองการของผูเรียน   ชุมชนและทองถิ่น

-    มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน
-     กําหนดเวลาแตละกลุมสาระหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การจัดทําสาระของหลักสูตร
1)   กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค   โดยวิเคราะหจากมาตฐานการ

เรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ
รายภาค  ที่ระบุถึงความรู    ความสามารถของผูเรียน  และคุณธรรม   จริยธรรม   คานิยม   ซึ่งจะ
เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น

2) กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ 1 และใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นรวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของทอง
ถิ่นและชุมชน

3)   กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต   สําหรับสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค ดังนี้
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 ชวงชั้น  ป. 1 – 3 ,  ป. 4 – 6  และ  ม. 1 – 3   กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายป และ
กําหนดจํานวนคาบเวลาใหเหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียน
รูนั้นโดยมีผังมโนทัศนสาระการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังแผนภูมิที่  
3 หนาที่   28

4)จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําเอาผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาค 
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ 1)  2)  และ   
3) นํามาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา  โดยใหประกอบดวยชื่อรายวิชา   จํานวนเวลาหรือจํานวน
หนวยกิต    ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น

5)  จัดทําหนวยการเรียนรู    โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนด
ไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูยอย ๆ หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย         
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนซึ่งเมื่อเรียน
ครบทกุหนวยยอยแลว   ผูเรียนสามารถบรรลผุลตามผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัรายปหรือรายภาคของ
ทกุวชิา

6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายปหรือ    
รายภาค    แตละหนวยการเรียนรูที่จัดทํา   กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
                 7) กระบวนการวัดผลประเมินผล เปนการวัดผลการเรียนรูของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแตเร่ิมตนจนจบวาผูเรียนไดความรู เกิดทักษะ เจตคติ มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ เปนโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนถึงระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 – 6   และไดทําการเปดเปนโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการ
ศึกษา 2549 มีคณะครู จํานวน  25 คน ครูจางสอน 3 คน รวมทั้งหมด  28  คน มีนักเรียนจํานวน  
547 คน

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎรรังสรรค ) ตารางที่  1 หนาที่  27
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ตารางที่  1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎรรังสรรค )        
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

สัดสวนเวลาเรียนรายป  (ชั่วโมง)
ชวงชั้นที่  1 ชวงชั้นที่   2กลุมสาระ
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

สาระการเรียนรูข้ันพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

280
200
80

80
40
80
80
40

280
200
80

80
40
80
80
40

280
200
80

80
40
80
80
40

280
200
80

80
40
80
80
40

280
200
80

80
40
80
80
40

280
200
80

80
40
80
80
40

รวม  8 กลุมสาระ 880 880 880 880 880 880
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - - - - - -
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120
รวม 1000 1000 1000 1000 1000 1000

หมายเหตุ        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชวงชั้นที่  1 แนะแนว           40    ชั่วโมง

                ลูกเสือ            40     ชั่วโมง
                ชุมนุม/ ชมรม  40     ชั่วโมง

                     ชวงชั้นที่   2 แนะแนว       40     ชั่วโมง
                 ลูกเสือ           40     ชั่วโมง
                 ชุมนุม/ ชมรม  40    ชั่วโมง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    แผนภูมิที่  3 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปที่ 5
    ที่มา : กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา
              ลาดพราว,2546 ), 9.

หนาที่พลเมือและวัฒนธรรม
ในการดําเนินชีวิตในสังคม

ประเพณี - วัฒนธธม

กฎหมาย

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

การเมืองการปกครอง

พลเมืองดี

สิทธิเด็กตามหลักมนุษยชน การปฎิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับตน

สิทธิหนาที่ชองบุตร
ความสามารถของเยาวชน

รัฐธรรมนูญ
การแบงแยกอํานาจ

การปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน และ
วัฒนธธมและการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

กลุมคนในระดับจังหวัด/ภาค

การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการ
ปกครองตามกระบวนการประชาธิปไตย

อํานาจอธิปไตย

 การใชอํานาจ
 ความสัมพันธของการใชอํานาจ
อธิปไตย

บทบาทและความสัมพันธระหวางอํานาจ
ของกลุมบุคคลในสังคม

    จังหวัด
    ภาค

สิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ประการ
            สิทธิที่จะมีชีวิตอยู
            สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
           สิทธิที่จะมีสวนรวม
           สิทธิที่จะไดรับการปกปอง

การเปนพลเมืองที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตยครอบคลุมคุณธรรม
ดาน สามัคคีธรรม ควรวะธรรม
ปญญาธรรม ในฐานะสมาชิกที่ดีของ

การยกยองบุคคลที่ปฎิบัติตนเปน
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยใน
ระดับจังหวัด และภาค

สถานภาพ บทบาท สิทธิ และ
เสรีภาพในฐานะเปนพลเมืองที่
ดีในระดับจังหวัดและภาค

       28
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3. การพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเปนบอเกิดแหงความรู ความเขาใจในทฤษฎี ความรูของวิชาหรือศาสตร    
ตาง  ๆ เปนการปลูกฝง เจตคติ  คานิยม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกเยาวชน    
เปนการถายทอดวัฒนธรรมของชาติใหสืบตอไปไมมีส้ินสุด   เปนการฝกทักษะวิชาชีพตลอดจน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไปสูการพัฒนาสังคม  การเมือง   การปกครอง
และเศรษฐกิจตอเนื่องกันไปหลักสูตรจึงเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ความหมายของหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตร ไดมีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรไดใหความหมายไว

ในลักษณะกวางๆ  และสวนใหญมีแนวคิดสอดคลองไปในทางเดียวกัน  และสอดคลองกับแนวคิด
ของนักการศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรในประเทศตะวันตก (กาญจนา คุณารักษ 2543  : 9)   
ซึ่งประมวลความหมายที่สําคัญไวดังนี้

โบแชมพ (Beauchamp 1981 : 61 – 62 ,อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ  2536 : 56 – 57)  
ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรมีอยูดวยกัน  3  สถานะ  คือ

1. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของศาสตรสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งศึกษากับกระบวน
การพัฒนาหลักสูตร   วิธีการใชหลักสูตรและวิธีการประเมินผลหลักสูตร

2. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของขอกําหนด  เกี่ยวกับการเรียนที่ผูเขียนขึ้น
อยางเปนทางการ  หมายถึง  เอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ  ซึ่งในเอกสารประกอบไปดวย 
รายละเอียด   จุดหมายของการเรียนการสอน   เนื้อหาสาระ   กิจกรรมการเรียนการสอน   การวัด
ผลประเมินผล   และเวลาเรียน

3. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร      
ซึ่งหมายถึงกิจกรรมตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  ไดแก   การจัดบุคลากร   กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  กระบวนการใชหลักสูตร   กระบวนการประเมินผลตาง   ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตร    
เปนการมองที่เนนกระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนั้น  ๆ

ทาบา     (Taba  1962 : 10  , อางถึงใน   สุรเชษฐ   จิตตะวิกุล  2542 : 1)   หลักสูตร  
หมายถึง   แผนการเรียนรูที่ประกอบไปดวยจุดประสงค   และจุดหมายเฉพาะการเลือกและการจัด
เนื้อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

วิชัย   วงษใหญ   (2523 : 2)   หลักสูตร  หมายถึง   ประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียน
จดัใหแกนักเรียน   เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่โรงเรียนปรารถนา
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     มาเรียม   นิลพันธุ   (2536  :  58)   ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง  เอกสาร
ขอกําหนดเกี่ยวกับมวลประสบการณที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ สําหรับเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดเจริญงอกงามไปในทางที่ตองการ
                 กาญจนา   คุณารักษ   (2543  :  11)   หลักสูตร  คือ  โครงการหรือแผนการหรือขอ
กําหนด   อันประกอบดวย หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง กิจกรรมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ   ในการ
จัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  ความสามารถ ประสบการณ  โดยสงเสริมให
เอกัตบุคคลไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง

จากความหมายของนักการศึกษาที่กลาวไวสรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง มวล          
ประสบการณ และแผนการเรียนรูหรือขอกําหนด ซึ่งประกอบดวย หลักการ  จุดมุงหมาย  โครง
สราง   กระบวนการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่โรงเรียนจัดไวใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของตนเอง

ความสําคัญของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตรพอสรุปไดโดยสังเขปตอไปนี้
1. เปนเอกสารทางราชการ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

เชน   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544
2. เปนเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนทุกโรงเรียนไดปฏิบัติ      และมี

คุณภาพผูเรียนที่ไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เปนคูมือสําหรับผูประเมินสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง    

นักเรียน    ผูนําชุมชน   ผูนําทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนของชาติใหมีความรู คูคุณธรรมและสามารถ        

ปรับเปลี่ยนทาทีเขากับสังคม   การเมือง   เศรษฐกิจ   ในปจจุบันไดอยางมีความสุข

องคประกอบของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของ ฮิลดา  ทาบา   (Hilda  Taba  1962  :  10 , 

อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2543  :  20 – 21)   ไดเสนอไววา หลักสตูรไมวาจะมีรูปแบบอยางไร    
จะตองมีองคประกอบอยางนอยที่สุด  4  อยาง   คือ

1. วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
2. เนื้อหาวิชา และจํานวนชั่วโมงสําหรับการสอนแตละวิชา
3. กระบวนการเรียนการสอน
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4. โครงการประเมินผลตามหลักสูตร
เคอร   (Kerr   1989  :  16 – 17 ,  อางถึงใน   ฉวีวรรณ   จันทรหงษ 2542 : 19)        

ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว  4  องคประกอบ   ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร   (curriculum  objective)
2. เนื้อหาความรู   (knowledge)
3. ประสบการณการเรียน   (learning  experience)
4. การประเมินหลักสูตร   (curriculum  evaluation)
ศรีวรรณ  จันทรหงษ  (2542  : 18)   กลาวถึง   องคประกอบหลักสูตรวามีองคประกอบ

ที่สําคัญอยู  4  ประการ   คือ
1. จุดมุงหมาย   (objective)
2. เนื้อหาวิชา    (content)
3. รูปแบบกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Design)
4. การประเมินผล   (evaluation)
จากการพิจารณาถึงองคประกอบของหลักสูตร ตามที่นักพัฒนาหลักสูตรไดกําหนดไว

ขางตน   พอสรุปไดวาองคประกอบของหลักสูตรประกอบไปดวย  5  อยาง คือ 1) จุดมุงหมายของ
หลักสูตร  2) เนื้อหาสาระ  3) กระบวนการเรียนการสอน 4) ส่ือการเรียนการสอน 5) การวัดและ
ประเมินผล

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรและการสรางหลักสูตร
ใจทิพย   เชื้อรัตนพงษ   (2539 : 13 – 14)   ไดใหความหมายของ  “การสรางหลักสูตร”

(curriculum   construction)   หมายถึง   กระบวนการวางแผนและพัฒนาประสบการณการเรียนรู
ตาง ๆ  ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน อันประกอบไปดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เลือกจุดมุงหมายสําหรับวิชาหรือหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม ประสบการณการเรียนรูแกนักเรียนและ
ส่ือการเรียนการสอน   วิธีการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุผลตามเปาหมาย  และการประเมิน      
ความสําเร็จของหลักสูตรที่สรางขึ้นใหม

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรที่ไดกลาว
ไวขางตนพอจะสรุปไดวา   การพัฒนาหลักสูตร   หมายถึง   การสรางหลักสูตรหรือการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยูเดิมเพื่อสนองความตองการของชุมชนในทองถิ่น    โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปน
ไปตามหลักสูตรแมบทหรือหลักสูตรระดับชาติ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
โดยทั่วไปหลักสูตรนั้นมีการแบงเปนระดับกวาง  ๆ   ได   3   ระดับ   ดังนี้

 1.  หลักสูตรระดับชาติ หรือหลักสูตรแมบทเปนหลักสูตรที่กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา
สาระ  เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกันและเพื่อสรางเอกลักษณของชาติ ซึ่งในสวนนี้            
กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบ

2.  หลักสูตรระดับทองถิ่น  เปนหลักสูตรที่นําเอาหลักสูตรแมบท  มาปรับ  เพิ่ม  ขยาย
หรือสรางหลักสูตรยอยในระดับทองถิ่นขึ้นมาเสริมหลักสูตรแมบท เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพความจําเปน  หรือความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ

3.  หลักสูตรระดับโรงเรียน หรือหองเรียนที่สรางหรือเพิ่ม  ปรับ  ขยาย  ใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของชุมชนที่โรงเรียนนั้น ๆ  ครูผูสอนจะมีบทบาทมากที่สุด  และจะเปน
หลักสูตรที่มีความสําคัญที่สุด    เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน
ชีวิตและทองถิ่นของตน

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร   ซึ่งมีนักการศึกษา
และนักพัฒนาหลักสูตรไดเสนอรูปแบบไวดังนี้

รูปแบบที่  1  การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร (Ralph  W. 
Tyler)ในป  ค.ศ.1949  ไทเลอร  ไดเขียนหนังสือ  เร่ือง  Basic  principles  of curriculum  and  
Instruction  ไดเสนอแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  คือ  หลักการและเหตุผล
ของไทเลอร   (Tyler   Rationde)   ไทเลอร   ไดกําหนดปญหาพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน  4  ขอ    (Tyler 1949,  อางถึงใน  ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  2539 : 16 – 17)

1. จุดมุงหมายทางการศึกษา  (educational  purposes) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียน
บรรลุมีอะไรบาง

2. การที่จะใหบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดนั้นจะตองมีประสบการณ
ทางการศึกษาอะไรบาง   (educational   experiences)

3. ประสบการณทางการศึกษาที่กําหนดนั้น   สามารถจัดใหมีประสิทธิภาพอยางไร
4. จะทราบไดอยางไรวาผูเรียนไดบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษานั้น  ๆ

  กลาวไดวาการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงการกําหนดจุดมุงหมาย         
การกําหนดประสบการณทางการศึกษาและการจัดประสบการณใหแกผูเรียน  และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตร
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แผนภูมิที่  4   รูปแบบการสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร
ที่มา  :   ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. การพัฒนาหลักสูตร  :  หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร

: โรงพิมพอลีนเพรส, 2539 ), 21.

รูปแบบที่  2    การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ  ทาบา  (Hilda  Taba)
ทาบาเปนนักการศึกษาที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ    การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรเหมือนไทเลอรทาบา
เชื่อวาครูผูสอนซึ่งเปนผูใชหลักสูตรควรมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและไดเสนอกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร   จากลางขึ้นไปสูบน   (the  grass-roots  approach)   มีองคประกอบ  7         
ข้ันตอน  ไดแก   (Hilda  Taba : 1962  , อางถึงใน  ใจทิพย    เชื้อรัตนพงษ  2539 : 19 – 20)

1. วินิจฉัยความตองการ   (diagnosis  of   needs)  สํารวจสภาพ  ปญหา      
ความตองการและความจําเปนตาง ๆ    ของสังคมและผูเรียน

2. กําหนดจุดประสงค     (formulation  of  objectives)   การกําหนดจุดประสงคให
ชัดเจนหลังจากที่ไดวินิจฉัยความตองการแลว

จุด
ประสงค
ชั่วคราว

จุด
ประสงค
แทจริง

การ
กล่ัน
กรอง

แหลง
ขอมูล

เนื้อหา
วิชา

ผูเรียน
จิตวิทยา
การเรียนรู

สังคม
ปรัชญา
การศึกษา

การเลือกและจัด
ประสบการณการเรียนรู

การ
ประเมินผล
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3. เลือกเนื้อหาสาระ   (selection  of  content)   จุดประสงคที่กําหนดแลวจะชวยใน
การเลือกเนื้อหาสาระ  เนื้อหาสาระจะตองสอดคลองกับจุดประสงค   วัย    และความสามารถของ
ผูเรียน    ตองมีความเชื่อถือไดและสําคัญตอการเรียนรูดวย

4. จัดเนื้อหาสาระ  (organlization  of  content)   เนื้อหาสาระที่เลือกไดแลวจะตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความตอเนื่อง  ความยากงายของเนื้อหา ความสามารถและ
ความสนใจของผูเรียน

5. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู  (selection of learning  experiences)ครูผู
สอนหรือผูที่เกี่ยวของจะตองคัดเลือกประสบการณเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรเปนสําคัญ

6. การจัดประสบการณการเรียนรู  (organization  of  learning  experiences)  
ประสบการณการเรียนรูควรจัดโดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระและความตอเนื่อง

7. กําหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีการประเมินผล   (determination  of  what  to  
evaluate   and   of   the  ways   and   means   of  doing  it)   ตองตัดสินใจวาตองประเมิน
อะไร เพื่อตรวจสอบผลวาบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม  และกําหนดดวยวาจะใชวิธีประเมิน
ผลอยางไรใชเครื่องมืออะไร  ดังแผนภูมิที่  5  หนา   35
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แผนภูมิที่ 5   รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Hilda  Taba)
ที่มา :  สงัด  อุทรานันท , ทฤษฎีหลักสูตร  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, 2533),112.

การกําหนดจุดประสงค
กําหนดโดยการวิเคราะห                        จําแนกโดย                                      ระดับของจุดประสงค
1. วัฒนธรรมและความ                    1. ชนิดของพฤติกรรม                         1. จุดมุงหมายการศึกษา
    ตองการของสังคม                        2. เนื้อหาวิชา                                      2. จุดมุงหมายของโรงเรียน
2. ผูเรียนและหลักการ                      3. ความตองการจําเปน                       3. จุดประสงคของการเรียน
   และกระบวนการเรียนรู                            ฯลฯ                                             การสอน
3. ความรูในศาสตรตาง ๆ
4. อุดมการณประชาธิปไตย

การคัดเลือกประสบการณ
กําหนดสิ่งที่รูในเรื่อง                                 ประเภท                                                ส่ิงที่เกี่ยวของ
ธรรมชาติของความรู                                เนื้อหาสาระ                         ทรัพยากรของโรงเรียน
พัฒนาการของผูเรียน                              ประสบการณ                        บทบาทหนาที่ของหนวยงาน
การเรียนรู   ผูเรียน                             การเรียนรู                                   ทางการศึกษาอื่น ๆ

ความเปนไปไดในการจัดหลักสูตร
กําหนดโดยการพิจารณาถึง                         รูปแบบในการจัด                              ส่ิงที่เกี่ยวของ
ความตอเนื่องของการเรียนรู                 รายวิชา , หมวดวิชา                        โรงเรียน ,วิธีการใชบุคลากร
การบูรณาการของการเรียนรู                 ส่ิงที่เกี่ยวของกับการ                      วิธีใหเกิดประโยชนตอ
                                                          ดํารงชีวิต , ความตองการ                การเรียนรู
                                                          จําเปน , ประสบการณ
                                                           กิจกรรมของเด็ก , จุดรวม
                                                           ของความคิด  ฯลฯ

รูปแบบของขอบเขตและการจัดเรียงลําดับ
กําหนดโดยการพิจารณา                              ประเภท                                       ส่ิงที่เกี่ยวของ
ขอบเขตของการเรียนรู                       ขอบเขตและการเรียงลําดับ                รูปแบบของการจัดหลักสูตร
ขอบเขตของความ                              ของเนื้อหา,ขอบเขตและ
 ตอเนื่องของการเรียนรู                      การเรียงลําดับของการปฏิบัติ
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รูปแบบที่  3 การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท  
(2532 ข : 38)  ไดประยุกตแนวคิดของไทยเลอร  เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร 7  ข้ัน  ดังนี้

1. การกําหนดขอมูลพื้นฐานเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและเปนขั้นตอนแรกของ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาความตองการของสังคมและผูเรียนซึ่งจะชวยให
สามารถจัดหลักสูตรใหสนองกับความตองการและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ

2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่กระทํา
หลังจากไดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน การกําหนดจุด
มุงหมายของหลักสูตรเปนการมุงแกปญหา และสนนองตอความตองการของผูเรียนที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่มีอยูเดิม

3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนการสอนที่จะนํามาจัดไวใน
หลักสูตรจะตองผานการกลั่นกรองถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับ จุดมุงหมายของหลักสูตรที่
กําหนดไว

4. การกําหนดการวัดและประเมินผล ข้ันนี้มุงที่จะหาเกณฑมาตราฐานเพื่อใชในการ
ประเมินผลวาจะวัดและประเมินผลอะไรบาง จึงจะสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
กําหนดไว

5. การทดลองใชหลักสูตร มุงที่จะศึกษาจุดออนหรือขอบกพรองของหลักสูตร           
ที่สรางขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. การประเมินผลการใชหลักสูตร หลังจากไดทดลองใชหลักสูตรแลว ตองทําการ
ประเมินผลหลักสูตรเพื่อศึกษาวาหลักสูตรเมื่อนําไปปฏิบัติจริงไดผลเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไวหรือไม และหาแนวทางแกไขและปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบสิ่งที่บกพรองหาขอดีขอเสีย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ

7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใชหลังจากไดทําการประเมินผลหลักสูตรแลว 
หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองที่ควรจะตองแกไขและปรับปรุง จะตองปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
เสียกอน   กอนที่จะนําหลักสูตรไปใชจริง ดังแผนภูมิที่  6    หนา  37
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การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้ง  7  ข้ันตอนนี้   เปนวัฏจักรที่มีความตอเนื่องกัน     
ดังแสดงในแผนภูมิที่   6

แผนภูมิที่  6  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด  ของ   สงัด   อุทรานันท
ที่มา    :    สงัด  อุทรานันท ,  พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร   (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ
                มิตรสยาม , 2532), 40.

ขอมูลภายนอก

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

กําหนดจุดมุงหมายประเมินการใชหลักสูตร

นําหลักสูตรไปใช คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ

กําหนดมาตราวัดและประเมินผล

ปรับปรุงแกไข
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     จากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรทั้งหลายที่นําเสนอมาขางตนนี้มีทั้งรูปแบบที่มี
ลักษณะกวาง  ๆ และมีข้ันตอนที่นอยไปจนถึงลักษณะละเอียด หรือข้ันตอนมาก   จึงไมสามารถ
ตัดสินใจหรือกลาวไดวารูปแบบใดดีกวารูปแบบอ่ืนๆ นักพัฒนาหลักสูตรอาจจะพอใจยึดถือ       
รูปแบบหนึ่งแบบใดเปนตนฉบับก็ไดและหรือประยุกตใชหลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมและ  
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น    เมื่อพิจารณารูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรพอสรุปไดดังนี้

1. ศึกษาคานิยมของสังคมและปรัชญาทางการศึกษา
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู
4. การนําหลักสูตรไปทดลองใช
5. การประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงแกไข

การประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร  เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพราะวาการประเมินผล

หลักสูตรจะชวยใหคําตอบเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนนั้นเปนหลักสูตรที่ดีหรือไมดี  มีจุดดีและ
จุดดอยที่ใด  ความหมายของการประเมินหลักสูตร  ตามทัศนะของนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ    ซึ่งประมวลความหมายที่สําคัญไวดังนี้

ทัคแมน   (Tuckman   1976 : 1)   ไดใหความหมายของการประเมินผลวา เปนวิถีทาง
(means)   ในการพิจารณาตัดสินวา   แผนงาน / โครงการ   (program)
         สตัฟเฟลบีม   (Stufflebeam   1971 : 554)   กลาวถึง   นิยามการประเมินผล   คือ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและหาขอมูลที่มีประโยชน  เพื่อใชในการตัดสินหาทางเลือกตาง ๆ
ที่เหมาะสม

ใจทิพย   เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 94)  การประเมินผล  คือ กระบวนการพิจารณา ตัดสิน
คุณคาของวัตถุ  คน  ส่ิงของหรือการดําเนินงานวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไว
มากนอยเพียงใด   หรือมีดีหรือเลวเพียงใดโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวัด

จากความหมายและคานิยมตาง ๆ ขางตนนี้ พอสรุปไดวา  การประเมินผลหลักสูตรคือ
กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอย
เพียงใด  โดยอาศัยขอมูลจากการวัดผลประเมินผลเปนหลัก

การประเมินผลหลักสูตรใด ๆ  ก็ตามมีจุดมุงหมายอยู  3  ประการ   (ทิศนา   แขมมณี
2528  , อางถึงใน   รัตนะ  บัวสนธ  2535  :  71)
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1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรโดยดูวาหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตอบวัตถุ
ประสงคที่หลักสูตรตองหาหรือไม

2. เพื่อตัดสินใจวาการวางเคาโครงและรูปแบบของหลักสูตรตลอดจนการบริหารงาน
และการสอนตามหลักสูตรเปนไปในทางถูกตองหรือไม

3. เพื่อวัดผลและประเมินผลดูวาผลผลิตคือผูเรียนนั้นไดรับประโยชนอะไรบางในการ
จัดทําหลักสูตร

ประเภทการประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรแบงออกเปน  3  ประเภท   ตามระยะเวลา    จุดมุงหมายของ

การประเมินไดดงันี้   (สมหวัง   พิธิยานุวัฒน  2538 , นิสา  ชูโต  2531 , อางถึงใน   รัตนะ  บัวสนธ
2535 : 72)

1. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชหรือการประเมินในระหวางการรางหลักสูตร   
(ex – ante evaluation)  เปนการประเมินเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตร  ตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรเพื่อหาขอมูลที่ไมสมบูรณ  อันจะนําไปสูการปรับแกกอนนําหลักสูตรไปใช

2. การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร  (on – going  or  formative  evaluation)
ในชวงระยะการใชหลักสูตร  เพื่อเปนการใหแนใจวาหลักสูตรจะมีการดําเนินไปอยางถูกตองจึงตอง
มีการประเมินเปนระยะเพื่อดูความกาวหนาการใชหลักสูตร  ควบคุมแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในขณะใชหลักสูตร

3. การประเมินหลังจากเสร็จส้ินการใชหลักสูตร (summative  evaluation) เปนการ
ประเมินเพื่อสรุปการใชหลักสูตรวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม   พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
สําหรับหลักสูตรตอไป

รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร
1. รูปแบบการประเมินผลโดยยึดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral  objective

model) รูปแบบการประเมินผล   โดยการยึดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนผลงานริเร่ิมของ ไทเลอร
(Ralp  W. Tyler)     ซึ่งไทเลอร    (Tyler 1950  ,  อางถึงใน   สงัด  อุทรานันท  2530 : 146 – 148)
ไดใหคํานิยามของการศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

       รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร   เปนรูปแบบที่เนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได
จากหลักสูตร   ในทัศนะของไทเลอรนั้นถือวากระบวนการทางการศึกษาจะมีจุดเนนอยู  3  สวน
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คือ   จุดมุงหมายของการศึกษา    ประสบการณการเรียนรู  และสัมฤทธิ์ผลของการเรียนซึ่งเรียก
กันวา   “Tyler  Loop”   ดังจะแสดงในแผนภูมิที่ 7  ตอไปนี้

จุดมุงหมาย
ของการศึกษา

(ก)                                                       (ค)
                            ประสบการณ                          (ข)                           สัมฤทธิ์ผล
                              การเรียนรู                                                             ของการเรียน

แผนภูมิที่ 7    ความสัมพันธขององคประกอบทางการศึกษาในทัศนะของไทเลอร     (Tyler, 1950)
ที่มา  : สงัด  อุทรานันท ,ทฤษฎีหลักสูตร  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),147.

   จากภาพการประเมินผลในทัศนะของไทเลอรก็คือการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนกับจุดมุงหมายทางการศึกษาโดยยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลักหรือเปน
การมุงเนนที่ผลผลิต  (product)  โดยตรงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอรซึ่งถือวา
การประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน และเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลัก
สูตรจึงไดเสนอขั้นการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี้   (Tyler 1950 :110 –125, อางถึงใน
ศรีวรรณ  จันทรหงษ  2542 : 34)

   1.1 กําหนดจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ โดยวิเคราะหทรัพยากรของจุดมุงหมาย
(goal   sources)   คือ   นักเรียน   สังคม    เนื้อหาสาระ   และขอบเขตของจุดมุงหมาย  (goal
seleans)    คือ   จติวิทยาการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา

1.2   กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน
1.3   กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้ง
1.4 เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อทําใหเนื้อหาหรือประสบ
1.5 ประเมินผลโดยวิธีการตางๆหรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.6 ถาไมบรรลุจุดหมายที่วางไวจะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุง

หลักสูตรนั้นแตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็จะใชผลสะทอนกลับของหลักสูตรนั้นเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายหรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณคาของหลักสูตร
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การประเมินตามขั้นตอนของไทเลอรเปนกระบวนการเวียนกลับ (recurring process)    
(รัตนะ  บัวสนธ  2535 : 74)   นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับปรุงจุดมุงหมายของหลัก
สูตรที่ประเมินนั้นก็จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงวิธีการในการประเมินดวย (Worthen and   
Sanders  1973 : 156  , อางถึงใน   รัตนะ   บัวสนธ  2535 : 74)

2.รูปแบบการประเมินผลของทาบา   (Taba’s  model  of  evaluation)   ทาบา
(Taba   1962, อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 34 – 35)  นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริกันที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งไดแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร   โดยอธิบายการประเมินผลวาเปน
การพิจารณาขั้นตอนตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรวามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษา
ที่ตั้งไวหรือไมเชนเดียวกับไทเลอรแตแยกพิจารณาองคประกอบ    แผนภูมิที่  8
                                                จุดมุงหมายของการศึกษา

                          เนื้อหาวิชา                                                      วิธีการและการบริหารหลักสูตร

การประเมินผล
แผนภูมิที่  8   รูปแบบการประเมินผลของทาบา
ที่มา : ศรีวรรณ  จันทรหงษ, “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  เร่ืองจักสาน
          ชั้นประถมศึกษาปที่  6   กรณีศึกษา  โรงเรียนบานยกกระบัตร (ชุปราษฎรนุสรณ)
           จังหวัดสมุทรสาคร. “  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
            การนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2542, 60.

3. รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (The  CIPP  model  of evaluation)            
สตับเฟลบีม  (Stufflebeam 1968 : 128 – 150,  อางถึงใน  ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 36- 38)
ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบซิปป   มีแนวทางการประเมิน  4  ดาน   คือ

3.1    การประเมินบริบท   (context   evaluation)  คือ  การประเมินสภาพแวด
ลอมและความตองการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะชวยตัดสินใจ    
เกี่ยวกับการวางแผนนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการอื่น  ๆ
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3.2    การประเมินตัวปอนเขา  (input  evaluation)   คือ  การประเมินปจจัยที่กอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปจจัยที่เปนตัวทําใหเกิดวิธีการที่จะนํามาใชปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ           
จุดประสงคที่ตองการการประเมินผลในสวนนี้  เพื่อประโยชนในการตัดสินใจวาระบบโครงสราง
ตางๆ ของหลักสูตร รวมทั้งวิธีการและระบบการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม หรือ   
ควรจะใชวิธีการใดที่เหมาะสมกวา

3.3 การประเมินกระบวนการ(process evaluation)คือการประเมินกระบวนการ
ของหลักสูตรในดานการพัฒนาการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชา ภายในหองเรียนและนอกหอง
เรียน  และจะเปนประโยชนในการตัดสินใจในการปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวแลว

3.4    การประเมินผลผลิต   (product   evaluation)  คือ   การประเมินผลที่เกิด
จากการใชหลักสูตร   ตามวิธีการและแนวทางดําเนินการสอนตามที่ไดตัดสินใจแลว   การประเมิน
ผลสวนนี้ เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบกพรองของการวางแผนการบริหาร 
หลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใชวาจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบาง  และเมื่อดําเนิน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแลวจะตองทําการประเมินกระบวนการเดิมเชนนี้อีกเพื่อใหหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

การประเมินตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมจะตองทําการประเมินเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องกัน โดยเฉพาะในระบบการศึกษาที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนไปตาม
การพัฒนาดานสังคมการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดในการประเมินผลหลักสูตรจากนักการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร  คือ   การประเมินโครงรางหลักสูตรกอนนําไปทดลองใชโดยผูเชี่ยวชาญหรือ  
ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรวามีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และมีความสอดคลองและสัมพันธ
กันหรือไม  ในขณะที่ทําการทดลองใชหลักสูตรก็จะมีการประเมินโดยการสัมภาษณและการสังเกต
ผูที่เกี่ยวของกับการทดลองใชหลักสูตร ประเมินโดยผูวิจัยตามตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
และการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีความสมบูรณและ
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นเปนการประเมินเพื่อตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนที่เกี่ยวของกับการใช
หลักสูตรโดยจัดกลุมสนทนา   (focus group)
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4. ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
คนไทยที่มีเชื้อสายชาวโซง หรือไทดํา  เปนชนกลุมนอยซึ่งเราเรียกกันโดยทั่วไปวา  

ลาวโซง  หรือ ไทยทรงดํา  ที่อาศัยอยูในบริเวณภาคกลางเปนสวนใหญ ความเปนมาชาวโซงเปน
กลุมชาติพันธุหนึ่งที่ยังคงรักษาแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว หมูบานชาวโซงกระจัด
กระจายอยูในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  และสุพรรณบุรี  (สุมิตร  ปติพัฒน  และคณะ  
2521 : 17)  แมวาในปจจุบันคนรุนใหมของชาวโซงรับเอาความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามแบบแผน
สังคมสมัยใหม แตคนรุนเกายังคงรักษาพิธีกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว  
ชีวิตความเปนอยูของชาวโซงในปจจุบันจึงอยูในยุคของความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประดังมาจาก
สังคมภายนอกและตองปรับใหความเจริญทางเศรษฐกิจและวิทยาการสมัยใหม

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุงที่จะคนควาเกี่ยวกับแบบแผนทางประเพณีและวัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงดํา ในปจจุบันโดยเฉพาะประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่ยังคงเหลืออยู     
ความเชื่อเร่ืองผีซึ่งรักษาและถายทอดมาจากอดีตที่กําลังเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปทุกวัน     
หากไมมีการบันทึกไวก็คงยากที่จะหารองรอยวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวโซงวาเปนอยางไร และไดมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง หลังจากที่ไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทย

ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ
 ชาวโซงมีชื่อเรียกตาง ๆ กันวา  ลาวโซง  ลาวซง  ไทยซง  ลาวทรง (ซง) ดํา  ลาวซวงดํา  

ผูไทยดํา  ผูไตซงดํา ไทดํา ไทยทรงดํา  เสฐียรโกเศศ  (อางถึงใน สมทรง  บุรุษพัฒน  2539 : 1)   
ไดเขยีนไววา “สง  โซง  ทรง” หมายถงึ  กางเกงดาํ  คาํจาํกดัความในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติ
สถาน (2493,  อางถึงใน สมทรง  บุรุษพัฒน  2539 : 1)  มีคําวา “โซง” มาจากคําวา “ซงดํา”   
หมายความวา  ผูไทยที่นุงกางเกงดํา  นิพนธ  เสนาพิทักษ  (2521,  อางถึงใน สมทรง  บุรุษพัฒน  
2539 : 1)  ไดอางอิงความหมายของคําวา “โซง” จากเอกสารหลายเลม และใหความเห็นเกี่ยวกับ
การเรียกชื่อตาง ๆ ของไทยโซงวา ชื่อ ลาวโซง หรือ ลาวซง  นั้นใชเรียกเฉพาะผูไทดํา ที่อพยพมาอยู
ในประเทศไทยเทานั้นสวนที่อ่ืนจะเรียก “ไทดํา” ที่เรียกวาลาวเปนเพราะเรียกใหผสมกลมกลืนเขา
กับคนทองถิ่นที่อยูกอนแลวเชน ลาวเวียง ลาวพวน ดังนั้นแทนที่จะเรียกวา“ไทยดํา”หรือไทยทรงดํา
ตามที่เคยเรียกมาก็กลายเปน “ลาวดํา หรือลาวซงดํา” ที่เรียกวา “ลาวซงดํา” นั้นคงเปนเพราะเรียก
ตามเครื่องนุงหมที่ใช คือ ไทดํา เหลานั้นนิยมนุงหมดวยผาสีดํา  ตอมาคําวาดําหายไปจึงเหลือแต
คําวา “ลาวโซง หรือ ไทยโซง” อีกสาเหตุหนึ่งที่เรียกวา“ลาวโซง”สันนิษฐานวาอาจเปนเพราะ    
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ชนกลุมนี้อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีสวนใหญคลายคลึงกับคนลาว นอกจากความเปนมาของการเรียกชื่อที่กลาวไปแลวนั้น  
พระบริหารเทพธานี (อางถึงใน สมทรง  บุรุษพัฒน  2539 : 1) กลาวไวในหนังสือพงศาวดารชาติ
ไทยตอนหนึ่งวาในจังหวัดเพชรบุรี  และราชบุรี  จะเรียก  “ผูไทดํา”  วา  “ลาวโซง”  คําวา  “โซง” 
แปลวา “กางเกง” ดังนั้น  “ผูไทดํา” ก็คือลาวโซงดํา   เพราะชอบนุงกางเกงดํา และหลวงวิจิตรวาท
การ (2499,  อางถึงใน    สมทรง   บุรุษพัฒน  2539 : 1)  ไดกลาววาการที่เรียก ไทดํา เปนเพราะ
ชนกลุมนี้ชอบนุงผาดวยสีน้ําเงินแกซึ่งเปนสีประจําชาติมาแตโบราณ และ ไทดํา เปนเชื้อสาย     
ชนชาติไทยสาขาใหญสาขาหนึ่งและเรียกผูไทยสาขานี้วา ไทยเดิม หรือไทยโบราณ  และใน
สารานุกรมกลุมชาติพันธไทยโซง จะเรียกชนกลุมนี้วา “ไทยโซง” ไมใชคําวา “ลาวโซง” ตามที่คน
ไทยสวนใหญเรียกกัน เนื่องจากดั้งเดิมแลวจะเรียกชนกลุมนี้ที่อาศัยอยูนอกประเทศไทยวา “ไทดํา”

 ถิ่นฐานเดิม
 ม.  ศรีบุษรา  ( 2530,   อางถึงใน  สมทรง บุรุษพัฒน   2539 : 2-3)  ไดกลาววาไทยดํา

มีถิ่นฐานอยูที่ประเทศจีนตอนลาง ซึ่งเปนถิ่นฐานของตนเผาไท   ตอมาคนไทดําไดอพยพลงมาทาง
ใต ไทยดําไดอพยพมาตั้งหลักแหลงที่บริเวณแมน้ําอู ซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขงที่
หลวงพระบางแมน้ําอูมีตนน้ําอยูที่เมืองแถงหรือปจจุบันคือ เดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามเปน
เมืองหลวงและเปนหัวเมืองฝายเหนือบริเวณนี้อยูตอนเหนือของราชอาณาจักรลาวใกลเขตแดน
เวียดนาม นอกจากเมืองแถงแลวบริเวณที่ไทยดําอาศัยอยู  ไดแก เมืองควาย  เมืองคุง  เมืองมวย  
เมืองลา  เมืองโมะ  เมืองไล  เมืองหวัด เมืองซาง และรวมเมืองที่ผูไทขาว อาศัยอยูอีก  4  เมืองรวม
ทั้งหมดเปน 12 เมือง จึงเรียกวาเมืองสิบสองผูไทหรือสิบสองเจาไทและตอมาเปนสิบสองจไุทแควน
สิบสองจุไทเดิมนั้นขึ้นอยูกับอาณาจักรนานเจาภายหลังขึ้นอยูกับอาณาจักรโยนกเชียงแสนเมื่อ
อาณาจักรเชียงแสนถูกพวกไทมาวทําลายลงแลวก็ไปข้ึนกับอาณาจักรลานนา ตอมาไปขึ้นอยูกับ
อาณาจักรสุโขทัยในรัชกาลพอขุนรามคําแหงมหาราช เมื่ออาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอํานาจลงในตอน
ตนสมัยอยุธยา แควนสิบสองจุไทไดถูกแบงแยกออกเปน  2 ภาค  คือ  ภาคติดตอกับพมาและจีน
เรียกวาแควนสิบสองปนนา หรือพวกไทยลื้อ และภาคที่ติดตอกับจีนและเวียดนามคงเรียกวา  
“แควนสิบสองจุไท”

บริเวณที่อยูระหวางดินแดนภาคเหนือและแควนสิบสองจุไททางใต อยูภายใตการ    
ปกครองของเมืองหลวงพระบาง มีอยูหาเมืองและตอมาเพิ่มอีกหนึ่งเมืองเปนหกเมือง เรียกวา   
“หัวพันหาทั้งหก”   ไดแก เมืองควาย    เมืองคุง    เมืองมวย     เมืองลาว    เมืองไล    เมืองแถง   
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โดยเฉพาะเมืองแถงอยูหางไกลจากนครหลวงพระบาง อาณาเขตติดตอกับจีนตอนใตและ       
ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม   อํานาจการปกครองจากนครหลวงพระบางจึงดูแลไมทั่วถึง จึงให
ปกครองดูแลกันเอง  ดังนั้นในบางยุคบางสมัยหัวเมืองฝายเหนือมีเมืองแถง เปนตน ข้ึนอยูกับจีน
บาง เวียดนามบาง เรียกวา “สามฝายฟา” หรือ “เมืองสามสวยฟา”  (สุมิตร  ปติพัฒน  และคณะ 
2521 : 3)  ตอมา“หวัพันหาทั้งหก”มาเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศลาวตอนเหนือ เรียกวา  “แขวง 
หัวพัน ซําเหนือ กลุมชนที่อาศัยอยูบริเวณนี้สวนมากเปนชาวไทดํา ซึ่งชาวลาวเรียกวา  “ไทยเหนือ 
” (สุมิตร   ปติพัฒน  2521 : 3)    เพราะตั้งอยูติดกับเมืองแถงและไมหางจากแมน้ําหลํา   หรือ    
ดํา (ซงโบ) ซึ่งชาวผูไทเรียกวา “แมน้ําแท”   (ม.  ศรีบุษรา  2530,   อางถึงใน  สมทรง  บุรุษพฒัน  
2539 : 3)

การอพยพเขาสูประเทศไทย
ชาวโซงหรือไทยดําไดอพยพเขามาในประเทศไทยหลายครั้ง สาเหตุของการอพยพ

คือผลของการทําสงครามในอดีต เปนสว น ใหญก ารอพยพเขามาในประเทศไทยครั้ ง
แรกในสมัยพระเจากรุง ธนบุ รี เ มื่อ ปพ .ศ .2322ไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี สันนิษฐาน
วาอยูที่บานหนองปรง หรือ บานหนองเลา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี (สิริ พึ่งเดช 2519,อางถึง
ใน  สมทรง  บุรุษพัฒน  2539 : 4)   ในป พ.ศ. 2335 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ชาวโซง
หรือไทยดําไดอพยพเขามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี
(พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง 2507,อางถึงใน  สุมิตร ปติพัฒน และคณะ 2542 : 4) ในป  
พ.ศ.2371  และ  พ.ศ.2379   สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ไดอพยพมาอยู
ที่เมืองเพชรบุรี ที่ตําบลทาแรง อําเภอบานแหลม แตเนื่องจากไทดําชอบอาศัยอยูที่ดอนน้ําทวมไม
ถึงและบริเวณที่อาศัยเดิมขาดแคลนไม จึงไดอพยพไปอยูที่อําเภอเขายอยในเวลาตอมา(สิริ พึ่งเดช  
2519, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน  2539 : 4)

ชาวโซงในประเทศไทย
จากการอพยพของชาวโซงดังที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาถิ่นฐานเดิมของชาวโซงใน

ประเทศไทยอยูที่จังหวัดเพชรบุรีการที่โปรดเกลาฯใหไทยทรงดําไปอยูที่เพชรบุรีนั้นอาจเปนเพราะ
จังหวัดเพชรบุรีมีปาและเขามากหุบหวย ลําธาร น้ําทวมไมถึงลักษณะภูมิประเทศคลายภูมิประเทศ
บานเกาเมืองเดิม  คือ เมืองแถงแควนสิบสองจุไท  การที่ชาวโซงไดอาศัยกระจัดกระจายในที่ตาง ๆ  
ในประเทศไทยนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือชาวโซงรุนเกามีความปรารถนาแรงกลาที่จะกลับไปถิ่นฐานบาน
เกิดของตน คือ เมืองแถง  เหตุผลอ่ืนคือการอพยพเพื่อไปหาที่ทํากินใหมในบริเวณจังหวัดใกลเคียง  
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เชน   เพชรบุรี ราชบุรี   สุพรรณบุรี   และนครปฐม  ดังนั้น  ลาวโซงที่กระจายกันอยูในที่ตาง ๆ  ของ
ประเทศไทยลวนแตเปนเชื้อชาติของลาวโซง   ที่ไปจากเพชรบุรีทั้งสิ้น   (สิริ พึ่งเดช  2519, อางถึง
ใน สมทรง   บุรุพัฒน  2539 : 5)

ชาวไทยทรงดําในตําบลดอนมะเกลือ
ชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูใน ตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง กลุมนี้ เปนกลุมชาวไทย

ทรงดําที่ไดอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อที่จะแสวงหาที่ทํากินแหลงใหม  การเขามาครั้งแรก ๆ 
อาชีพหลักของไทยทรงดําจะเปนการทํานา ตอมาประสบปญหาในเรื่องราคาขาวตกต่ํา ทําไดไมคุม
กับที่ไดลงทุนไป จึงหันมาทําไรแตงโมซึ่งก็ประสบปญหา คือ ดินที่ใชในการเพาะปลูกนั้นจะจืดเร็ว
มากทําซ้ําที่เดิมไมไดจึงตองมีการยายที่ทําไรไปเร่ือยๆ ปจุบันชาวไทยทรงดําจะนิยมการทําไร   
แตงโมที่จังหวัดอยุธยา สวนชาวบานที่ไมไดประกอบอาชีพอะไร ก็จะทํางานรับจางอยูที่ในหมูบาน  
คนหนุมสาวก็จะไปหางานทําที่ในกรุงเทพเปนสวนใหญชาวไทยทรงดํายังคงยึดถือและรักษาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมดั่งเดิมของไทยทรงดําอยางเหนียวแนน เชน  การแตงกายก็ยังคง
นุงผาซิ่นลายแตงโม  สวมเสื้อกอมอยูเสมอ เมื่อไดทําการประกอบพิธีกรรมของไทยทรงดําก็จะมี
การแตงกายดวยชุดประจําชาติคือ เสื้อฮีเมื่ออยูที่บานก็ยังเกลาผมและคาดผาฮางนม (ผาคาดนม)   
อยูกับเรือนก็ยังใสเสื้อที่ทอตามหมูบานอยู  (มาณิตา  เขื่อนขันธ  2541 : 16-17)
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แผนที่ที่  1  ถิ่นฐานเดิมของลาวโซง
ที่มา : ม.ศรีบุษรา  2530 : 12, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน, สารานุกรมกลุมชาติพันธุ
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรม, 2539),2.
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ความเชื่อของไทยทรงดํา
ความเชื่อทางศาสนา ถือเปนพื้นฐานรวมอันมีมาแลวเกาแกของคนไทยเกือบจะทุกกลุม     

ตลอดทั้งเอเชียอาคเนย   ไดแกความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ   แถน  และผี   (สุมิตร   ปติพัฒน  และ
คณะ   2542:196) คนไทยเชื่อวาในรางกายของคนมีขวัญประจําอยูตามอวัยวะสําคัญตาง ๆหาก
วาขวัญเหลานั้นยังประชุมกันอยูอยางพรอมเพรียงในรางกายของบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะมีชีวิตเปน
ปกติสุขดีแตถาหากขวัญเกิดหนีหายออกไปจากรางกายเมื่อใดก็จะทําใหเกิดอาการผิดปกติหรือ
เจ็บไขไมสบายขึ้นได      จําเปนที่จะตองหาวิธีเรียกขวัญใหกลับคืนมาใหได

แถน   เปนเทวดาอยูในเมืองฟา เปนผูกํากับความเปนไปของโลกมนุษย   ทั้งในดานดี
และดานภัย   ดังนั้นมนุษยตองคอยระมัดระวัง ไมกระทําการใด ๆ  ใหแถนโกรธและลงโทษเอาได
          ผี    หมายถึง   ขวัญของคนที่ตายไปแลว ผีสามารถจะเดินทางไปยังที่ตาง ๆ  ดวย   
ตนเอง  และถาหากกลับมาอยูที่เรือนของตนก็จะกลายเปนผีเรือน นอกจากผีเรือนแลวก็ยังมีผี
ประเภทอื่น ๆ  อีกมาก    เปนตนวา  ผีปา  และ  ผีบาน  (ผีประจําหมูบาน)  ผีสามารถบันดาล   
โชคชะตา   ทั้งดีและรายใหกับมนุษยได มนุษยจึงจําเปนตองมีการเซนไหวผีตามวาระอันควรเพื่อ
ใหผีพอใจ     รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ  อันอาจจะผิดผี    ซึ่งจะทําใหผีลงโทษเอาได

ความเชื่อดังกลาวขางตนของกลุมคนไทยในเอเชียอาคเนย   ยังเหลืออยูมากบางนอย
บางแตกตางกันออกไปตามกลุมคนไทย ในสวนของไทยดําความเชื่อเหลานั้นยังคงถูกรักษาไวได
อยางเหนียวแนน และไดมีวิวัฒนาการตอมาใหสอดรับกับพัฒนาการทางโครงสรางสังคมแบบ  
ศักดินา เกิดเปนระบบความคิดความเชื่อที่ซับซอนมากทั้งมีการแสดงออกในรูปของพิธีกรรมยึดถือ
เปนจารีตสืบเนื่องกันมาแตโบราณ เชน  พิธีตามขวัญ   พิธีศพ   และพิธีเสนผี  (เซนผี)พิธีกรรมของ
ชาวโซง   (สุมิตร   ปติพัฒน  และคณะ  2542 : 197)

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับผี
ปจจุบันนี้แมวาความเชื่อเร่ืองผีในแตละกลุมชาติพันธุจะลดลงไปบาง  แตชาวโซงยังคง

มีความเชื่อเคารพนับถือผีอยู  ความเชื่อนับถือผีที่สําคัญ    คือ   ผีบรรพบุรุษ  หรือ   ผีเฮือน
ผีเรือนนั้นมีความสําคัญตอชาวโซงมากจึงมีประเพณีการสืบผี ซึ่งชาวโซงถือวาเปนการ

สืบสกลุนัน่เอง มธีรรมเนยีมปฏิบตัดิงันีค้อืผูใดมาจากสกลุใดกสื็บสกลุนัน้โดยมลูีกชายเปนผูสืบสกลุ    
ในกรณีที่สกุลนั้นมีลูกชายหลายคน  ลูกชายคนสุดทองจะเปนผูเลี้ยงผีพอ แม สืบตอไป  และได
เปนเจาของเรือนของพอแม การสืบผีจึงเปนการสืบทอดมรดกที่สําคัญของชาวโซงลูกชายคนโตตาง
ก็มีครอบครัวและแยกออกไปมีเรือนอยูตางหากแตก็ยังใชสกุลเดิมสวนลูกสาวเมื่อแตงงานแลวจะ
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ไปอยูในสกุลของสามีไปสืบผีทางฝายสามี  ลูกชายผูสืบสกุลจะเปนฝายจัดพิธีข้ึนที่บาน    สวนลูก
สาวเปนเพียงแตมาสมทบ  คือ  นําเอาของมารวมเซนดวย  อันไดแก  ขนม   และผลไมตามแตจะ
หามาได   (มยุรี   วัดแกว  2521 : 25)

วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
ชาวไทยทรงดํา เปนกลุมชาติพันธุที่ยังคงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไว              

แมวาวัฒนธรรมบางสวนไดมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมสังคมไทย เพราะการเขามาตั้งถิ่นฐาน
รวมกับสังคมไทยมาเปนเวลาชานานแลวก็ตามแตวัฒนธรรมเหลานั้นก็ยังคงอยูโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่หมูบานดอนมะเกลือ มีทั้งชาวโซงและคนไทยอาศัยอยูรวมในสังคมเดียวกัน โดยที่จํานวนครัว
เรือนและประชากรชาวโซงมีมากกวาคนไทย    (มานิตา  เขื่อนขันธิ์  2541  :  17)

1.การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญของพื้นที่นี้มีการประกอบอาชีพทางเกษตร
กรรม   คือ   การทํานา โดยเกษตรกรสวนใหญมีที่นาเปนของตนเองขาวที่ปลูกสวนใหญคือขาวเจา
เพื่อการบริโภคและจําหนาย ดวยเหตุที่มีระบบการชลประทานของรัฐบาลที่สมบูรณและครอบคลุม
พื้นที่ทํานาคอนขางทั่วถึงทําใหในปจจุบันชาวโซงในตําบลดอนมะเกลือ  สามารถทํานาไดปละ  2  
คร้ังการทํานาของชาวบานในปจจุบันเปนลักษณะของการใชแรงงานภายในครัวเรือน

2.อาหารการกิน อาหารที่นิยมรับประทานกัน คือ ขาวเหนียว ชาวไทยทรงดําในตําบล
ดอนมะเกลือนิยมรับประทานขาวเหนียว และอาหารที่มีรสจัดเปนอาหารหลักเชนเดียวกับชาวไทย
ทรงดําในพื้นที่อ่ืน ๆ  เชน แจวปลารา แจวดาน (น้ําพริกชนิดหนึ่ง) ปลาราหลน แกงหนอสม   
(หนอไมดอง)   แกงผํา  (แหนชนิดหนึ่ง) แกงหยวก   แกงบอน   ปลาเค็มทอด   ซึ่งกับขาวเหลานี้มัก
เปนของที่หาไดจากแหลงธรรมชาติ

3.การตั้งบานเรือนชาวไทยทรงดําเปนกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมใหญ        
ตามลักษณะของระบบครอบครัวขยาย กลาวคือ นอกจากสามีภรรยาและลูกแลวยังมีพอแมของ
สามีภรรยาตลอดจนญาติพี่นองคนอื่น ๆอาศัยรวมอยูดวย  หรือเมื่อมีการแตงงานฝายสามีจะนํา
ภรรยาเขาไปอยูรวมกับครอบครัวเดิมของตนและภรรยาตองเปลี่ยนมาใชนามสกุลของสามี สืบผี
หรือนับถือผีบรรพบุรุษตามอยางสามี

4.โรคภัยไขเจ็บและการรักษาโรค  แตเดิมชาวโซงมีวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยการใช
สมุนไพรควบคูไปกับคาถาอาคม บางครั้งอาศัยการรักษาทางไสยศาสตรเขามารวมดวยโดยมีหมอ
ปดเปา  หรือ หมอเปา เปนผูทําพิธี  และชาวโซงเชื่อกันวาผูที่เจ็บปวยนั้นสวนมากถูกผีกระทําให
ปวดหัว   ตัวรอนเปนไขเมื่อใชหมอชวยปดเปาใหก็จะทุเลาเบาบางลงไดหมอปดเปาตองไดรับการ
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เรียนรูและถายทอด   ฝกฝนจากหมอปดเปารุนกอน ๆ  สืบตอกันมา  โดยไมจําเปนตองสืบ  เชื้อ
สายกับหมอคนเดิม แตไมสามารถเรียกรองคารักษาพยาบาลจากคนไขไดแลวแตคนไขจะให  เรียก
วา   “หยาดหมอ”    เปนการแสดงความขอบคุณ

5. ระบบครอบครัวและเครือญาติ จากการศึกษาพบวา สังคมของลาวโซงมีระบบ ครอบ
ครัวและระบบเครือญาติซึ่งอยูในโครงสรางทางสังคม 2 ระดับ (มยุรี วัดแกว   2521 : 65)   คือ       

    ก.  โครงสรางสังคมระดับครอบครัว   สังคมชาวโซงใชระบบเครือญาติเปนหลักในการ
จัดระเบียบครอบครัวโดยมีแนวความคิดเรื่องผีเดียวกันเปนสัญลักษณรวมกัน ระบบเครือญาตินี้
เปรียบเสมือนวงกลมวงใหญที่ลอมสมาชิกของครอบครัวชาวโซงไวโดยรอบ วิธีการที่คนใน   ครอบ
ครัวนับญาติกันทางสายโลหิตและทางการแตงงาน จะเรียกวาการ “ สืบผี “  และมีวิธีกําหนดระดับ
ความสําคัญของสมาชิกไวแนนอนโดยยึดหลักการจัดลําดับในดานอาวุโสการจัดลําดับ   เครือญาติ
ของไทยทรงดํานั้น เปนการลําดับโดยถือเอาญาติทางฝายพอเปนสําคัญ เรียกวา การสืบเชื้อสาย
หรือสืบผีฝายพอ

 ข. โครงสรางสังคมระดับชุมชน    ชุมชนไทยทรงดําเปนชุมชนตามแนวคิดดั้งเดิม   แต
ข้ึนอยูกับระบบเครือญาติอันประกอบดวยญาติทางสายโลหิต และญาติทางการแตงงาน ซึ่งรวม
เรียกวาญาติผีเดียวกัน ดังนั้น  ชุมชนชาวไทยทรงดําประกอบดวยครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่
เปนเครือญาติกัน  เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็ตามจะมีบรรดาญาติพี่นองมารวมในพิธีนั้น ๆ   
มากมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนญาติผีเดียวกัน
    6. ศาสนาและความเชื่อแตเดิมชาวโซงมีการนับถือผีและส่ิงนอกเหนือธรรมชาติตาง ๆ    
อยางเครงครัดโดยเชื่อกันวาสิ่งตาง ๆ ในโลกอยูภายใตอํานาจของผีและส่ิงเหนือธรรมชาติชีวิตของ
คนจึงมีความสัมพันธ และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับภูติผีตาง ๆ เปนตนวาผีบรรพบุรุษผีเรือน

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป
ประเพณีและพิธีกรรมเปนสิ่งที่มนุษยไดทําการสรางขึ้นมีทั้งที่เกิดขึ้นมาใหมมีการเจริญ

เติบโต ประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมของไทยทรงดํานั้นก็ไดรับอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชนกัน บางขั้นตอนก็ไดสูญหายไปไมเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงตองมีการไดรับการถายทอดใหกับลูก
หลานไทยทรงดํา (เรณู  เหมือนจันเชย  2537 : 41-46)

พิธีกรรมก็เปนสวนประกอบหนึ่งของไทยทรงดํามีความเปนเอกลักษณในตนเองมี     
ข้ันตอนการปฏิบัติที่มีความเครงครัดมีการผสมผสานกันระหวางความเชื่อและไสยศาสตร เกดิการ
ผสมผสานเปนเนื้อเดียวกัน ชาวไทยทรงดํามีประเพณีและพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง 
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มากมายหลายประเพณีดวยกัน ดังจะประมวลใหเห็นประเพณีในรอบปดังนี้ (มาณิตา เขื่อนขันธ
2541: 25-28)

ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานั้นมีอยูดวยกันหลายประเพณี ซึ่งสามารถที่จะ
แบงประเพณีออกเปน 2 ประเภท คือ

1) ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต  ไดแก   ประเพณีการเกิด  ประเพณีการทําศพ  ประเพณี
การบวช  ประเพณีการแตงงาน ประเพณีเสนเรือน  ประเพณีเสนตัว   ประเพณีปดรังควาน    และ
ประเพณีเสนเรียกขวัญ  เปนตน
           2 )  ประเพณีที่เกิดขึ้นตามเทศกาล ไดแก  ประเพณีการขึ้นบานใหม  ประเพณีการไหว
ศาลประจําหมูบาน  ประเพณีอ๋ินกอน หรือ การทอดมะกอน  ประเพณีปาดตงขาวใหม  และ
ประเพณีสงกรานต   เปนตน

ตารางที่  2  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป

ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา เดือนที่มีการปฎิบัติ
ประเพณีปาดตงขาวใหม
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีมด
พิธีเสนฆาเกือด
พิธีเสนเรือน
ประเพณีการแตงงาน
ประเพณีการขึ้นบานใหม
ประเพณีอิ๋นกอน
พิธีการไหวศาลประจําหมูบาน
พิธีการเกิด
พิธีการแตงกายและการไวทรงผม
ประเพณีการทําศพ
ประเพณีเสนเรียกขวัญ
ประเพณีการปดรังควาน

เดือน  1,2
ทุกเดือนยกเวนเดือน 5, 9, 10, 11
 เดือน 4  6  12
เดือน  4  6  12
เดือน 4 6
เดือน 5
เดือน  6  8
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทีม่า : จาํลอง บญุเรอืงโรจน และ คณะ ,” การวเิคราะหระบบคณุคาภมิูปญญาไทยในวถิชีวีติ
ไทยทรงดาํ : กรณศีกึษาชาวไทยทรงดาํในเขตอาํเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ” (การศกึษาดวยตนเอง  ปริญญา
การศกึษามหาบณัฑิต   สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545),51.
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⌫⌫⌫

แผนภูมิที่ 9  วงจรการเกิดประเพณีและพิธีกรรมในรอบป
ทีม่า : จาํลอง บญุเรอืงโรจน และ คณะ ,” การวเิคราะหระบบคณุคาภมูปิญญาไทยในวถิชีวีติ
ไทยทรงดาํ : กรณศีกึษาชาวไทยทรงดาํในเขตอาํเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ” (การศกึษาดวยตนเอง
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545), 53.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

ไทยทรงดาํ : กรณศีกึษาชาวไทยทรงดาํในเขตอาํเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ” (การศกึษาดวยตนเอง
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545), 53.

ในการประกอบประเพณีของไทยทรงดํานั้น จะมีการนับเดือนในรอบปตั้งแตเดือนอาย
ถึงเดือน12 วาเดือนไหนจะเปนเดือนที่ดีเปนเดือนที่มีความเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมที่เปน
มงคลหรือเดือนใดเปนเดือนที่ไมดี ไมเหมาะแกการจัดประเพณีและพิธีกรรม  ดังจะประมวลไดดังนี้

 เดือนอาย         เปนเดือนที่ไมดีไมใหตั้งบานเรือนไมใหทํางานมงคล
เดือนยี่             เปนเดือนดี เปนมงคล ทําพิธีเสนเรือนได
เดือน 3            เปนเดือนดี เปนมงคลใหหนุมสาวที่รักกันแตงงานได
เดือน 4       เปนเดือนดี เปนมงคล  ทําพิธีเสนเรือนได
เดือน  5           เปนเดือนไมดี  ไมเปนมงคลไมควรทําพิธี
เดือน  6       เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
เดือน  7       เปนเดือนดี เปนมงคลบาง  ไมเปนบาง
เดือน  8       เปนเดือนดี เปนมงคลคอนขางดี
เดือน  9       เปนเดือนไมดี ไมเหมาะทําพิธี
เดือน  10       เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
เดือน  11       เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
เดือน  12       เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํามีความเปนเอกลักษณและมีความโดดเดนยึดถือ

ทําการปฏิบัติกันมาอยางชานาน และทําการถายทอดไปสูชนรุนหลังถึงแมวาในปจจุบันประเพณี
และพิธีกรรมตาง ๆ ของไทยทรงดําไดถูกกระแสทางวัฒนธรรมไทย กระแสความเจริญทําใหเกิด
การผสมผสานกันกับวัฒนธรรมไทยไปบาง แตก็ยังเหลือรองรอยของประเพณีและพิธีกรรมไทยทรง
ดําใหไดทําการศึกษากันบาง และก็ยังมีการปฏิบัติซึ่งประเพณีของไทยทรงดําที่ยังมีปรากฏอยูนั้น
จะมีอยูทั้งหมด  13  ประเพณีที่ยังมีใหเห็นเปนรูปธรรมดังจะประมวลใหเห็นดังนี้

1)  ประเพณีปาดตงขาวใหม
    ชาวไทยทรงดําจะทําพิธีปาดตงขาวใหม  เมื่อทําการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว จะทํา

การจัดในเดือนอาย  หรือเดือนยี่  จะทํากันปละ  1  คร้ัง  ความหมายของการทําพิธีปาดตงขาวใหม 
คือ  เมื่อทํานาเกี่ยวขาวไดขาวใหมมาเก็บแลวก็จะเปนพิธีการเซนผีเรือนหรือผีบรรพบุรษใหมากิน
ขาวใหมกอนเพื่อความเปนศิริมงคลของครอบครัว และของตนเอง

ข้ันตอนในการประกอบพิธี  คือ
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           1)  ชาวไทยทรงดําจะทําการเตรียมขาวฮาง (ขาวเหนียว) ขาวเมาคลุกมะพราว
ขาวตมผัด  ขนมนมสาว (ขนมเทียน)ออย  กลวย เผือก มัน และผลไมที่มีอยูตามฤดูกาลและไก 1ตัว
           2)  การจัดสํารับโดยการนําของที่ไดเตรียมทั้งหมดใสลงในสํารับ พรอมดวย
เหลา  1 ขวดยกเขาไปไวที่หองกะลอหอง (หองผีเรือน)จากนั้นทําการเรียกผีปูยามากิน  ใชเวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมงในการเลี้ยงผี

    3)เมื่อไดปฏิบัติจนเสร็จพิธีจากนั้นก็ทําการเชิญญาติพี่นองและเพื่อนบานมา
รวมกันรับประทานอาหารเปนอันเสร็จพิธี

2)  พิธีกรรมเกี่ยวกับผีมด (เสนฮับมด)
  เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อที่จะทําการไลส่ิงที่ไมดีไมใหมารบกวนเด็ก  “ ฮับผีมด “ 

หมายถึงการไลผีมดเนื่องจากผีมดไดมาขออาศัยอยูดวย เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนในบานเกิด
ความเจ็บปวย  ทําการรักษาอยางไรก็ไมหายตองไปหาหมอเยื้อง (หมอดู)  วาเจ็บปวยเพราะอะไร
ถา หมอเยื้องบอกวาเกิดจากการกระทําของผีมดเพราะตองการที่จะมาอยูดวย  ผูปวยจะตอง
กระทําพิธีกรรมรับผีมดใหมาอยูดวยโดยการทํากะบะไมส่ีเหลี่ยมกวาง  1  ศอก  ไวตรงที่หัวนอน
ของผูปวย ไมนําไปไวที่ กะลอหอง(หองผีเรือน ) เพราะเปนผีคนละประเภทกัน  หิ้งผีมดไมตองทํา
พิธีปาดตง ไมเหมือนกับผีที่อยูที่หองกะลอหอง (หองผีเรือน)
           3)  ประเพณีการเกิด

 แตเดิมผูหญิงชาวโซงจําเปนตองอาศัยหมอตําแยชวยในการคลอดบุตรโดยญาติ  
พี่นองของฝายหญิงเปนฝายเตรียมการในการทําคลอด สามีคือผูไปรับตัวหมอตําแยและจัดเตรียม
ตัดฟนไวสําหรับการอยูไฟหลังคลอด เมื่อเด็กคลอดออกมาแลวใชไมไผรวก ที่เหลาจนแหลมคม  
ตัดสายสะดือจากนั้นหมอตําแยทําการยกกระดงขึ้นวน  3  รอบแลวสงใหญาติพี่นองคนอื่น ๆ     
รับไปอวยพร ใหโตวันโตคืนถาเด็กที่คลอดออกมานั้นไมแข็งแรงก็จะเอาสุมปลามาครอบเด็กเอาไว 
เพื่อเปนเคล็ดไมใหแมซื้อมาเอาชีวิตเด็กไป
                 4)  ประเพณีการทําขวัญเด็กเกิดใหม

    เด็ก ๆ  ชาวโซงที่เกิดใหม   พอแมจะทําสัญลักษณประจําตัวเด็ก  ซึ่งทําดวยใบตาล
หรือดอกไมไผ   เก็บไวในกะลอหองถาเปนเด็กผูชาย   จะเรียกวา   ไต   เด็กผูหญิง  เรียกวา หอยา   
การทําขวัญเด็กเกิดใหมเปนพิธีกรรมที่ทําข้ึนเมื่อเด็กอายุได  2 – 3  เดือน  ดวยความเชื่อวาคนที่
เกิดมามีผีขวัญหรือแมซื้อ  แมนางเปนผีขวัญคุมครองอยู จึงมีการนําเอาไขตม เกลือ  ขาวสุก มาทํา
พิธีโดยหมอทําขวัญที่เปนผูหญิงจะเอาตัวเด็กมานั่งตรงหนาเพื่อผูกขวัญไมใหแมซื้อมารบกวนเด็ก
และใหเด็กคนนั้นสมบูรณแข็งแรง   (ผล  ซอนเสียงดัง  2547: 60)
   5)  ประเพณีการแตงงาน
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ประเพณีการเลือกคู เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับหนุมสาวชาวโซง  ซึ่งยึดถือปฏิบัติ
สืบตอกันมาที่เรียกกันวา ลงขวง นั่งขวง หรือ  อยูขวง  เมื่อหญิงสาวชาวโซงอายุประมาณ17-18 ป
ซึ่งขมวดมวยผมปลอยมวยผมหางผมไวขางหลังที่วา  สาวขอดกะตอก   และกลุมหญิงสาวชาวโซง
ที่มีอายุประมาณ  20  ข้ึนไปซึ่งแปลงมวยผมจากขอดกระตอกมาเปน ปนเกลาแลวสาวทั้งสองรุนนี้
สังคมชาวโซงถือวาเปนวัยที่สามารถเขารวม ลงขวง นั่งขวง หรือ  อยูขวง  เพื่อเลือกคูครองได
              6)  ประเพณีการทําศพ

      เมื่อมีผูตาย   เจาของบานจะยิงปนขึ้นฟา 1 หรือ 2 นัด เปนการบอกขาวใหเพื่อน
บานทราบ    เพื่อนบานก็ชวยเหลือเจาภาพในการตอหีบศพ   ทําอาหารเลี้ยงแขก บางคนชวยจัด
เตรียมขาวของที่จําเปนที่ตองใชในพิธีศพ   และ เขยกก อานวา  เขย  -  กก   คือ   เขยคนแรกของ
ครอบครัวเปนผูทําหนาที่เกี่ยวกับศพ   ตั้งแตการอาบศพ  การมัดศพ   การเผาศพ   การเก็บกระดูก
จัดหาเครื่องเซนสําหรับศพและบอกทางใหศพกลับไปถิ่นเดิมของตนคือที่เมืองแถง    ตลอดพิธีศพ
            7)  ประเพณีอ่ินกอน  หรือ   เลนคอน
                         การเลนลูกชวง  หรือทอดมะกอน ของหนุมสาว  ที่มีข้ึนในชวงของเดือน  5  ของ
ทุกป    ซึ่งเปนระยะเวลาที่วางเวนจากการทํานาแลว   หนุม ๆ  ของแตละหมูบานที่มีอายุประมาณ
15 – 16 ปข้ึนไป   ประมาณ  10-15  คน  ชักชวนกันเดินทางไปรวมอิ่นกอนกันตามหมูบานใกลไกล
จะไมนิยมเลนกันในหมูบานของตนเอง
              8)  ประเพณีการไหวศาลในที่ตาง ๆ  นิยมตั้งศาลขึ้นในบริเวณที่ทํากิน

การตั้งศาลในทองนาการตั้งศาลประจําหมูบาน ซึ่งเปนความเชื่อที่เกี่ยวกับผี
ประจําหมูบาน   บางครั้งเรียกวาศาลพอปูเปนศูนยรวมทางจิตใจอีกอยางหนึ่งของชาวโซง  และมี
การทําบุญประจําปใหกับศาลประจําหมูบานทุกปหลังจากเลิกเลนอิ่นกอนเมื่อส้ินเดือน 5

9)  ประเพณีการขึ้นบานใหม
  ชาวโซงที่ปลูกเรือนใหมตองทําพิธีข้ึนบานใหมพรอมกับตองเชิญผีพอแมมาขึ้นไวที่
เรือนของตนโดยใชหมอเสนเรือนเปนผูทําพิธี   นายลี  แรใจดี   ชาวโซงผูสูงอายุทานหนึ่งที่ทําหนาที่
เปนหมอเสน  ไดใหความรูในเรื่องการขึ้นบานใหมของลาวโซงวา การทําพิธีเชิญผีข้ึนเรือนตอง
เตรียมของใชในพิธีที่ประกอบดวย  หมากพลู   เหลาขาว  ขาวสาร  เมื่อทําพิธีหมอเสนตองแตงตัว
ดวยเสื้อไท สะพายยามถือดาบมือหนึ่งถือเชี่ยนหมากหรือ  ขันใสหมากพลู ยืนทองคาถาตรงบันได
บานจนจบเจาของบานหรือตัวแทนเดินเขาไปรับผีเรือนใหข้ึนไปอยูใน หองกะลอหอง   หมอเสนทํา
พิธีฟาดดาบตรงบันได  และทองคาถาที่เรียกวา   พูดขมขวง  เปนการพูดขมผีราย  คือ  นางไมที่
อาจสิงอยูกับไมที่เอามาปลูกบานใหกลัวหนีกลับเขาปาไป จากนั้นผูรวมพิธีชวยกันขนเครื่องเรือนที่
เตรียมไวเขาไปเก็บในบาน   จากนั้นมีการเลี้ยงอาหารแลวจึงเริ่มทําพิธีที่เรียกวาพิธีจี่ไฟไหขาว   พิธี
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นี้ตองใชไกตม  2  ตัว   ใสถาดรองดวยใบตอง  เหลา   ขาวเหนียว   น้ํา  1  ถวย   วางไวขางเตาไฟ
ที่ทําดวยดินเหนียวมาวางใหเปน  3  เสาหรือ ทําเปนสามมุมพอใหวางภาชนะได  เอาหมอที่ใชนึ่ง
ขาวเหนียวใสน้ําแลววางบนเตา เอาถานไฟใสขางใตหมอพอเปนพิธีแลวหมอเสนจึงพูดเปนเคล็ด
วาใหผูอยูอาศัยเจริญรุงเรืองมั่งมีศรีสุข จากนั้นหมอเสนก็ทําการขับเปนภาษาชาวโซงพรรณนาถึง
ผีปานางไมที่ยังสิงอยูในไมที่ตัดมาสรางบานใหกินเครื่องเซน  ( พรพิมล ชันแสง  2541 : 54 )

จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ ผูนําในชุมชนและปราชญชาวบานที่
อาศัยอยูในชุมชนบานดอนมะเกลือ  พบวา มีการศึกษาในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ใน
วิถีชีวิตของไทยทรงดํามากมายหลายเรื่องประกอบกับประเพณีและพิธีกรรม   ที่มีอยูในวิถีชีวิตของ
ไทยทรงดํามีอยูดวยกันหลายประเพณี ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนี้มีความจํากัดในเรื่องของ
เวลา ในการที่จะจัดทําหลักสูตรไดครบทุกเรื่อง ผูวิจัยและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของตําบลดอนมะเกลือ เห็นความสําคัญของการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเพียงสองเรื่องที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 คือ 
ประเพณีการแตงงาน  หรือที่ชาวไทยทรงดําเรียกวา“ประเพณีกินดอง“ซึ่งเปนประเพณีที่มีความ
เปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดําและวัฒนธรรมการแตงกายที่เปนเอกลักษณที่มีความสําคัญ    
ที่ชาวไทยทรงดําทุกคนจะตองไดรับการเรียนรูที่ถูกตอง และนําไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน

ประเพณีการแตงงาน (พิธีกินดอง)
ประเพณีการแตงงาน  ชาวไทยทรงดําเรียกวา  “ พิธีกินดอง “ เปนวิถีของกลุมชาติพันธุ

กลุมหนึ่ง ซึ่งที่รูจักกันโดยทั่วไปวา  “ ลาวโซง “ หรือที่เรียกกันในปจจุบันที่เรียกตนเองวา “ ชาวไทย
ทรงดํา “ (ปราณี  ยอยรูรอบ   2546 ) ชาวไทยทรงดําจะอาศัยอยูบริเวณภาคกลางเปนจํานวนมาก
ชาวไทยทรงดําเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่ยังคงรักษาแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว  
หมูบานของชาวไทยทรงดําจะอยูกระจัดกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ในภาคกลางเปนจํานวนมาก
เชน  จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  และ จังหวัดสุพรรณบุรี(สุมิตร    ปติพัฒน
และคณะ 2521:17)  พิธีงานกินดองเปนการเลี้ยงฉลองการเปนญาติและการเกี่ยวดองเปนญาติกัน
และเปนการบอกกลาวผีเรือนวาผูใดจะมาเปนเขยเปนสะใภ (จําลอง บุญเรืองโรจนและคณะ
2545: 45-46 )
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องคประกอบที่สําคัญในการประกอบพิธีกินดอง
1.    ผีบรรพบุรุษ  ซึ่งเปนผีที่เกี่ยวของกับเจาภาพจะขาดเสียมิได เปน  พอ  แม  ปู  ยา  

และญาติพี่นองที่สืบนามสกุลเดียวกัน พอของปูหรือทวดของคนไทยนั่นเองชวงทวด  ปู   พอ  3  ชั่ว
คนเชื่อวารุนกอน  ๆนั้นอาจไปเกิดแลวก็เปนไดแตตองมีสํารับกับขาว  1  ชุด

2.  กะลอหอง คือ หองผีเรือนจะพบในบานของชาวโซงทุกหลังคาเรือน และมีหิ้งสําหรับ
ไวปบผีเรือนในหองนี้ดวย ปกติหองนี้จะเขาไปไดเฉพาะลูกหลานที่เปนผีเดียวกัน (สิง เดียวกัน)  ผูที่
ไมใชเครือญาติจะตองขออนุญาตผีเรือนเสียกอนจึงจะเขาไปได หองผีเรือนนั้นนอกจากจะเปนที่อยู
ของผีเรือนแลวเวลาจัดพิธีกินดองหรือพิธีกรรมที่สําคัญๆ ของชาวไทยทรงดําหมอเสนหรือ            
ผูประกอบพิธีจะเขาไปทําพิธีในหองนี้ และผูที่ เปนญาติผีเดียวกันเขาไปรวมพิธีอยูดวย            
(มยุรี   วัดแกว  2521 : 25)

3. ญาติสายโลหิตเดียวกัน ไดแก ญาติที่เกิดจากพอแมเดียวกันมีสายโลหิตเดียวกันใช
นามสกุลเดียวกันสืบผีบรรพบุรุษเดียวกันดวย  เชน  ลูกชาย นองชาย  พี่ชาย  ลูกสาว   นองสาว    
พี่สาว   และญาติที่เกิดจากพี่นองคนอื่น  ๆ   ที่ใชนามสกุลเดียวกัน

4. ญาติพี่นองและคนอื่น  ๆ  ไดแก ญาติพี่นองที่เกิดจากการแตงงานและใชนามสกุล
เดียวกับเจาของบาน เชน   ลูกเขย    หลานเขย    นองเขย   พี่เขย   เปนตน

5. ผูประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดํานั้น  หมอเสนจะมีหนาที่ประกอบพิธีกรรมของ
ไทยทรงดําทั้งพิธีที่เปนมงคลและพิธีที่เปนงานไมมงคล  ดังนั้นหมอเสน และผูที่ทําพิธีในงาน      
กินดอง จึงเปนคน ๆ เดียวกันไดมีหนาที่สําคัญคือการเปนสื่อระหวางผีและคน   ผูชวยหมอเสนเปน
ผูรูพิธีข้ันตอนในการประกอบพิธีกินดอง  คอยดูแลหมอเสนในการประกอบพิธีกินดอง

6. สาวบริสุทธิ์ (เพื่อนเจาสาว ) จะเลือกจากหญิงสาวที่มีอายุระหวาง  15-17 ป จะตอง
เปนสาวบริสุทธิ์เทานั้น  ในประเพณีการกินดองนั้นถาเปนผูนอยจะใชหญิงสาวบริสุทธิ์  2  คน      
จะทําการสะพายกระเหล็บ  ซึ่งจะตองใช 2  อัน ถาเปนการแตงงานของผูตาวจะตองใหหญิงสาว
บริสุทธิ์  4 คน  ขันหมาก  4 คู และกระเหล็บ  4 อัน

7.  หนุม (เพื่อนเจาบาว )  จะเลือกผูที่มีความรูเกี่ยวกับประเพณีการกินดองเปนอยางดี 
ถาเปนการแตงงานผีผูนอยจะใชเพื่อนเจาบาว  3 คน รวมเจาบาว จะเปน  4  คน

8.  องคลาม  หมายถึงผูที่นํากลาวภาษาโซง  ฝายเจาบาว เพื่อนําไหวญาติ และพอแม
ฝายเจาสาว

9. ลามนาํไหวเฮา  หมายถงึ ผูนาํการไหวพอแมญาตพิีน่องฝายเจาบาวและฝายเจาสาว
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พิธีกินดอง  ในที่นี้จะไดขอนํากลาวการประกอบพิธีกินดองของตระกูลผูนอยหรือ
สามัญชนเสียเปนสวนใหญ เพราะเนื่องจากชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูใน อําเภออูทอง  ตําบลดอน
มะเกลือ  สวนใหญเปนชาวไทยทรงดํา ที่เปนตระกูลของผูนอย หรือสามัญชนแทบทั้งสิ้น  พิธีงาน
กินดองจึงเปนการประกอบพิธีกรรมของตระกูลผูนอย

             ขั้นตอนในการประกอบพิธีกินดอง
การประกอบพิธีกินดอง นั้น มีข้ันตอนที่สําคัญอยู  4  ข้ันตอน   คือ
ข้ันตอนที่   1   การสอง  หมายถึง   การไปหมั้นเจาสาว
ข้ันตอนที่  2   การสู      หมายถึง  การไปมาหาสูของฝายชาย ในบางครั้งพอและ

แมของฝายหญิงอาจจะยินยอมใหผูชายคางที่บางฝายหญิงไดในบางครั้ง
ข้ันตอนที่  3   การสง    หมายถึง  การสงตัวเจาสาวใหกับเจาบาว ในบางครั้ง  

อาจจะไมมีการสงตัวเจาสาวใหเจาบาวก็ได  แตเจาบาวจะตองมาอยูที่บานเจาสาว แลวแตจะมี
การตกลงกัน

ข้ันตอนที่   4   อาสา      หมายถึง การที่ฝายชายไปทํางานรับใชที่บานฝายหญิง
ใหเปนที่พอใจของพอ แมฝายเจาสาว แลวจึงจะทําการรับฝายหญิงไปอยูที่บานได  (จําลอง      
บญุเรืองโรจณและคณะ  2545 : 45 )  จะเร่ิมขึ้นเมื่อเจาบาวและหญิงพี่นอง ยกขันหมากและ
เครื่องเรือนไปถึงบานเจาสาว แลวทําการใหเจาสาวไดทําการไหวผีเรือน  ไหวพอ แม ญาติพี่นอง
ฝายเจาสาวตามลําดับอาวุโส และฝายเจาสาวและเพื่อนเจาสาวจะทําการไหว ผีเรือน  ไหวพอ แม 
ญาติพี่นองฝายเจาบาวตามลําดับอาวุโสเพื่อที่จะทําการขอพร ถาจะมีพิธีกรรมประกอบการ      
กินดองจะเปนการนิมนตพระสงฆมาทําการสวดใหพร ซึ่งลักษณะจะเปนการผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยเขาไปดวย   เพื่อความเปนศิริมงคล ดังแสดงในตารางที่  3   หนา  59
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ตารางที่  3  ข้ันตอนการเตรียมประเพณีการแตงงาน

การเตรียมของฝายชาย การเตรียมของฝายหญิง
1. หาลามขันหมาก  1  คน
2. ขันหมากของผูนอยใช  2  อัน
3. กะเหล็บ ผูนอยใช  2  อัน
4. ของที่จะใสในกะเหล็บ เชน เหลาขาว  1  

ขวด หมากพลู    ปูน  4  หอ ยาสูบ  4  หอ
5. หญิงสาวบริสุทธิ์ อายุ  15-17 ป นุงซิ่นใส

เสื้อฮี  สะพายกะเหล็บ ผูนอยใช  2 คน กะ
เหล็บ 2 อัน

6. จัดขบวนขันหมาก
7. มีดโต สายสะพาย ถุงแดงใสเงิน (ของพอ

เจาบาว)
8. เพื่อนเจาบาว 4 คน มีเจาบาว 1 คน  เพื่อน

เจาบาว  2 คน และลามนําไล  1  คน  
สําหรับผีผูนอย

9. ที่นอน   1 ชุด

1. จัดเตรียมที่นอน
2. จัดหาลามนําไหวเฮา  1 คน
3. จัดเตรียมอาหารการกินเลี้ยงแขกที่มา

รวมงาน
4. ในกรณีที่เจาสาวแตงมาอยูที่บานฝาย

เจาบาวตองเตรียมของเหลานี้เพิ่ม  คือ
- กระหมุกใสฝายขาวและไหม
- ปงใสน้ํา(ทําจากกระบอกไมไผ)
- น้ําเตาใสน้ํา
- ตั่งที่รองนั่ง
- เพื่อนเจาสาว ที่ตองนุงผาซิ่นและใส

เสื้อฮีตระกูลผูนอยใช เพื่อนเจาสาว 
2  คน เจาสาว  1  คน และลามนํา
ไหวเฮา   1 คน

ที่มา : จําลอง บุญเรืองโรจน และ คณะ ,” การวิเคราะหระบบคุณคาภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิต
ไทยทรงดํา : กรณีศึกษาชาวไทยทรงดําในเขตอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”  (การศึกษา
ดวยตนเองการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545), 63.
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วันสุกดิบของงาน
ในกรณีที่มีการจัดงานที่บานฝายเจาสาว  เรียกวา  “ เอาหมู”  ในตอนเย็นที่บานฝายเจา

สาว เจาบาวก็จะนําหมูมาใหที่บานเจาสาว  เพื่อที่จะใชในการประกอบอาหารในการเลี้ยงแขกที่มา
รวมงาน

พิธีการสอง  หมายถึง   พิธีการแตงงานหรือการหมั้นหมาย  เปนพิธีการที่สําคัญมาก
ของชาวไทยทรงดําที่ตองยึดถือปฎิบัติ

บุคคลที่จะทําหนาที่ในพิธีการสอง  คือ
1. องคลาม  แตงกายตองสุภาพ  และตองสวมเสื้อฮีในการประกอบพิธีกรรม
2. พอ แม ญาติฝายเจาบาว เจาสาว  จํานวน  7-8  คน
3. หญิงสาวบริสุทธิ์ที่เปนเพื่อนเจาสาว  อายุ  15-17  ป
4. เพื่อนเจาบาว  3 คนและเจาบาว

พิธีมอบลูกเขย
 องคลามจะนําเจาบาวมาทําพิธีการมอบลูกเขย  ในการทําพิธีจะตองบอกกลาวผีเรือน  

ที่หองกะลอหอง แลวออกมาก็จะทําการมอบลูกเขยใหกับ พอ แม  ฝายเจาสาว  พรอมกับเหลาขาว  
2  ขวด ในกรณีที่เปนงานแตงงานของตระกูลผีผูนอย  จากนั้นลูกเขยก็จะทําการรินเหลาใหพอ และ
แมฝายเจาบาว เรียกวา  “ เมยเหลา “ เปนอันเสร็จพิธีการมอบลูกเขย ทางฝายเจาสาวก็จะจัด
อาหารที่ไดเตรียมไวนํามาเลี้ยงแขกที่มารวมงาน

พิธีการมอบลูกสะใภ
  องคลามจะนําเจาสาวมาทําพิธีการมอบลูกสะใภ ในการทําพิธีบอกกลาวผีเรือนที่หอง
กะลอหอง แลวออกมาก็จะทําการมอบลูกสะใภ ใหกับ พอ แม ฝายเจาบาว  พรอมกับเหลา  2  
ขวด ในกรณีที่เปนงานแตงงานของตระกูลผีผูนอย จากนั้นลูกสะใภก็จะทําการรินเหลาใหพอและ
แมฝายเจาบาว เรียกวา  “ เมยเหลา “ เปนอันเสร็จพิธีการมอบลูกสะใภ ทางฝายเจาสาวก็จะจัด
อาหารที่ไดเตรียมไวนํามาเลี้ยงแขกที่มารวมงาน

พิธีการสูขวัญญาติผูใหญ
ทางฝายเจาบาวจะตองมีการเตรียมเครื่องเซนในการสูขวัญญาติผูใหญฝายเจาสาว  3  

ชุด  ประกอบไปดวย  ไกซอง  3  ตัว  ที่เหลือจะนําไปทําตมยํา  กลวย  ออย สม หรือผลไมตามฤดู
กาล  หมาก  พลู  ขาวสุก  กับขาวที่มีอยู จัดใสในปานไม  หรือถาด  จํานวน  3  ชุด
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พิธีการสูขวัญบาวสาว
ทางฝายเจาบาวจะตองมีการเตรียมเครื่องเซนไวไดแก หัวหมูตมสุกหมากพลู ขนม 

ขาวตมมัด ขนม ขาวตมมัด
กลวย  ออย  เผือกตม  มันตม   ขาวสุก  ผลไม และเหลาขาว   2  ขวด  ใสลงในปานไม หรือถาด 
ในขวดเหลาจะตองมี “ หมัวเหลา “ หมายถึงหลอดดูดเหลาที่ทําจากไมไผ  เตรียมไวสําหรับคู    
บาวสาวไดรับประทานเพื่อความเปนศิริมงคลในการแตงงาน

พิธีกางกวงกางหยัน  (พิธีการปูที่นอน )
กวง หรือ  หยัน  หมายถึง  มุงสีดําที่ใชในการประกอบพิธีงานแตงงานของไทยทรงดํา

โดยเฉพาะ  ผูที่จะทําการปูที่นอน  จะตองเปนคูที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่ดี  อยูดี  มีความสุข  
อยูกันมาชานานมาทําการปูที่นอน  แลวใหพอ แมของทั้งสองฝายทั้งฝายเจาบาวและเจาสาว     
นําถุงเงินมาผูกที่หูมุงไวคนละขาง  จากนั้นผูที่ทําพิธีการปูที่นอนก็จะทําการเรียก เจาบาวและ   
เจาสาวมานั่งที่ขางที่นอน  จากนั้นพอ แมของทั้งสองฝายทั้งฝายเจาบาวและเจาสาวก็จะทําการ
โปรยขาวตอก  ดอกไม เงิน  ทิ้งลงบนที่นอน หลังจากนั้นก็จะมีการสั่งสอนอบรม ถึงการใชชีวิตและ
การครองเรือนที่มีความสุข  หลังจากนั้นก็จะบอกใหเจาสาวและเจาบาวเก็บเงินบนที่นอน ใครเก็บ
ไดมากก็จะเปนผูที่มีอํานาจในการปกครองภายในบาน (ขัน  ไขสะอาด  2547)

การถายทอดพิธีงานกินดอง
กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการถายทอดและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ก็จะมีอยูหลายทาน 

ซึ่งในการประกอบพิธีในแตละประเพณีก็จะมีผูที่ประกอบพิธีแตกตางกันไปตามประเพณี เชน  
หมอเสน หมอสูขวัญ    หมอบอกทาง  เปนตน  ในที่นี้จะขอกลาวถึง  หมอเสน  ซึ่งหมอเสนจะ
สามารถที่จะทําพิธีกรรมของไทยทรงดําไดทั้งที่เปนงานมงคล และงานอวมงคล (สมาน  ยอยรูรอบ
2546)  พิธีกินดอง จะใชหมอเสนในการทําพิธีกรรมได  องคลาม   มีลามนําไล  ลามนําไหวเฮา  ผูที่
จะทําการประกอบพิธีกินดองไดนั้น จะตองผานการเรียนรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สําคัญที่
สุดก็คือ จะตองเปนผูที่อานและทําความเขาใจกับภาษาโซงที่ใชอยางลึกซึ้งตองมีการอบรมและ   
ส่ังสอนภาษาโซงจนจดจําไดหมดจากนั้นจะเปนการออกไปปฏิบัติงานจริง การที่จะเปนผูที่
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดําไดนั้น จะตองมีการ “ ยกครู “ เสียกอน  หมายถึง  การ
บูชาครูอาจารยที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให  โดยการนําเงิน   6  สลึง  หมากพลู  เหลา  1  
ขวด  นําไปไหวครูเพื่อเปนเครื่องยืนยันวาไดฝกหัดและศึกษาจนจบสิ้น สามารถที่จะประกอบพิธี
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กรรมตาง ๆ ได  (สุกัญญา จันทะสูน  2538:128 )  ผูที่จะทําการถายทอดวิชาสวนใหญจะเปนญาติ      
พี่นองที่มีความใกลชิดโดยตรงกับผูที่จะรับการถายทอด  เชน  พี่ชาย  พี่เขย  พอ เปนตน  ซึ่งจะ
ตองมีความรูความสามารถและความชํานาญในการถายทอดและตองเปนผูที่อานและมีความเขา
ใจในภาษาโซงเปนอยางดี จนสามารถที่จะทําการประกอบพิธีกรรมไดอยางสมบูรณ (มาณิตา 
เขื่อนขันธ  2542 : 88-89 )

เครื่องใชสําหรับประกอบพิธีกินดอง
ในการประกอบพิธีการกินดองนั้น ชาวไทยทรงดํามีเครื่องใชในการประกอบพิธีอยูดวย

กันหลายประเภท และมีความจําเปนอยางมากที่ขาดเสียไมได  จะทําใหประเพณีไทยทรงดําไมเกิด
ความนาเชื่อถือ และสมบูรณ

1. ประเภทเครื่องจักสาน  ไดแก  ปานไม  กระเหล็บ  เชี่ยนหมาก  ขมุก
2. เครื่องเซน  ไดแก  หมู  หมาก พลู ยาสูบ  หอปูน อาหารคาวหวาน  หัวหมูตมสุก

ขนม  ขาวตมมัด กลวยออย  เผือกตม  มันตม  ขาวสุก ผลไม   เหลาขาว 2 ขวด
3. เครื่องแตงกาย  ชาวไทยทรงดํามีฝมือในการทอผาและในการตัดเย็บเปนอยางมาก 

เสื้อผาเครื่องแตงกายจะไดรับการตัดเย็บอยางดีและมีความประณีตเปนอยางมาก
     เครื่องแตงกายของไทยทรงดําจะมีอยู   2 ประเภท คือ

- เครื่องแตงกายที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน เสื้อไท เสื้อชอน สวงขาฮี สวงขาเตน
เปนตน

- เครื่องแตงกายที่ใชในโอกาสพิเศษ  ที่เรียกวา  “ เสื้อฮี ” ใชในการประกอบ
ประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญ เชน  พิธีเสนเรือน พิธีกินดอง  พิธีการทําศพ  เปนตน

คําศัพทที่เกี่ยวกับพิธีกินดอง
ในการประกอบพิธีการกินดอง หรือประเพณีการแตงงานนั้นจะมีการใชคําศัพทเฉพาะ

สําหรับใชในการประกอบพิธีของชาวไทยทรงดําเทานั้น  ซึ่งภาษาที่ใชนั้นบงบอกถึงความมีเอก
สักษณทางดานวัฒนธรรมทางภาษาที่ไมเหมือนชนชาติอ่ืนภาษาที่ใชจะบงบอกถึงขั้นตอนในการ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. สิง  หมายถึง  ตระกูล
2. หมอเสน  หมายถึง  ผูที่ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดําทั้งงานพิธีที่เปน

งานมงคลและงานพิธีที่เปนงานอวมงคล
3. ผูตาว หมายถึงผูที่ทําการสืบเชื้อสายมาจากเจา และอยูในสิงลอ เปนชนชั้นปกครอง
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4. ผูนอย  หมายถึง ผูที่ทําการสืบเชื้อสายมาจากสามัญชนอยูในตระกูล  สิงกวาง สิงวี
5. เชี่ยนหมาก  หมายถึง  ภาชนะใสหมาก  พลู  ซึ่งทําดวยไมเปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัส

6. กะลอหอง  หมายถึง   หองผีเรือนที่เปนบรรพบุรษของตระกูล  บานไทยทรงดําทุก
หลังจะตองมี หองผีเรือนทุกบาน

7. เสื้อฮี   หมายถึง   เสื้อที่ใชในโอกาสพิเศษ สวมใสในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ
8. กะเหล็บ  หมายถึง  เครื่องจักสานที่ใชในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ จะมีเฉพาะ

ไทยทรงดําเทานั้นเปนเครื่องจักสานที่ทําจากหวาย  มีความประณีตและมีความทนทาน มีราคา
แพงมาก

9. กวง หรือ หยัน  หมายถึง  มุงสีดําที่ใชประกอบในพิธีการแตงงานของไทยทรงดํา
10. มาเป หมายถึง  การสะพายกะเหล็บของสาวบริสุทธิ์
11. นําไล  หมายถึง  การนําไหวโดยลามฝายเจาบาว โดยการนําไหวญาติฝายเจาสาว
12. นําไหวเฮา   หมายถึง  พิธีการนําไหวของฝายเจาบาว
13. องคลาม  หมายถึง  ผูที่นํากลาวไหว ผีเรือน และไหวญาติฝายเจาสาว

ประเพณีการแตงกายของไทยทรงดํา
เครื่องแตงกายชาวโซงทั้งชายและหญิงเปนสีดํา หรือสีครามเขม   ผาที่ใชตัดเย็บเปนผา

ที่ทอขึ้นเองยอมเองโดยใชสีที่ไดจากธรรมชาติ  รวมไปถึงการตัดเย็บก็เปนงานที่ชาวโซงไดถายทอด
สืบตอกันมาจนปจจุบันนี้ ซึ่งยังคงมีการตัดเย็บเสื้อผาใชเองอยูการแตงกายของชาวโซงมีการแบง
ออกเปนชุดตาง ๆ   ตามโอกาส  และพิธีกรรมตาง ๆ  ดังนี้

การแตงกายของชาวไทยทรงดําในโอกาสปกติ
การแตงกายของผูชายชาวไทยทรงดํา  สวมเสื้อที่ตัดเย็บผาฝายแขนยาว  สีดํา  หรือ   

สีครามผาหนาตลอดติดกระดุมเงินประมาณ10 – 15  เม็ด เรียกวา เสื้อไท  สวมกางเกงขากวย
คลายคนจีน   เรียกวา   สวงขาเตน   นิยมคาดผาขาวมา  หรือ  คาดกระเปาที่ทําดวยผาสีครามมี
ลักษณะคลายรังผึ้ง   ปกลวดลายดวยไหมสีตาง ๆ  ติดกระจก   เปนลวดลายอยางสวยงาม        
ฝาเปดปดไดมีสายยาวทั้งสองขางเย็บใหกลมเรียวตอนปลายเล็กและเย็บเปนพูดวยไหมหลากสี
เรียกวา“หลวม”   สําหรับใสยาสูบ   หมากพลู   เงินทอง   เปนตน

 การแตงกายของผูหญิงไทยทรงดํา สวมผาถุงที่เรียกวาผาซิ่นลาว ลายขาวสลับดําเปน
ทางลงเรียกกันวา “ลายแตงไทย”หรือบางครั้งเรียกกันวา “ลายแตงโม” ทั้งนี้เพราะลายผามี
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ลักษณะเปนเสนแนวสีขาวสลับพื้นสีดําหรือกรมทาตลอดทั้งผืน คลายกับลายของแตงโมและแตง
ไทยผาซิ่นของชาวโซงมีเชิงซิ่นหรือตีนซิ่น ผูหญิงลาวโซงยังมีผานุงอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากผาซิ่น
ลายแตงไทย  หรือ  ลายแตงโมที่เรียกกันวา   ซิ่นตาหมี  หรือ  ซิ่นตาหมี่

ผูหญิงชาวโซงสวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวรัดขอมือ ตัวเสื้อรัดรูปเอวสั้น คอเสื้อ
คลายคนจีนผาหนาตลอดติดกระดุมเงินประมาณ  9 – 10  เม็ด เรียกวา  เสื้อกอม สวนกระดุมของ
ชาวโซงนั้นมีลักษณะกลม ๆ  ยอดแหลม   ดานบนมีลวดลายคลายดอกบัว   นํามาใชโดยไมตอง
เย็บติดกับตัวเสื้อ   แตใชวิธีการรอยดวยเสนดายแทน

การแตงกายของไทยทรงดําในโอกาสพิเศษ
การแตงกายผูชายชาวไทยทรงดําสวมกางเกงที่เรียกวา  สวงขาฮี (กางเกงขายาว)  สีดํา  

และสวมเสื้อที่เรียกวา เสื้อฮี  ซึ่งมีลักษณะเปนเสื้อคอกลมติดคอแขนยาวตัดเขารูปเล็กนอยผาอก
ตลอดความยาวคลุมสะโพก  ดานขางของตัวเสื้อผาขึ้นมาถึงสะเอว  ปลายตะเข็บบริเวณรักแร    
ลงไปถึงสะโพกใชผามาเย็บเสริมเปนลักษณะสามแฉก เรียกวา “ชอน” ที่ปลายชอนปกขมวดเปน
กนหอยยาวประมาณ  3 – 4 นิ้ว ดวยดายหรือไหมสีตาง ๆ   พรอมกับตัดกระจกชิ้นเล็ก  ๆ  ไวอยาง
สวยงาม   เรียกวา “ลายขอกุด”  ตะเข็บขางลําตัวของเสื้อฮีจากรักแรถึงสะโพกเย็บดวยผาไหมแพร
ชิ้นเล็ก ๆ  สีตาง ๆ  เย็บติดกันใหเปนรูปส่ีเหลี่ยมจํานวน  8  ชิ้น  เรียกวา “ลายเบาะแปด” หรือ 
ดอกแปดชิ้นและตรงกลางดอกเย็บยึดกระจกไวตรงกลางบริเวณตะเข็บที่เหลือเย็บเปนกระดูก
กลมๆดวยผาไหมสีตาง ๆ  สลับกันเปนปลองเล็ก ๆ กุนคอดวยผาไหมสีใชผาไหมสีขาวทําขอบเสื้อ
ดานในและปกลวดลายละเอียดกวา ดานนอก  ติดกระดุมคลองตรงคอ  1  เม็ด

การแตงกายของผูหญิงชาวไทยทรงดํา นุงผาซิ่นลาวและสวมเสื้อฮี เชนกันแตมี
ลักษณะขนาดใหญกวา ปกลวดลายทั้งดานนอกและดานในสวยงามละเอียดมากกวาเสื้อฮีของ    
ผูชาย เปนเสื้อคอแหลมลึกสวมหัวได แขนสามสวนทรงกระบอกกวาง และตัวเสื้อยาวคลุมเขา    
คอเสื้อมีสาบทําดวยผาแพรที่ดานหนาของตัวเสื้อจากไหลลงมาถึงอกเย็บปกดวยผาไหมสีแดง 
เขียว ขาว เหลือง   สลับกันเปนแถบรูปสามเหลี่ยมเย็บเปนลายเบาะแปด ติดกระจกตรงกลาง   
ยอดแหลมจรดตะเข็บบา  ดานในของตัวเสื้อมีการปกลวดลายที่ชายเสื้อตลอดทั้งตัว และบริเวณ
รอยตอหรือตะเข็บเย็บเปนกระดูกกลม  ๆ  ดวยผาไหมสีแดง   สีเขียว   สีขาว    สีเหลือง   สลับกัน
ไปเปนปลองเล็ก  ๆ

เสื้อฮี   เปนเสื้อที่ใชในงานพิธีตาง ๆ เชน งานแตงงาน  งานศพ งานเสนเรือน  ตลอดจน
พิธีเชิญผีผูตายขึ้นเรือน  และใชคลุมโลงศพโดยการกลับเอาดานที่มีลวดลายสวยงามออกดานนอก
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ที่ชาวโซงเรียกกันวา ดานถูก ผูที่ตองสวมเสื้อฮีในพิธีศพ   คือ    เขย   และ  สะใภ   เทานั้น  โดยให
ดานที่มีลวดลายเพียงเล็กนอยออกดานนอก ดวยความเชื่อที่วาดานที่มีลวดลายสวยงามหรือที่ชาว
โซงเรียกกันวาดานผิด อันหมายถึงความไมดีมีไวสําหรับคลุมศพเทานั้น  ดานที่มีลวดลายสวยงาม
ที่กลับเอาไวดานในเพื่อปกปดลวดลายและเทคนิคการปกของแตละตระกูลเมื่อเจาของเสียชีวิตลง
จะกลับลายออกมาเพื่อใหคนในตระกูลไดรับรู หรืออาจมาจากเรื่องเลากันวาที่ตองกลับเอาลายไว
ดานในเพื่อปกปดไมใหฝายตรงขามจําไดเมื่อคราวเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมืองกอนที่จะมีการ
อพยพเขาสูประเทศไทย( พรพิมล   ชันแสง 2541 : 47)

เสื้อตก   คือ    เสื้อที่ลาวโซงใชสวมใสเมื่อประกอบพิธีกรรมในงานศพ  เปนเสื้อผาฝาย
สีครีมที่เย็บงาย ๆ  คลายกับที่สวมใสในงานศพชาวจีนซึ่งทําดวยผาฝายสีครีมลักษณะคลายผา
ดายดิบตัดเปนคอแหลม   แขนในตัว   เย็บดวยมืองาย ๆ  และโพกหัวดวยผาฝายสีเดียวกับเส้ือ)

การแตงกายของเด็กไทยทรงดําเด็กที่มีเชื้อสายชาวโซงสวมเสื้อผาที่มีสีดําและสีขาว
เปนเสื้อคอกระเชา คอกลมหรือบางครั้งก็เปนเพียงผาที่มีลักษณะคลายเอี๊ยมโดยทั่ว ๆ  ไปสวม
หมวกทําดวยผาสีดํา  หมวกของเด็กลาวโซงนิยมปกดวยไหมเปนลวดลายตาง ๆ   หลากสี   มีพู
และชายครุยบริเวณสวนบนของหมวกอยางสวยงามหมวกชนิดนี้เรียกวา   มู   หรือ   มู

เครื่องประดับ
ชาวโซงเปนผูที่มีความพิถีพิถันและใหความสําคัญในเรื่องของการแตงกายมากกลุม

หนึ่งนอกจากการแตงกายดวยเสื้อผาแลวชาวโซงยังมีเครื่องประดับที่เปนเอกลักษณเชนกัน   
เปนตนวา

ตางหู   ชาวโซงเชื่อกันวากลุมชนของตนเปนชนกลุมแรกที่มีการเจาะหู  ใสตางหู เพื่อ
เปนสัญลักษณ เมื่อครั้งอพยพเขาสูประเทศไทย (หลอด ทองเชื้อ ,2547)   ตางหูชาวโซงมีลักษณะ
คลายดอกไมบาน   เรียกวา   “บองหู”

ไมขัดเกลา  ใชตกแตงทรงผมบนศีรษะที่ปนเกลาทําดวยเงินรูปตัวยู มีขนาดประมาณ  
6 – 7  นิ้ว    เปนปนเสียบผมเพื่อพยุงปนเกลาไมใหหลุดดวย

สายพานหลา  มีลักษณะเปนสายสะพายทําดวยทองเปนปลอกเล็กๆ  ยาวประมาณ  
1  นิ้ว   รอยสลับกับลูกปดเล็ก  ๆ   สําหรับสวมคอ   หรือสะพายเฉียงไหล

สรอยคอ    ทําดวยเงิน    เรียกวา   เปาะกอ
กําไลขอมือ  และ  กําไลเทา   ทําดวยเงิน   เรียกวา   เปาะแขน  และ  เปาะขา
กะเหล็บ   ชาวโซงผูหญิงนิยมสะพาย   กะเหล็บ  สําหรับใสส่ิงของจําเปนเมื่อออกนอก

บาน    ลักษณะคลายกระบุงสานดวยไมไผอยางละเอียดสวยงาม
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การไวทรงผม
   ชาวโซงมีลักษณะทรงผมที่เปนเอกลักษณ  โดยเฉพาะชาวโซงผูหญิงซึ่งเห็นไดจากทรง
ผมของผูสูงอายุชาวโซงที่ยังคงไวซึ่งทรงผมแบบดั้งเดิมอยู   เรียกวา   ปนเกลาจะแบงตามวัยตาง ๆ  
ดังนี้

เอื้อมไหล   หรือ   เอื้อมไร    เปนทรงผมของเด็กผูหญิงชาวโซง    ที่ผมยังสั้นอยูซึ่งอยู
ระหวางอายุ   13 – 14  ป

สับปน เมื่อผมเร่ิมยาวขึ้นก็จะพับปลายผมมวนขึ้น แลวใชหวีสับไวตรงทายทอยสําหรับ
เด็กผูหญิงอายุ  14 – 15 ป

ผมจุกตบ เปนผมที่ขมวดเปนกระบังกระจุกหนึ่งอยูขางหนาสวนขางหลังถักเปนเปย   
สําหรับเด็กผูหญิงอายุ  15 – 16  ป

ผมขอดซอย   หรือ   ผมปนเกลาซอย   เปนการเกลาผมโดยการผูกเงื่อนตายเอาชายไว
ขางซายทําผมเปนโบทั้งสองขางคลายหูกระตายปลอยชายผมเปนหางออกทางขวา สําหรับหญิง
สาวอายุ  17 – 20 ป

ผมปนเกลา  หรือ   ปนเกลาตวง สําหรับผูหญิงที่มีผมยาวมากเกลาตลบไวกลางศีรษะ
มวนชายสอดเขาขางในใชไมขัดเกลาขัดไว  เพื่อไมใหผมหลุดดานหนาโยกเปนลอนอยางสวยงาม
เปนทรงผมที่แสดงถึงความเปนสาวของผูหญิง

ปนเกลาตก เมื่อสามีถึงแกกรรมผูหญิงชาวโซงตองปลอยผมสยายไมใชเครื่องประดับ
ในระหวางที่ไวทุกข ทรงผมลักษณะเหมือนการปนเกลาทั่วไปแตผมที่ปนเกลาจะตกอยูกลางศีรษะ
คอนไปทางทายทอย   และมีกลุมผมอยูขางหลังเมื่อออกทุกขก็จะปนเกลาแบบเดิม

ภูมิหลังอําเภออูทอง  ตําบลดอนมะเกลือ :
บริบทการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

สภาพทั่วไปของอําเภออูทอง
อําเภออูทอง   เดิมมีชื่อเรียกวา  อําเภอจรเขสามพัน    เนื่องจากเปนอําเภอที่ตั้งอยูใน

เขตปาลึก หางไกลความเจริญ จึงไดทําการยายอําเภอ  จรเขสามพัน มาตั้งอยูที่บริเวณตลาดทา
พระยาจักร  เปล่ียนชื่อมาเปน  อําเภออูทอง ในปจจุบัน (สํานักงานที่วาการอําเภออูทอง  2546 )
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ทิศเหนือ      ติดตอ กับอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอ
ดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต   ติดตอกับอําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรีและอําเภอ
                                                      สองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก   ติดตอกับอําเภอเมือง  และอําเภอสองพี่นอง
                                                      จังหวัดสุพรรณบุรี

                    ทิศตะวันตก                 ติดตอ       อําเภอบอพลอย  อําเภอเลาขวัญ                        
                               จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ต้ังและอาณาเขต
อําเภออูทองแบงการปกครองออกเปน  13  ตําบล คือ ตําบลดอนมะกลือ   ตําบลอูทอง

ตําบลสระพังลาน ตําบลหนองโอง ตําบลดอนคา ตําบลพลับพลาไชย  ตําบลบานโขง   ตําบลเจดีย
ตําบลกระจัน  ตําบลยุงทะลาย  ตําบลจระเขสามพัน  ตําบลสระยายโสม  และตําบลบานดอน

จากการสํารวจประชากรของอําเภออูทอง  ไดขอสรุปวา   ประชากรของอําเภออูทอง
สวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวโซง   นอกจากนั้นยังประกอบดวยคนไทยพื้นเมือง คนไทยเชื้อสาย
จีน   ลาวเวียง    ไทยครั่ง  ไทยโซง  หรือ ไทยทรงดํา    และอ่ืน ๆ     ตามลําดับ   ตําบลที่จัดวาเปน
เขตชุมชนของชาวโซง   ไดแก    ตําบลสระยายโสม  ตําบลบานดอน  ตําบลหนองโอง  ตําบลดอน
มะเกลือ   มีประชากรชาวโซงของตําบลตางๆ  ดังกลาวมีประมาณ  29,689  คน  จากประชากร
ของอําเภออูทองทั้งหมดจํานวน  124,916  คน   และตําบลดอนมะเกลือเปนอีกตําบลหนึ่งที่มี
ประชากรชาวโซงอาศัยอยูอยางหนาแนนตําบลหนึ่ง   (มานิตา  เขื่อนขันธ  2543 :  5)
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ตารางที่  4  เชื้อสายไทยทรงดําที่อาศัยอยูในอําเภออูทอง
ตําบล ลักษณะทางเชื้อชาติ (เดิม)

         อูทอง
         หนองโอง
        ดอนคา
        พลับพลาไชย
        บานโขง
         เจดีย
         กระจัน
         ยุงทะลาย
         จรเขสามพัน
         สระยายโสม
         สระพังลาน
         บานดอน
         บานดอนมะเกลือ

       ไทย -  จีน  (ลาวเวียง)
       ไทยเวียง  ไทยทรงดํา (ลาวโซง )
       ไทยเวียง  (ลาวเวียง)
      ไทยเวียง  (ลาวเวียง)
      ไทยเวียง  (ลาวเวียง)
      ไทยครั่ง ไทยเวียง  (ลาวเวียง)
      ไทยเวียง  (ลาวเวียง)
        ไทย
        ไทย
        ไทยทรงดํา (ลาวโซง )
        ไทยครั่ง  (ลาวครั่ง)
        ไทยทรงดํา (ลาวโซง )
        ไทยทรงดํา (ลาวโซง )

ที่มา  : องคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือ, แนะนําจังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี , 2547), 5.

จากตารางที่  4  จะเห็นไดวา  อําเภออูทอง ประกอบไปดวยประชากรหลายเชื้อชาติ
กระจายกันอยูทั่วทุกตําบลของอําเภอ กลุมไทยเวียง จะรวมตัวกันอยูทางทิศเหนือ และกลุมไทย
ทรงดําจะรวมตัวกันอยูทางใต  สวนกลุมไทย – จีน  จะรวมกันอยูทางตอนกลางของอําเภอ

ชุมชนไทยทรงดําบานดอนมะเกลือ
ลักษณะทางกายภาพ
ผูวิจัยไดกําหนดใหบานดอนมะเกลือ     ตําบลดอนมะเกลือ  ซึ่งเปนพื้นที่หลักในการ

วิจัยครั้งนี้    เพราะประชาชนในทองที่ทุกครัวเรือนมีเชื้อสายลาวโซงรอยเปอรเซ็นต   และมีสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเหมือนกับพื้นที่ชุมชนลาวโซงอื่น ๆ  ในจังหวัดสุพรรณบุรี
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                 ตําบลดอนมะเกลือ มีพื้นที่ประมาณ 23,950 กิโลเมตรตั้งอยูริมถนนสายสุพรรณบุรี- 
นครปฐม   ตําบลดอนมะเกลือ   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบานดอน
ทิศใต ติดตอ ตําบลศรีสําราญ  ตําบลหนองบอ  อําเภออูทอง

                       ทิศตะวันออก          ติดตอ         ตําบลสระพังลาน
                       ทิศตะวันตก            ติดตอ         ตําบลหัวโพธิ์

ชาวลาวโซงที่อาศัยอยู ในอําเภออูทอง  ตําบลดอนมะเกลือนี้เปนชาวไทยทรงดําที่
อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อที่จะทําการแสวงหาที่ทํามาหากินใหม  การเขามาอาศัยครั้งแรก
นั้น มีการทํานาเปนอาชีพหลักตอมาในภายหลังไดประสบปญหา เร่ืองขาวที่มีราคาตกต่ํา  ชาวโซง
จึงไดหันมายึดอาชีพการทําไรแตงโม ซึ่งก็ประสบปญหากับดินที่จืดเร็ว ทําใหตองมีการยายไรทํา
แตงโมไปเรื่อย ๆ สวนผูที่ไมไดทําไรแตง ก็จะทํางานรับจางในหมูบาง หรือไปทํางานที่ตางจังหวัด

เมื่อครั้งเขามาอยูแรก ๆ นั้น ชาวไทยทรงดํายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว
อยางเหนียวแนนเชน  การแตงกายดวยการนุงผาซิ่น และเสื้อกอมสีดําอยูเสมอ มีประเพณีการเซน
ผีบรรพบุรุษการปลูกสรางบานที่มีความเปนเอกลักษณและมีลักษณะเฉพาะของตนเองแตใน
ปจจุบันนี้ลักษณะประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําเกิดการกลมกลืนไปกับสังคมวัฒนธรรมใน
ปจจุบันเปนจํานวมมาก   การาแตงกายดวยชุดประจําชาตินอยลง  สวนใหญจะไดพบเห็นแตผูสูง
อายุในหมูบานที่ยังคงรักษาความเปนไทยทรงดําอยู  โดยการแตงชุดประจําชาติในการประกอบ
ประเพณีและพิธีกรรมในโอกาสพิเศษ   เทานั้น  ซึ่งคงเปนผลมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี่สมัย
ใหม และการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเมืองไปสูวัฒนธรรมตะวันตก  ทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมได
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

แผ
นท
ี่ที่  

2  
ตํา
บล
ดอ
นม
ะเก

ลือ
 อํา

เภอ
อูท
อง

  จ
ังห
วัด
สุพ

รรณ
บุรี

ที่ม
า :

 อง
คก
ารบ

ริห
ารส

วน
ตํา
บล
ดอ
นม
ะเก

ลือ
, จ
ังห
วัด
สุพ

รรณ
บุรี

, เข
ตก
ารป

กค
รอ
งต
ําบ
ลด
อน
มะ
เกล

ือ (
สุพ

รรณ
บุรี

 : ม
.ป.
ท.,

25
47

) , 
6.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

ตําบลดอนมะเกลือ  แบงเขตการปกครองออกเปน  12  หมูบาน ประกอบดวย   หมูที่  
1 บานหัวขอย   หมูที่  2   หนาวัด    หมูที่  3  บัวะงู      หมูที่  4   ดอนแค   หมูที่  5  บานบน หมูที่  
6  บานทุงกระเจ็ด หมูที่  7  ลาดโพธิ์   หมูที่  8   กอไฮ   หมูที่  9   ทาตะเกียง   หมูที่  10  เลียบราง   
หมู  11  บานสะแกลาย  และหมูที่  12  ดอนโฮง   มีองคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือเปน
หนวยงานบริหารสวนทองถิ่น   มีประชากรทั้งสิ้น  4,469  คน   รวม  909  ครัวเรือน

ตารางที่  5   ประชากรตําบลดอนมะเกลือ
จํานวนประชากร

หมูที่ ชื่อหมูบาน
ชาย หญิง รวม

จํานวนครัวเรือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12

หมูที่  1    บานหัวขอย
หมูที่  2    หนาวัด
หมูที่  3    บัวะงู
หมูที่  4    ดอนแค
หมูที่  5    บานบน
หมูที่  6    บานทุงกระเจ็ด
 หมูที่ 7    ลาดโพธิ์
 หมูที่ 8    กอไฮ
 หมูที่ 9    ทาตะเกียง
หมูที่  10  เลียบราง
 หมูที่ 11  บานสะแกลาย
 หมูที่ 12  ดอนโฮง

 217
216
222
114
207
249
174
152
183
131
170
104

237
222
229
138
227
227
201
191
217
116
186
139

454
438
451
252
434
476
375
343
400
247
356
243

100
85
81
54
88
108
74
66
84
49
72
48

รวม 2139 2330 4469 909

ที่มา   : จังหวัดสุพรรณบุรี, องคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือ,ฝายนโยบายและแผน, เขตการ
           ปกครองตําบลดอนมะเกลือ (สุพรรณบุรี : ม.ป.ท.,2546), 10.

ลักษณะทางภูมิศาสตรบานดอนมะเกลือ
1. มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมทางทิศตะวันตกและพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก

ซึ่งมีลักษณะเปนทุงหญา  สลับกับพื้นที่ทํานา  มีสภาพดินอุดมสมบูรณ   เพราะมีคลองชลประทาน
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รอบหมูบานเหมาะสมกับการปลูกพืชผลทางการเกษตรเปนอยางมากจึงทําใหฤดูแลงไมขาดแคลน
น้ําดื่มน้ําใชและมีน้ํามากพอที่จะทําการเกษตรไดอยางอุดมสมบูรณสามารถทํานาไดตลอดทั้งป

2. ที่ตั้งและสภาพพื้นที่   บานดอนมะเกลือเปนพื้นที่ซึ่งชาวโซงอาศัยอยูทั้งหมูบาน  
เปนหมูบานที่มีขนาดใหญมาก  โดยนิยมตั้งบานเรือนอยูใกล ๆ กัน ลักษณะบานเรือนที่ปลูกสราง
เปนเรือนไมใตถุนสูงเพื่อใชประโยชนเปนพื้นที่สําหรับเก็บเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใชเปนที่ทอผา     
เลี้ยงเด็กและเพื่อพักผอนในเวลากลางวัน บริเวณบานบางสวนใชเปนที่เลี้ยงสัตว เชน หมู เปด  ไก 
และวัว  เปนตน   ร้ัวบานทําดวยไม  และพืชผักที่ใชรับประทานได เชน ชะอม กระถิน เปนตน

3.สาธารณูปโภคและบริการทางสังคม  ตําบลดอนมะเกลือ มีความสะดวกสบายใน
ดานสาธารณูปโภคทั้งไฟฟาประปา และโทรศัพท แตละครัวเรือนยังมีเครื่องอํานวยความสะดวก
อ่ืน ๆ ที่จัดหามาไวใชดวยรายไดในครอบครัว เชน  โทรทัศน   พัดลม  หมอหุงขาวไฟฟา  เปนตน 
ดานการศึกษาตําบลดอนมะเกลือมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สุพรรณบุรี  
เขต  2 หนึ่งโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎรังสรรค) และมีวัดหนึ่งแหง  คือ  วัด
ดอนมะเกลือ (นันทราษฎรังสรรค)

4. ดานการคมนาคมของตําบลดอนมะเกลือ  เปนพื้นที่ตั้งอยูติดถนน รพช.  4022     
ตัดผานหมูบานที่เรียงรายไปตามสองฝงของถนนแตเดิมคือถนนลูกรังแคบ ๆ ใชเปนเสนทาง         
สูอําเภออูทอง   และอําเภอสองพี่นองและจังหวัดใกลเคียง ปจจุบันไดปรับปรุงเปนถนนลาดยางที่
ทันสมัยชาวบานสามารถใชเดินทางติดตอไปมาหาสูกันสะดวกสบายยิ่งขึ้นยานพาหนะที่ใชในการ
คมนาคมมีทั้งรถรับจาง  และรถสวนบุคคลทั้งที่เปนรถจักรยาน   จักรยานยนต   รถยนต   และรถ
ใชในการเกษตร  เรียกวา   รถอีแตน

5.    การติดตอส่ือสาร   ในปจจุบันการติดตอส่ือสารที่ใชกันในพื้นที่  และการติดตอกับ
สังคมภายนอกมีทั้งบริการขององคการโทรศัพท  วิทยุส่ือสารสมัครเลน  และมีหอกระจายขาวใน
หมูบานทําใหขาวสารตาง ๆ ส่ือถึงกันไดรวดเร็ว ยิ่งขึ้นรวมไปถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ไดรับจากสังคมภายนอก  มีวิทยุ  โทรทัศน   วีดิทัศน  ซึ่งลวนมีอิทธิพลใหเกิดการรับรู
ขาวสารและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

6. การสาธารณสุขของตําบลดอนมะเกลือ มีบริการทางดานสาธารณสุขทั้งสถานี
อนามัยประจําตําบลดอนมะเกลือ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกสบายในปจจุบัน ทําให
ประชาชนในตําบลดอนมะเกลือสามารถออกไปรับบริการทางสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดใกลเคียง ใหการรักษาในแบบดั้งเดิมที่ตองอาศัยหมอชาวบานใชสมุนไพร และอํานาจที่
เหนือธรรมชาติลดบทบาทลงไป
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แหลงเรียนรูในตําบลดอนมะเกลือ

   ตารางที่    6   แหลงเรียนรูในตําบลดอนมะเกลือ
แหลงการเรียนรู สถานที่ หมายเหตุ

1 . ศู น ย วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย ท ร ง ดํา  
อําเภออูทอง

2. ศูนยวัฒนธรรมตําบลดอนมะเกลือ

3. กลุมสตรีแมบานทอผาไทยทรงดํา

4.  กลุมเครื่องเงิน กําไลขอมือ
กําไลขอเทา

5.  ตกแตงเสื้อฮีดวยกระจกสี

6. เขยกก (หมอบอกทาง) ใน
พิธีการทําศพ

7.  หมอแคน , หมอเสน

8. การแตงกายและทรงผม

9.   ลามนําไหวเฮา

10.การสานกะเหล็บ , ขมุก , ปาน
เผือน
11. การประกอบอาหารไทย
ทรงดํา
12. การประกอบอาหารไทยทรงดํา

ห น า อํ า เ ภ อ อู ท อ ง  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี
วั ด ดอนมะ เ กลื อ  ตําบลดอน
มะเกลือ
บานปาหลอด ทองเชื้อ หมูที่  4

บาน นายมั่น ยอยรูรอบ
หมูที่  8
บาน ปาบุญธรรม  ยอยรูรอบ  หมูที่
12
บาน ลุงมะ แรใจดี
หมูที่  4
บานลุงชื่น ยอยรูรอบ
หมูที่  2

บานปายวย  ไขสะอาดหมูที่  4

บานนางสําเรือง ใจโอบออมหมูที่  
4
บาน ปูใบ  ยอยรูรอบ หมูที่ 2

บานปาพูฒิ อัวคนซื่อ หมู 12
แกงบอน
บานนายสังเวียน ตุนอยูเพชร
หมู 11 ลาบเลือด

เจาหนาที่พิพิธภัณฑอําเภออูทอง  
ที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา
พระอธิการสละ อติภัทโธ
เจาอาวาสวัดดอนมะเกลือ
ปาหลอด  ทองเชื้อ มีความชํานาญ
ในการทอผา ตัดเย็บเสื้อผาไทยทรง
ดํา ทั้งหมด
ชํานาญดานการทํากําไลแขน กําไล
ขอเทา กระดุมเงินที่ใชกับเสื้อไท
ชํานาญดานการนํากระจกและผาสี
เย็บตกแตงเสื้อฮี
ชํานาญดานการประกอบพิธีการ
ทําศพของไทยทรงดํา
ชํานาญดานการ เปนหมอแคน
ประจําหมูบาน ประกอบการละเลน 
รําแคน
ชํานาญดานการตกแตงทรงผมการ
ปนเกลาใหมใหกับหญิงสามีตาย 
เปนตน
มีความชํานาญดานการประกอบ
พิธีนําไหวเฮาใหแกคูบาวสาว
ชํานาญดานการจักสาน

ชํานาญดานการประกอบอาหาร
ไทยทรงดํา
ชํานาญดานการประกอบอาหาร
ไทยทรงดํา

  ที่มา : โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ,ทะเบียนประวัติผูรูในทองถิ่นตําบลดอนมะเกลือ (สุพรรณบุรี  :
              ม.ป.ท., 2546), 4.
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
อุบลรัตน   กิจไมตรี   (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษา  เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรเพลงอีแซว

ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษาผลการวิจัย พบวา การพัฒนา หลักสูตร
มี   4    ข้ันตอน  คือ 1)  ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน   พบวา นักเรียนและบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพลงอีแซวภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี 2)ผลการ
สรางหลักสูตร  พบวา  หลักสูตรประกอบดวย หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  จุดหมาย   โครงสราง
ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือ  และการประเมินผล และแผน
การสอน 10  แผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวยประวัติ  ความเปนมา  ลักษณะทั่วไป
ของเพลงอีแซวและขั้นตอนการแสดงเพลงอีแซวผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรมี
ความสอดคลองและเหมาะสม  3) ผลการทดลองใชหลักสูตร  พบวา   นําหลักสูตรไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมวง จังหวัดสุพรรณบุรี สอนโดยปราชญชาวบานรวมกับครู
ผูสอนและผูวิจัยเปนเวลา  60  คาบ   และ  4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นัก
เรียนมีความรูเกี่ยวกับเพลงอีแซว สามารถแสดงเพลงอีแซว  ได และมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร   และ
ปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องระยะเวลาใหมีความยืดหยุนใบงานใหมีความนาสนใจและคําอธิบายราย
วิชาใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน

ศรีวรรณ   จันทรหงษ   (2542 : ฆ)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อ     
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง งานจักสาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ศึกษากรณีโรงเรียน            
วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ)  จังหวัดสมุทรสาคร โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน 
คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
จากการสัมภาษณ สอบถาม และสนทนากลุม    2) การพัฒนาหลักสูตรโดยการสราง โครงราง
หลักสูตรนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 3)  การทดลองใช
หลักสูตร นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 
จังหวัดสมุทรสาคร 4)การประเมินผลและแกไขปรับปรุงหลักสูตรโดยประเมินจากเอกสารหลักสูตร
และประเมินผล นักเรียนทั้ง  3  ดานคือ   ดานความรู  ดานทักษะ   และดานเจตคติ   ผลการวิจัย
พบวา ข้ันตอนที่  1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความตองการในการ
พัฒนาหลักสูตร  เรื่อง งานจักสาน  ข้ันตอนที่  2   การพัฒนาหลักสูตร  พบวา   โครงรางหลักสูตรมี
องคประกอบตาง ๆ   ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่สามารถนําไปทดลองใชได ข้ันตอนที่  3   
การทดลองใชหลักสูตรพบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชสอนโดยปราชญชาวบานเปนเวลา 54  คาบ  
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ข้ันตอนที่  4   การประเมินหลักสูตร   พบวา  ดานเอกสารหลักสูตร   ควรปรับเปลี่ยนเวลา   กิจ
กรรม   และเนื้อหาบางสวน สวนผลการทดลองใช   พบวา    ผูเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะใน
งานจักสานและมีความรักในชุมชน

สมนึก  บุญเต็ม   (2544: ง )  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น เร่ือง เสนเรือน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี โดยดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร  4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง พิธีเสนเรือน 2) การสรางหลักสูตร  หลักสูตรที่สรางขึ้น
ประกอบไปดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน 
และกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ทดลองใชหลักสูตร  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดหนองปรง  อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนมีความกระตือรือรนอยูในระดับที่ดีมาก  
และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร   พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องพิธีเสน
เรือนอยูในระดับที่ดีมาก

สาลินี   อุดมผล    (2542 : ฆ)    ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาชาวบาน เร่ือง  การเจียระไนนิล  โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4  ข้ันตอน  คือ         
1)    การสํารวจขอมูลพื้นฐานโดยศึกษานโยบายทางการศึกษา   วิเคราะหหลักสูตร    สัมภาษณ  
สอบถามและสนทนากลุมเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยว
ของ  2)การพัฒนาหลักสูตรโดยการสรางโครงรางหลักสูตร นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินและนําขอ
เสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 3) การทดลองใชหลักสูตรนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนบานชองดาน จังหวัดกาญจนบุรี   4)   การประเมินผลหลักสูตรและ
ปรับปรุงแกไขโดยการประเมินจากเอกสารและประเมินจากนักเรียนทั้ง  3  ดาน  คือ ดานความรู  
ดานทักษะ   และดานเจตคติ  ผลการวิจัย  พบวา ข้ันตอนที่  1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน   พบวา   
ผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร  
พบวา   โครงรางหลักสูตรมีองคประกอบตางๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่สามารถนําไป
ทดลองใช ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร  พบวา  ผูสอนและปราชญชาวบานมีความรู   ความ
เขาใจ   ในการนําหลักสูตรไปใช   และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ข้ันตอนที่  4 
การประเมินผลหลักสูตร พบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะในการเจียระไนนิล และมีเจตคติ
ที่ดีตอการเจียระไนนิล

ชีวรัตน   สาลี่ประเสริฐ  (2545 : ง) ศึกษาเรื่อง   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการ
อนุรักษโบราณสถาน  โบราณวัตถุอําเภออูทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   มีข้ันตอน
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การพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา  นโยบายของหนวยงานตาง ๆ   
ตองการใหสถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูมรดกทางศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่นโดยใหจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา        
องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย    หลักการ   จุดหมาย   โครงสราง   คําอธิบายรายวิชา   
ขอบขายเนือ้หา   เวลาเรยีน แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่ือการเรยีนการสอน     การ
วัดและประเมินผล และแผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย ประวัติศาสตรเมืองอูทอง 
ความหมาย   ประเภท และสาเหตุการเสื่อมโทรมของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประวัติความเปน
มาของแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุอําเภออูทอง ความสําคัญและการอนุรักษโบราณสถาน
โบราณวัตถุ   การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง และการจัดทําและการจัดแสดงผล
งานเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง 3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา   
นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีการสอนรวมกันระหวางผูวิจัย       
ผูสอน   เจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง  และผูรูทองถิ่นมีการไปทัศนศึกษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในอําเภออูทอง  4)  ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทองกอนและหลังการใชหลักสูตร     
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนสามารถจัดทําผลงานได นักเรียนมี  
ความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรและผูสอนกับนักเรียนมีความคิดเห็นวาควรเพิ่มระยะเวลาในแตละ
แผนการสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับ  
เนื้อหา

งานวิจัยเกี่ยวกับไทยทรงดํา
มยุรี   วัดแกว   (2521  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษา  เร่ือง  การศึกษาโครงสรางสังคมของ

ลาวโซง   อําเภอเขายอย ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา   การจัดระเบียบสังคมในระดับครอบครัวนั้น  
ใชระบบเครือญาติเปนเกณฑโดยมีความคิดเรื่องผีเดียวกันเปนสัญลักษณรวมกันและการจัดลําดับ
เครือญาติเปนแบบฝายเดียวโดยถือฝายพอเปนสําคัญ สําหรับแนวคิดของลาวโซงในเรื่องชุมชนนั้น
มิไดข้ึนอยูกับดินแดน แตข้ึนอยูกับระบบเครือญาติ อันประกอบดวย   ญาติทางสายโลหิตและญาติ
ทางการแตงงาน  ไดแก พี่สะใภ นองสะใภ ลูกสะใภ หลานสะใภ  ซึ่งถือวาเปนญาติผีเดียวกันนอก
จากนี้  ชุมชนลาวโซงยังจัดลําดับชนชั้นทางสังคมโดยใชวงศตระกูลหรือครอบครัวเปนเกณฑในการ
แบงชนชั้น  โดยแบงออกเปน ชนชั้นผูตาว และชนชั้นผูนอย  ชุมชนลาวโซงมีลักษณะเปนชุมชนเปด   
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เนื่องจากหนุมสาวโซงจากสองชนชั้นนี้สามารถแตงงานกันได ยังผลใหสถานภาพของผูหญิง
เปล่ียนแปลงขึ้นลงได โดยยึดถือชนช้ันทางฝายสามีเปนหลัก
                   สมนึก   บุญเต็ม  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น เร่ือง ประเพณีเสนเรือน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองพิธี
เสนเรือน โดยเชิญปราชญชาวบานเขามารวมสอนกับครูผูสอน เนนการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู 
เนนการปฏิบัติจริง 2)หลักสูตรที่สรางขึ้น ประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย   
โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา   เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู 8 แผนการจัดการเรียนรู ขอบขาย   
เนื้อหาประกอบดวย  ประวัติความเปนมาของไทดําและพิธีเสนเรือน องคประกอบของพิธีเสนเรือน 
ข้ันตอนการประกอบพิธีเสนเรือน การถายทอดและประโยชนของพิธีเสนเรือน เครื่องเซนและของใช
ที่สําคัญในการประกอบพิธีเสนเรือน การจัดทําโครงงานและเสนอผลงานเกี่ยวกับพิธีเสนเรือน    
การประเมินผลหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญ พบวา หลักสูตรที่สรางขึ้นมีความสอดคลองและเหมาะสม 
3) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการสอนรวมกันระหวางผูวิจัย 
ครูสอน   และปราชญชาวบาน นักเรียนมีพฤติกรรมในการตอบคําถามครูตรงประเด็นไดดีมาก และ
มีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางกระตือรือรนอยูในระดับดีมาก 4) นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เร่ืองพิธีเสนเรือนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
นักเรียนมีความสามารถในการจัดทําโครงงานในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมี      
กิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูในชุมชน และการปฏิบัติจริง ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องของระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม  
การเรียนการสอน

พรพิมล   ชันแสง   (2541  : บทคัดยอ)  ไดศึกษาอิ่นกอน : ประเพณีการละเลนของ
ลาวโซง    อําเภอเขายอย   จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา   ลาวโซงอพยพเขาสูประเทศไทย
มากกวา  200 ป    มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธกับการละเลนอิ่นกอนปรากฏให
เห็นอยางเดนชัด  และยังคงมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีอยู   แมวาวัฒนธรรมประเพณี
บางอยางไดลดบทบาท  และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบางในปจจุบันการละเลนอ่ินกอนเปน
การละเลนที่ประกอบดวยการตอดมะกอน การขับรอง ฟอนรํา และดนตรี   มีบทบาทตอการสนอง
ตอบความตองการของมนุษยภายใตเงื่อนไขของสังคมชุมชนกอใหเกิดความสนุกสนานและ     
ตอบสนองความตองการจําเปนของมนุษยทั้งในระดับสังคม  และความเปนปจเจกบุคคล  ปจจัย
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ทางสังคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของการละเลนอิ่นกอน คือ คานิยมประเพณี
ปฏิบัติการอบรมส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว การศึกษา  เศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยกีารสือ่สาร คมนาคม  ดวยการสนบัสนนุจากหนวยงานทีส่อดคลองกบัแผนพฒันาทองถิ่น   
จึงทําใหการละเลนอิ่นกอน  ของลาวโซงอําเภอเขายอย    จังหวัดเพชรบุรี   มีแนวโนมที่จะอนุรักษ    
สงเสริม  และสืบทอดตอไป

สุกัญญา  จันทะสูน (2538 : ฆ) ไดศึกษาภูมิปญญาชาวบานและกระบวนการถายทอด  
: การศึกษา   “พิธีเสนเรือน ของชาวลาวโซง  จังหวัดพิษณุโลก  ผลการศึกษาพบวา   “พิธีเสนเรือน”  
เปนพิธีกรรมการเซนไหวบรรพบุรุษที่ตายไปแลว เปนพิธีกรรมของครอบครัวที่หัวหนาครอบครัวมี
หนาที่จะตองจัดเปนประจําทุกป   ปละครั้งหรือ  3  ป  ตอคร้ัง  เชื่อวาเปนการแสดงความกตัญู
ตอบรรพบุรุษและมีผลกระทบใหทุกคนในครอบครัวมีความสุข เกิดความเปนสิริมลคลแกบานเรือน   
จากพิธีกรรมแสดงใหเห็นถึงกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่สําคัญทางดานองคประกอบทาง
วัฒนธรรม  4  ประการ   คือ   องควัตถุ   องคการ   องคพิธีการและองคมิติ มีลักษณะการถายทอด
การศึกษาแบบไมเปนทางการ ชาวลาวโซงจะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ บิดา มารดา   ญาติ
พี่นองเปนการถายทอดประสบการณระหวางวัยมีความเกี่ยวของสัมพันธกันในระบบครอบครัว  
พอแมอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางออม จากการประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน   
สืบทอดไดจากการสังเกต  จดจํา  ทําตาม  และมีประสบการณสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่ง เปนการเรียนรูผานสื่อพิธีกรรมทุกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตจากสภาพสังคมตลอดเวลา 
เปนการศึกษาตลอดชีวิตคือ มีการเรียนรูตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย พิธีกรรมจะมีเนื้อหาสาระ        
ภูมิปญญา   เกี่ยวของกับการจัดองคกรครอบครัว  และเครือญาติ  ระบบความเชื่อในเรื่องผี     
บรรพบุรุษ  ประโยชนของพิธีเสนเรือน ในการสรางความสัมพันธอันดีใหแกสมาชิกในสังคมลาวโซง 
และภูมิปญญาทางดานวัตถุที่เปนเอกลักษณของสังคม

สุมิตร    ปติพัฒน   (2542  :  207 – 209)  ผลการวิจัยพอสรุปไดวา ชาวโซงเปนชนชาติ
พันธุกลุมนอยอาศัยอยูในเขตหลายจังหวัดสวนใหญอยูในภาคกลางของประเทศไทย บรรพบุรุษ
ของชาวโซงสืบเชื้อสายมาจากกลุมชาติพันธุไทดํา ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในเขตบริเวณสิบสองจุไท
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ตอมาไดอพยพหลบภัยสงครามเขามาในราชอาณาจักร
สยามหลายครั้ง    เร่ิมต้ังแตสมัยกรุงธนบุรี   จนถึงรุนสุดทายในรัชกาลที่  5  แหงกรุงรัตนโกสินทร    
ชาวโซงไปอยูที่เมืองเพชรบุรี เมื่อมองภาพรวมชาวโซงในปจจุบันยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ
ทางชาติพันธุดั้งเดิมของพวกตนไวดีพอสมควรไมวาจะเปนทางดานภาษา เครื่องแตงกายความเชื่อ
ทางศาสนา    และพิธีการตาง  ๆ
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งานวิจัยในตางประเทศ
วิธเทอร   (Wither  2000 : 2176)    ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการ

จัดการศึกษาพื้นฐานการศึกษา พื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถาบัน
การศึกษา YVLEI พบวาโรงเรียนมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตรวาปรับปรุงหลักสูตรให
เกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทําใหเด็กเกิดความคิดใชประสาทสัมผัสทุกสวนของ
เด็กกับส่ิงแวดลอมใหโอกาสนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน ซึ่งหลักสูตรไดพัฒนาทุกระดับ
ชั้นโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เนนในเรื่องของระเบียบวินัยอยางเครงรัด โดยรวมกันระหวาง
ครู   ชุมชนและนักเรียน  และผูนําชุมชน จะจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน   
ซึ่งเปนที่ยอมรับ

มัวร    (Moore  2000  :  1437)    ไดศึกษาเรื่องครูกับการเขารวมสัมมนาการเรียนรู
ข้ันพื้นฐาน   ดานวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนพื้นฐานแหงพิพิธภัณฑศิลปะที่ไมได
รับการบริการ   ซึ่งศึกษาการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานทางดานศิลปะสําหรับครูมืออาชีพ       โดย
การสํารวจครูซึ่งยังมีความไมแนนอนดานการใชโครงสรางและนวัตกรรมขั้นสูงในการจัดการเรียน
การสอนศิลปะ พบวา ครูมีความพรอมและสะดวกในการเปลี่ยนแปลงการใชโครงสรางและ
นวัตกรรมใหม ๆ  ดานบทบาททางวรรณกรรม   วรรณคดี    คุณลักษณะ   กลยุทธและทักษะ    
ตามความตองการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการเปนครูมืออาชีพในการพัฒนาบทบาทของครูมี
การฝกฝนซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญซึ่งพื้นฐานการวิจัยเหลานี้มุงสรางพื้นฐานในการออกแบบ
หลักสูตรที่จะใชตอไป

แมคเคย  (Mackay 1995  : 288) ศึกษาการแสดงดนตรีพื้นบาน ของเมืองโนวาส   
กอตตา ผลการวิจัย  พบวา ชาวบานในเมืองโนวาสกอตตามีความซาบซึ้งและภูมิใจในภูมิปญญา
ดานดนตรีพื้นบานของตนเองและพยายามที่จะสืบทอดความรูใหแกลูกหลานโดยวิธีการถายทอด
ความรูที่ปฏิบัติคือการไปอยูรวมกับปราชญชาวบาน
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สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรีผูวิจัยไดวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมและหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือโดยการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง เพื่อนําไป
สูกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทําสาระการเรียนรูรายกลุมวิชาโดยยึด    
มาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางในชวงชั้นที  2 ป.4 – ป.6 เปนหลักกระบวนการพัฒนา  
หลักสูตรมี  3  ระดับ คือ 1) หลักสูตรระดับชาติมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูในสิ่งที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อเปนเอกลักษณของชาติ  2) หลักสูตรระดับทองถิ่นเปนหลักสูตรที่
นําหลักสูตรระดับชาติมาปรับเพิ่ม  ขยายหรือสรางหลักสูตรยอยในระดับทองถิ่น 3) หลักสูตรระดับ
โรงเรียนหรือระดับหองเรียนที่สรางหรือเพิ่มปรับขยายใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสรุปไดเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาพอสังเขปดังนี้ 1) โรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตรเองโดยการนําขอมูลที่มีอยูใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 2) โรงเรียนจัดทําขอมูลทองถิ่น  ไวเอง    
3) เชิญผูรูในทองถิ่นมารวมทําการสอนกับครู 4)  เผยแพรประชาสัมพันธ   จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรพอจะสรุปไดเปนขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรได 4ข้ันตอน 
คือ 1)การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) การพัฒนาหลักสูตร 3)  การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมิน
ผลและปรับปรุงหลักสูตร ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานี้มีความสําคัญมีความเปน       
เอกลักษณในตนเอง ควรคาแกการอนุรักษใหอนุชนรุนหลังไดรับการถายทอดและปลูกฝงใหมีจิต
สํานึกในการรักทองผานทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ไดจัดทําขึ้น  ทําให     
นักเรียนไดเรียนรูในเร่ืองราวของตนเอง มากกวาที่จะเรียนรูในเรื่องที่ไกลตัว กอใหเกิดการเรียนรู
อยางยั่งยืน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่งเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา เร่ืองประเพณแีละพธิกีรรมไทยทรงดาํ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จังหวัดสุพรรณบุรีเปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา   
(research   and   development  :  R & D)   มีข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังนี้

ข้ันตอนที่  1   วิจัย  (Research)  :   การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ข้ันตอนที่  2   พัฒนา   (Development)  :  การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่  3   วิจัย    (Research)  :  การทดลองใชหลักสูตร
ข้ันตอนที่  4   พัฒนา   (Development)  :   การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

ข้ันตอนที่  1   วิจัย   (research)   :   การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี     
โดยการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  วิเคราะหสาระการเรียนรูและ
แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี  
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร      
สถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน  
วัดดอนมะเกลือ   จํานวน  27 คน  จากศึกษานิเทศก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 2 จํานวน 1 คน ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  จํานวน  1  คน  ผูชวยฝายวิชา
การโรงเรียน จํานวน 1  คน  ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  1 คน 
ผูปกครองนักเรียนจํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 
จํานวน 8 คน  ผูรูทองถิ่นจํานวน 5 คน รวม  50 คน และศึกษาสภาพชุมชนขอมูลทองถิ่น เพื่อนํา
ขอมูลมาพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ
ศักราช 2544  กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่   5  ที่อยูในชวงชั้นที่  2  (ป. 4 -  ป. 6)
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วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมวามีเนื้อหาใดบางที่มีความสอดคลองกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา โดยทําการวิเคราะหที่หลักสูตรกลุมสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยมมีาตราฐานการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัหลกัสตูรประเพณแีละพธิกีรรมไทยทรงดํา 
คือ สาระที่  2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมมาตราฐานที่ 2.1  ปฎิบัติตาม
หนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมายประเพณีและวัฒนธรรมไทยในการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางสงบสุขการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในชวง
ชั้นที่ 2  ป.4 – ป.6 ซึ่งไดกําหนดเปนมาตราฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและ ผลการเรียนรูที่คาด
หวังวาจะเกิดแกผูเรียนดังตารางที่ปรากฏตอไปนี้

ตารางที่   7   การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา        
และ    วัฒนธรรม

มาตราฐานการเรียนรูสาระการเรียนรูชวงช้ันที่  2
(ป.4- ป.6 )

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5

มาตราฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
3)เขาใจ และปฏิบัติตนตาม
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมใน
ระดับจังหวัดและระดับภาครวม
ท้ังตระหนักถึงความสําคัญใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู
ในทองถิ่นของกลุมคนในสังคม
ท่ีมีความหลากหลายและยอม
รับในคุณคาซ่ึงกันและกัน

ปฏิบัติต ามบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมในระดับจังหวดั ภาค 
และระดับประเทศความสําคัญ
ในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของกลุมคนในสังคมที่
มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ   
ยอมรับในคุณคาของกันและกัน

ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมและประเพณีในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด  เห็น
ความสําคัญ และใหการยอมรับ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีมี
ความหลากหลายในทองถิ่นซ่ึงจะ
มีผลตอการดําเนินชีวิต

ปฏิบัติตนตามบรรทัด
ฐานทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีในระดับภาค
และระดับจังหวัดเห็น
ความสําคัญ และการ
ยอมรับทางวัฒนธรรมที่
มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
ท่ีมีอยูในทองถิ่นซ่ึงจะมี
ผลตอการดําเนินชีวิต

2. คัดเลือกโรงเรียนที่จะทําการศึกษาโดยเนนวัฒนธรรมไทยทรงดําดั้งเดิม ตามความ
ตองการของทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร จากการสนทนาสอบความคิดเห็นและความตองการ
ของ ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน นักเรียน และผูรูในทองถิ่น       
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ผูวิจัยไดประเมินสถานะบริบทเกี่ยว
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กับความตองการในการที่จะพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือแลว  พบวา มีความ
พรอมสูงใน 5 ประเด็นดวยกันคือ 1. มีความพรอมในเรื่องของการใหความสนับสนุนจากผูปกครอง
นักเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําเกือบ 95 เปอรเซ็นต 2. มีความพรอมในดานของผูรูที่มีอยูในทองถิ่น
ประมาณ  9 – 10 คนที่สามารถเชิญมาเปนวิทยากรได 3. ผูบริหารโรงเรียนมีความพรอมและเห็น
ความสําคัญของการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดํา 4. คณะครูมีความพรอมและการสนับสนุน
ใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน 5. ผูเรียนมีความสนใจในการที่จะเรียนเกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําของตนเองดวยความพรอมดังกลาว ทําใหผูวิจัยจึงเจาะจงทําการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 
ที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีความ
เหมาะสมเปนอยางยิ่งในดานของการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทุกฝายที่อาศัยอยูที่ตําบล
ดอนมะเกลือและ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ

3. ดําเนินการติดตอกับสวนราชการตางๆอยางเปนทางการโดยขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึง ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล

4.    สรางความสัมพันธกับชุมชน  โดยผูวิจัยทําความคุนเคยกับประชาชนในพื้นที่กับ
ผูปกครองนักเรียน ผูรูทองถิ่นในลักษณะการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา  ประเพณีตางๆของไทยทรงดําที่มีอยูในทองถิ่น

5. การรวบรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําของ ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ    ครูผูชวยฝายวิชาการโรงเรียน 
ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรง
เรียนวัดดอนมะเกลือ  ผูปกครองนักเรียน  ผูรูในทองถิ่นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรง
เรียนวัดดอนมะเกลือ

6. กําหนดขอบขายเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน เร่ือง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา จากครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม  ผูรูในทองถิ่น  และ
ผูปกครองนักเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของดวยตนเอง โดยการ

สัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการและการสนทนากลุม (focus  group) ซึ่ง
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อาศัยความรวมมือจาก ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 
1 คน  ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  จํานวน  1  คน ครูผูชวยฝายวิชาการโรงเรียน  จํานวน  1  
คน  ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 2 คน   ผูปกครองนักเรียน  
จํานวน 2 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ จํานวน 4 คน ผูรูในทองถิ่น  
จํานวน 3 คน รวม จํานวน 14 คน  โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ  2  สัปดาห

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้
1.แบบสัมภาษณ จํานวน1ฉบับ ซึ่งประกอบดวยแบบสัมภาษณศึกษานิเทศกสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2และ แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา  ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง(structured interview)  โดยแบงออกเปน  
3  ตอน   จํานวน  11  ขอ   มีรายละเอียดตอไปนี้
                    ตอนที่ 1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ  ไดแก  ชื่อ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงการทํางาน  ประสบการณอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  6  ขอ
                    ตอนที่  2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จํานวน 2  ขอ
ประกอบดวยความสําคัญและความจําเปนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณ
และพิธีกรรมไทยทรงดํา   สาระการเรียนรู  กระบวนจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
                    ตอนที่   3  แบบสัมภาษณรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะตางๆในการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษาเรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  จํานวน  2  ขอ

                 การสรางแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดําเนินการโดยมีข้ันตอนดังนี้
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจน

สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี

2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางเครื่องมือ
และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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3. สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดจากนั้นนํา
แบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแลวปรับปรุง
แกไข  ดังรายละเอียดตอไปนี้

 3.1   ดานการสอบถามสถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณไดรับ
คําแนะนําใหเพิ่มขอความที่ระบุระยะเวลาที่ผูตอบแบบสัมภาษณอาศัยอยูในตําบลดอนมะเกลือ

  3.2   ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ไดรับคําแนะนําใหปรับคํา
ถามใหมีความครอบคลุมและชัดเจนการใชภาษาควรจะใหเขาใจไดงาย

 3.3    ดานปญหาและขอเสนอแนะ ไดรับคําแนะนําใหใชคําถามที่งายและเปด
โอกาสใหผูที่ตอบแบบสัมภาษณไดใชความคิดในการตอบที่กวาง ๆ

 ผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดังกลาว
 4.  นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร ดานเนื้อหา และดานการวัด
ผลและประเมินผลจํานวน 5  คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ โดยใชแบบประเมินคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC : index of item objective congruence)  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดย
มีรายละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

โดยการนําแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น
ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเนื้อหา และดานการวัดผลและประเมินผลจํานวน 5 คน   
พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน  ในแตละทานมีรายละเอียดดังนี้

ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณ  มีความสอดคลอง
                                          กับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
                    ใหคะแนน  0   เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณ  มีความสอดคลอง

                        กับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมหรือไม
   ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณ ไมมีความสอดคลองกับ
                                          ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม

             จากสูตร       IOC        =       ∑  R
                                                                                  N
                        IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบสัมภาษณ
กับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม

                       ∑  R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
                             N    หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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คาดัชนีความสอดคลอง IOC ที่คํานวณไดเทากับ 1 แสดงวาสวนประกอบของ  
ขอคําถามในแบบสัมภาษณ  มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุม   พฤติกรรม
                  5. นําแบบสัมภาษณปรับปรุงแกไขในประเด็นผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ จากนั้น
นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
อีกครั้ง   เพื่อความสมบูรณของแบบสัมภาษณ
                  6.  นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช   (try  out)   กับศึกษานิเทศก  และผูบริหาร   
โรงเรียน   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต   2   จํานวน  2  คน  ที่ไมใชกลุม  
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แตอยูในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่   2

ขั้นตอนที่   3

ขั้นตอนที่   4

ขั้นตอนที่   5

ขั้นตอนที่  6

แผนภูมิที่ 10  ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพและขอมูล
ทั่วไป โดยการใชคาสถิติรอยละ (%) จากนั้นนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยายตอนที่ 2 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

นําขอมูลกําหนดเปนโครงสรางเครื่องมือการสัมภาษณ

สรางแบบสัมภาษณนําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองและทําการแกไขปรับปรุง

นําแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)

นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try  out )  กับกลุมบุคคลที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
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การวิเคราะหแบบสัมภาษณขอคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา และในตอนที่  3  โดยการวิเคราะหขอเสนอแนะตางๆ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา   
(content analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
                 2. แบบสอบถามนักเรียน จํานวน 1 ฉบับไดแก แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือเกี่ยวกับความตองการหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา   โดยแบงออกเปน  2  ตอน  จํานวน  11  ขอ    ดังรายละเอียดตอไปนี้
                     ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก  ชื่อ   เพศ   อายุ  ระยะเวลาในการอาศัย
อยูในตําบลดอนมะเกลือ เชื้อสายและอาชีพของผูปกครองของผูตอบแบบสอบถามประสบการณ
ในการเขารวมประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
      ตอนที่  2   แบบสอบถามความตองการ และรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ประกอบดวย 1) ความตองการที่จะให
มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 2) ความตองการที่ใหผูรูใน
ทองถิ่นมารวมกันจัดการเรียนการสอน 3) ลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนการสอน 4)  สาระ
การเรียนรูเร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่ตองการจะศึกษา 5) ความสําคัญและความจํา
เปนที่จะตองเรียนเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา 6) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนเรื่อง 
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (opened  form)

                 การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนในการสรางตอไปนี้
        1. ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
                         2.นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางของเครื่องมือ
และขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อสราง
แบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด
                         3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดจากนั้น
นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

    4.นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล  
และประเมินผล จํานวน 5  คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยไดคาดัชนีความสอด
คลองระหวางประเด็นคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC)เทากับ1 แสดงวามีความสอดคลอง
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                       5.นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะนําแบบ
สอบถามที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลวอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามรายละเอียดที่ไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู
เชี่ยวชาญและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ดานสถานภาพขอมูลทั่วไป แกไขการใชคําถามโดยการปรับภาษาใหมี
ความกระทัดรัดและงายแกนักเรียนที่จะทําความเขาใจเพื่อตอบคําถาม

5.2 ดานความตองการแกไขภาษาในการถามที่เปนภาษาทางราชการใหทํา
ความเขาใจไดงาย และลดความซ้ําซอนการถามคําถาม
                       6.นําแบบสอบถามไปทดลองใช    (try  out)      กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดบอคู ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2 ซึ่งไมใช
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แตอยูในพื้นที่ที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู  จํานวน  30  คน

ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่  2

ขั้นตอนที่   3

ขั้นตอนที่   4

ขั้นตอนที่   5

ขั้นตอนที่  6

ดังแผนภูมิที่   11     ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

นําขอมูลกําหนดเปนโครงสรางเครื่องมือแบบสอบถาม

สรางแบบสอบถามนําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและทําการแกไขปรับปรุง

นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  out )  กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยแตอยูในพ้ืนที่ที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการ
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําจํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปในตอนที่ 1  ใชคาสถิติรอยละ( % ) และการวิเคราะหความตองการในตอนที่ 2   โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา   (content  analysis)
 3.ประเด็นการสนทนากลุม (focus group) โดยการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ตองการและขอบขายสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรง
ดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  นําเสนอขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณและแบบสอบ
ถามมารวมกันวิเคราะห ซึ่งบุคคลที่รวมกลุมสนทนา ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 
จํานวน1คน ครูผูชวยฝายวิชาการโรงเรียน  จํานวน  1  คน ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมจํานวน 2  คน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  2  คน  ผูปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  2  คน ผูรูในทองถิ่น 2  คน รวม 10  คน  ใชเวลาในการ
สนทนากลุม ประมาณ   2  ชั่วโมง  และกําหนดประเด็นสนทนากลุมเปน  3  ตอน  จํานวน  11  ขอ   
ดังรายละเอียดตอไปนี้
              ตอนที่  1    สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม   จํานวน  5  ขอ
ประกอบดวย    ชื่อ    อายุ    อาชีพ   การศึกษาสูงสุด   ตําแหนงหนาที่การทํางาน  ประสบการณ
ในการเขารวมประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา

     ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการขอบขาย
สาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําเพื่อที่จะนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 6 ขอ
ประกอบดวย ความสําคัญและความจําเปนในการนําผูรูในทองถิ่นมารวมจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขอบขายสาระการเรียนรูเร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่ตองการใหนักเรียนได
เรียนรู ระยะเวลาในการสอนมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม การจัดหาและการใชส่ือการเรียนการสอน  แนวทางในการวัดผลประเมินผล

         ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็น
อ่ืน ๆ  จํานวน  1 ขอ
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                   การสรางประเด็นสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการโดยมีข้ันตอนการสรางประเด็น
การสนทนากลุมดังนี้

1.ศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
สัมภาษณจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5    จังหวัดสุพรรณบุรี

2.นาํขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพือ่กาํหนดโครงสรางของประเดน็สนทนา
และขอบเขตเนือ้หาในพฤตกิรรมบงชี ้ โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ

3.สรางประเด็นสนทนากลุม ตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด
จากนั้นนําประเด็นสนทนากลุมที่สรางเสร็จ  เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อให
ขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข

     4. นําประเด็นสนทนากลุม เสนอผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ดานเนื้อหา  และ
ดานการวัดผลและประเมินผล  จํานวน  5  คน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของประเด็นสนทนากลุม   
โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบสนทนากลุมกับลักษณะเฉพาะของ
กลุมพฤติกรรม   (IOC  :   index   of   item  objective  congruence)    เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

  5.นําประเด็นสนทนากลุมมาปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ   
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณของประเด็น
สนทนากลุม   เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอนนําไปใช รายการที่ตองทําการปรับปรุง คือ การ
ใชภาษา และคําถามที่เขาใจยากมากเกินไป ทําใหการตอบคําถามไมชัดเจนเทาที่ควร

     6.นําประเด็นสนทนากลุมไปทดลองใช (try  out)  กับ  ผูบริหารโรงเรียนวัดบอคู   
ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบอคู จังหวัดสุพรรณบุรี      
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผูปกครองนักเรียน และผูรูทองถิ่นในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

ขั้นตอนการสนทนากลุม    (focus   group)
    1.กําหนดประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอบขายสาระการ

เรียนรูของหลักสูตรเสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่  5    จังหวัดสุพรรณบุรี

2.กําหนดผูรวมสนทนากลุมทีม่คีวามรูความเขาใจและมสีวนเกีย่วของกบัการพฒันา
หลกัสูตรสถานศกึษา เร่ือง ประเพณแีละพธิกีรรมไทยทรงดาํ สําหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่  5  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ  มผูีเขารวมสนทนากลุม  จาํนวน  10  คน  ประกอบดวยผูบริหารโรงเรยีน
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วดัดอนมะเกลอื  จาํนวน    1  คน    ครผููชวยฝายวชิาการโรงเรยีน  จาํนวน  2  คน  ครสูอนกลุมสาระ
สังคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอืจาํนวน  1  คน  คณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนวดัดอนมะเกลอืจาํนวน 2คน ผูปกครองนกัเรียน    โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื จาํนวน  
2  คน  ผูรูในทองถิน่   จาํนวน  2  คน

3 .ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา (moderator)  กําหนดประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับความตองการ  ความคิดเห็น  สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนการสอนการ 
วัดและประเมินผล  ส่ือและอุปกรณในการสอน  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา มีผูเขารวมสนทนากลุมจํานวน  
10 คน มีผูชวยในการจดัสนทนากลุมเปนเพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท จากมหาวทิยาลยัศลิปากร สาขา
หลกัสตูรและการนเิทศ  จาํนวน 3 คน มหีนาทีใ่นการจดบนัทกึการสนทนากลุม  (note taker)   จาํนวน  
1  คน   มหีนาทีใ่นการถายรปูและอาํนวยความสะดวก (assistant) ในการสนทนากลุม จาํนวน  2  คน

4.ผูวิจัยเริ่มการสนทนากลุมโดยการแนะนําผูเขารวมสนทนากลุมและคณะของ  
ผูวิจัย โดยสรางบรรยากาศเปนกันเองจากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมในครั้งนี้  และ
กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา    
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

5.เร่ิมการสนทนากลุมตามประเด็นการสนทนากลุม โดยผูวิจัยเปนผูนําประเด็น 
คําถามในการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น
แลวผูวิจัยสรุปแตละประเด็นของขอคําถามอีกครั้ง เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน และควบคุมระยะ
เวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด

        6.เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคําถามผูวิจัยกลาว
ขอบคุณ และปดการสนทนากลุม

         7 .จัดเตรียมขอมูลการสนทนากลุม เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ดังปรากฏใน แผนภูมิที่   12   หนาที่  92
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ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่  2

ขั้นตอนที่   3

ขั้นตอนที่   4

ขั้นตอนที่   5

ขั้นตอนที่   6

แผนภูมิที่   12  ข้ันตอนการสนทนากลุม

การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม    (focus   group)  ขอมูลจากการสนทนา
กลุม   (focus   group) ดานความคิดเห็น  ขอบขายสาระการเรียนรู และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   จํานวน  3  ตอน ตอนที่1 ใชคาสถิติรอยละ(%) 
โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2  วิเคราะหขอคิดเห็น ขอบขายสาระการเรียน
รูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content   analysis)  
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอเสนอแนะทั่วไป โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis) แลว       
นําเสนอแบบเขียนพรรณนาความ

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

นําขอมูลกําหนดเปนโครงสรางของการสรางประเด็นสนทนากลุม

สรางหัวขอประเด็นสนทนากลุมนําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผู
เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและทําการแกไขปรับปรุง

นําประเด็นสนทนากลุมนําเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของประเด็นสนทนากลุม ( IOC)

นําประเด็นสนทนากลุมที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยา
นิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

นําประเด็นสนทนากลุมไปทดลองใช (Try  out )  กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัว
อยางที่ใชในการวิจัยแตอยูในพ้ืนที่ที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู
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ข้ันตอนที่  1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางที่ 8
 ตารางที่  8    สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  1   การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลัก
สูตร และเอกสาร งาน
วิจัยที่ เกี่ยวกับประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา

- ศึกษาเอกสารงานวิจัย  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดําวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน พ.ศ. 2544

- เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
- เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา

การวิเคราะหเนื้อหา
 (content  analysis)

2.เพื่อวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และ
กลุมสาระสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรมช้ันประถม
ศึกษาปที่ 5

-วิเคราะหหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรง เ รี ยนวัดดอน
มะ เกลื อ วิ เคราะหกลุ ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5

-เอกสารหลักสูตรการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2544
-วิเคราะหกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรมชั้นประถมศึกษาปที่ 5
-วิเคราะหหลักสูตรสถาน
ศึกษา โ ร ง เ รี ยนวั ดดอน
มะเกลือ

วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  
(content  analysis)

3. เพื่อศึกษาความคิด
เห็นในการพัฒนาหลัก
สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที่  5
จังหวัดสุพรรณบุรี

-  สัมภาษณ -ผูบริหารโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ
- ผูชวยฝายวิชาการโรง
เรียนวัดดอนมะเกลือ

-  แ บ บ ส อ บ ถ า ม /
วิเคราะห
-  คารอยละ  (%) /  
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  
(content  analysis)

4 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
ตองการสาระการเรียนรู
และรูปการจัดการเรียน
การสอน ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาเรื่องประเพณี

-  กา รสอบถามความ
ตองการของผูเรียน,
ผูปกครอง
- การสนทนากลุม

-ผูบริหารโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ
-ครูผูสอนกลุมสังคมศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
- ผูปกครองนักเรียน
- ผูรูที่อยูในทองถิ่น

-การบันทึกภาพและเทป
เสียง
-ใชคาสถิติรอยละ (%)
- วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  
(content  analysis)
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ตารางที่  8 (ตอ)
5.เพ่ือศึกษาสภาพชุมชน
บานดอนมะเกลือ

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ

-  ผู รู ที่ มีความรู  ความ
สามารถในการถายทอด
ประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา

วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  
(content  analysis)

ข้ันตอนที่  2    พัฒนา  (development)  :  การพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ข้ันตอนนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหความ

คิดเห็นตาง ๆ ข้ันตอนที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ข้ันตอน คือ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรฉบับราง  2) การประเมินหลักสูตรฉบับราง  และ 3) การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง
ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ผูวิจัยพัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ
มูลพื้นฐาน จากการศึกษา แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา     
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ และ
วิเคราะหกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาความคดิ
เห็นและความตองการ ขอบขายสาระการเรียนรูและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มารวมกัน
วเิคราะหอีกครัง้หนึง่ พรอมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงคในการดาํเนนิงานเพือ่เปนแนวทางในการรางโครงราง
หลกัสตูรประกอบดวย  หลกัการ  ผลการเรยีนรูทีค่าดหวงั  โครงสรางหลกัสตูร   สาระการเรยีนรู       
คาํอธบิายรายวชิา   เวลาเรยีน   จดัทาํหนวยการเรยีนรู  แผนการจดัการเรยีนรู  ส่ือการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ดาํเนินการรางหลักสูตรโดยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุมจากผูที่มีสวน
เกีย่วของ ประกอบไปดวย ผูบริหารโรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื ครูผูชวยฝายวชิาการโรงเรยีนวดัดอน
มะเกลอื ครูผูสอนกลุมสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน   
ผูปกครองนักเรียน ผูรูในทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดาํและ    
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นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท ี5 ทัง้นีบ้คุคลทีม่สีวนเกีย่วของเปนบคุคลทีอ่าศยัอยูในตาํบลดอนมะเกลอื
ทัง้หมด  ในการสรางหลกัสตูรฉบบัราง  มรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

1.1 ในการกําหนดหลักการผูวิจัยไดทําการศึกษาและนําขอมูลพื้นฐานมาพิจารณา
และกําหนดเปน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ของหลักสูตรวาเปนหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมเปา
หมายใดมีลักษณะและจุดเนนตลอดจนมีวิธีการหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคแบบใดที่โรงเรียน
ตองการที่จะใหเกิดแกผูเรียน

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค    เปนการรวบรวมขอความที่เสนอวิธีการหรือแนว
ทางใหผูเรียนลงมอืปฏิบตั ิ เพือ่ใหเกดิการเรียนรูตามจดุประสงค จดัเปนเรือ่งของกจิกรรมการเรียนรู    
ซึ่งขอความในสวนนี้จะขึ้นตนดวยประโยคที่วา ศึกษา   สํารวจ   ลงมือปฏิบัติ   ทดลอง   เปนตน  
และขอความอีกสวนหนึ่งเปนการระบุความรูและประสบการณที่ตองจัดใหผูเรียนเปนเรื่องของ  
เนื้อหา สวนขอความสุดทายตองระบุจุดหมายปลายทางที่ตองการใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามที่
ตองการ โดยมุงพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะทั้งดานความรู   ทักษะ   คานิยม  และการจัดการ

1.3. ในการกําหนดโครงสรางของหลักสูตร ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544  กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการ
เรียนรูในแตละชวงชั้นแลวนํามากําหนดเปนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง

1.4 กําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายป / รายภาค ผูวิจัยได
กําหนดขอบขายของสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซึ่งเปนนักเรียนที่อยูในชวงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6) ซึ่งมีสาระการเรียน
รูที่ประกอบไปดวยภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ภาคทฤษฎี คือ1)ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา 
2) วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา 3) ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําในรอบป 4) ประเพณี
การแตงกายไทยทรงดํา5)ประเพณีการแตงงานภาคปฏิบัติประกอบดวย การฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําที่ใชในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของไทย   
ทรงดําในที่นี้จะขอกลาวถึง 2 เร่ืองที่มีความสําคัญคือประเพณีการแตงกาย และประเพณี         
การแตงงาน ซึ่งเปนเรื่องที่นักเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําจะตองไดรับการเรียนรูและปฏิบัติสืบตอ
จากผูที่มีบรรพบุรุษ
                1.5  ในการกําหนดเวลาเรียน ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เพื่อนํามาพิจารณาเปนโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางของโรงเรียน
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จากนั้นจะทําการกําหนดเวลาเรียน และกําหนดสาระการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544
                  1.6 กําหนดคําอธิบายรายวิชาซึ่งเปนภาพรวมของวิธีการหรือแนวทางในการปฎิบัติ 
ลักษณะที่สําคัญของการแสดงถึงคุณภาพของผูเรียน ดานความรู กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมของผูเรียนในแตละปแตละภาคเรียน
      1.7  จัดทําหนวยการเรียนรู โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ที่ไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรเปนรายภาคเรียนมาทําการแตกเปนหนวยการเรียนยอยที่สะดวกตอการจัด
การเรียนการสอนและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู     ในการจัดทําหนวยการเรียนรูจะตองใหผู
เรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  คือ  หนวยการเรียนรูจะตองมีความครอบคลุมสาระการเรียนใน
แตละกลุมวิชา
                      1.8 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยนําหนวยการเรียนรูที่ไดกําหนดมาทําแผนการ
จัดการเรียนรูประกอบการเรียนการสอน แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิธีดําเนินการสอน 
สาระการเรียนรู  ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรูที่ดีมีอยูมาก
มายหลายรูปแบบที่จะทําการศึกษา
   1.9  ส่ือและอุปกรณในการเรียนการสอนโดย การวิเคราะหจาก คําอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค  สาระการเรียนรู  เวลาในการเรียน เพื่อที่จะกําหนดวาจะตองสื่อการสอนใดบางใน
การจัดการเรียนการสอน
                       1.10  การวัดผลประเมินผล  มีการวัดผลประเมินผลดวยกัน  3 ดาน คือ ผลการ
เรียนรูที่เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําความสามารถในการจัดทําโครงงานเรื่องประเพณี
และพิธีกรรมของไทยทรงดํา ความคิดเห็นที่มีตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและความคิดเห็นที่
มีตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

 2.   การประเมินหลักสูตรฉบับราง
  เมื่อรางโครงสรางหลกัสตูรสถานศกึษาและแผนการจดัการเรยีนรูเสร็จแลวผูวจิยัจดั

ดาํเนินการประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษาฉบบัรางโดยการตรวจสอบโครงรางของหลกัสตูรฉบบัรางใน
เร่ือง ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบหลกัสตูร  โดยพจิารณารายละเอยีดดังนี้

2.1 ทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของสวนประกอบของ
หลักสูตร ไดแก วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค โครงสรางหลักสูตร  
สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  คําอธิบายรายวิชา  เวลาเรียน  จัดทําหนวยการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม

2.2 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับราง โดยผูวิจัยนําหลักสูตรสถานศึกษาที่
สรางขึ้นไปตรวจสอบกอนนําไปทดลองใช โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคลององคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นนําไปเสนอขอรับการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานเนื้อหาและดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3  คน  
โดยผูเชี่ยวชาญแตละทานจะทําการประเมินดังนี้

2.2.1  อาจารย อารมณ วงษบัณฑิต ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตร
สถานศึกษาที่สรางขึ้นวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม และตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นวามีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือไม
                              2.2.2 อาจารยปราณี ยอยรูรอบ อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และ อาจารยนิภาวรรณ แรใจดี อาจารย2ระดับ 7 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา
และแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นวามีความถูกตองและมีความเหมาะสมหรือไม
            2.2.3  อาจารยดุษฎี  ยืนยง ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลตรวจสอบความเหมาะสม  และความ
สอดคลองของการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูที่สรางขึ้น

2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก    
แบบประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่ง
เปนแบบประเมินโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง   (IOC)  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ  คือ  ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตร 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล 2 คน 
เปนผูประเมินความเหมาะสมและ ความสอดคลอง และใหขอเสนอแนะกอนนําหลักสูตรไปทดลอง
ใชทั้งนี้ คา IOC ที่คํานวนไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไปจึงมีความเหมาะสมและมี
ความสอดคลองกับเกณฑในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ดังมีรายละเอียดการประเมินคา 
IOC  ดังนี้
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                     ใหคะแนน   + 1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง               
                                                  มี ความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
  ใหคะแนน    0  เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง

                         มี ความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมหรือไม
    ใหคะแนน  -1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง      
                                                 ไมมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม

จากสูตร         IOC        =∑ R
                                                                                              N
                       IOC    หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับราง กับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
                      ∑  R     หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
                           N      หมายถึง    จํานวนผูเชี่ยวชาญ

     ทั้งนี้คาดัชนีความสอดคลอง IOC ที่คํานวณไดมีคาเทากับ  1 แสดงวาสวน
ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม

2.4   การเก็บรวบรวมขอมูล  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นพรอมทั้งหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญแตละทาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง 
เก็บรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ มาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาแกไข
ขอบกพรอง และปรับปรุงเปนหลักสูตรสถานศึกษาฉบับสมบูรณ

2.5 นําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางไปทําการทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 หอง ค  โดยมีอาจารย ประภา วิทยถาวรวงศ เปนครูประจําชั้นและนําแผนการจัดการ
เรียนรูไปทดลองทําการสอนในโรงเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําเหมือนกัน คือโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1,2,3,4,5,6  
จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา และการทดลองใชแผนการจัดการ
เรียนรู นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis )

การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร
นําผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    

คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลนํา
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางมาเปนขอมูลในการปรับปรุงและหาแนวทางแกไขปรับปรุงหลักสูตร
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สถานศึกษาฉบับรางเพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลอง แตอยูในพื้นที่ไทยทรงดําเหมือนกัน มีเชื้อสายไทยทรงดําเหมือนกัน

การสรางแผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  9 แผนการจัดการเรียนรู ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรู

1.1 แผนการจัดการเรียนรู แผนที่  1 เร่ือง  ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
1.2 แผนการจัดการเรียนรู แผนที่  2 เร่ือง   วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
1.3 แผนการจัดการเรียนรู แผนที่  3 เร่ือง   ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
1.4 แผนการจัดการเรียนรู แผนที่  4 เร่ือง   ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา (ตอ)
1.5 แผนการจัดการเรียนรุ แผนที่  5 เร่ือง   ประเพณีการแตงงาน (กินดอง)

                        1.6 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่    6 เร่ือง   ประเพณีการแตงกายของไทยทรงดํา
 1.7 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่   7 เร่ือง    การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม

                        1.8 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่   8 เร่ือง    การปฏิบัติกิจกรรม
1.9 แผนการจัดการเรียนรูแผนที่  9 เร่ือง    การนําเสนอรายงาน

2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ศึกษาสาระการ
เรียนรูรายป/ รายภาค  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรูของกลมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 ดานวัฒนธรรมและประเพณีใน   ทองถิ่น 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดทําการสรางเสร็จแลวนําไปเสนอใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน ผูเชี่ยว
ชาญดานหลักสูตร 2 ทาน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน  ตรวจสอบความถูก
ตองดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู และทําการวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( Index of Item  Ojective  Congruence : IOC) คาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.05 
ข้ึนไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดดังนี้
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                          + 1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง
มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม

0 เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง
มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมหรือไม

   -1    เมื่อแนใจวาสวนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง
ไมมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมหรือไม

จากสูตร  IOC   =      ∑  R
                                                                                             N
                       IOC    หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับราง กับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
                      ∑  R     หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
                           N      หมายถึง    จํานวนผูเชี่ยวชาญ

     คาดัชนีความสอดคลอง IOC ที่คํานวณไดมีคาเทากับ  1 แสดงวาสวนประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใชได
                4.ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน  ดังมีรายการการปรับปรุงแกไขดังนี้

4.1 ควรปรับปรุงในดานเนื้อหา ที่มีอยูมากใหเหมาะสมกับเวลา
4.2 ปรับปรุงดานระยะเวลาในแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสม
4.3 ปรับผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเหมาะสมกับคุณภาพของผูเรียน

5. นําแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา วิถีการดําเนิน
ชีวิตของไทยทรงดํา ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ  30 คน ซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีผลการเรียนรู อายุ เพศ และมีเชื้อสายไทยทรงดํา         
ไมแตกตางจากกลุมตัวอยาง เพื่อที่จะทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสม    
ที่จะนําไปใช  โดยการปรับปรุงในดานของเนื้อหาสาระใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน และปรับ
ระยะเวลาในการสอนใหเหมาะสมในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3,4 เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมใน
รอบป เพราะเนื่องจากมีเนื้อหามาก  จัดทําใบความรู  ใบงานใหมีความนาสนใจมีสีสันสวยงาม      
ใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นตอน
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6. นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการทดลองสอน 3 – 4แผนการจัด
การเรียนรูโดยมีข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 13

แผนการจัดการเรียนรูที่ไดนําไปทดลองทําการสอน คือ แผนที่ 3 – 4 ทดลองสอนที่  
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ จํานวนนักเรียนจํานวน  30 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี
เชื้อสายไทยทรงดําเหมือนกับนักเรียนกลุมตัวอยางที่จะทําการทดลองสอนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
ทําใหทราบถึงปญหาของการใชแผน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และปรับปรุงแนวการสอนกอนที่จะ
ทําการสอนจริงในโรงเรียนกลุมตัวอยาง  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู รายละเอียดดังตอ
ไปนี้

แผนภูมิที่  13  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับการพัฒนาหลักสูสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา และศึกษาผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน

วิเคราะหมาตราฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 และวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาด
หวัง กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

กําหนดสาระการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับมาตราฐานเรียนเรียนรู และผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และนํามาสรางเปนหนวยการเรียนรู

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดทําการสรางเสร็จเรียบรอบแลวนําไปให
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

                   ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปทดลองวิจัยกับนักเรียนที่เปนกลุมทดลองตอไป

         นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง        
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ จํานวน 27 คน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 นําผลการ
ทดลองใชมารวบรวมขอบกพรอง

ข้ันตอนที่  1

ข้ันตอนที่  2

ข้ันตอนที่  3

ข้ันตอนที่   4

ข้ันตอนที่  5

ข้ันตอนที่   6
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จากขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางที่  9
 ตารางที่  9   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่  2   การพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค วิธีการ
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร
เครื่องมือ/

การวิเคราะหขอมูล
1. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถาน
ศึกษาฉบับราง
เร่ือง  ประเพณี
และพิธีกรรมไทย
ทรงดํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่
5 จังหวัด
สุพรรณบุรี

การพัฒนาหลัก สูตรฉบับราง
ประกอบดวย
- วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย
- คุณลักษณะอันพึงประสงค
- โครงสรางหลักสูตร
- สาระการเรียนรู
-คําอธิบายรายวิชา
- เวลาเรียน
- หนวยการเรียนรู
- แผนจัดการเรียนรู
- ส่ือการเรียนการสอน
-การวัดผลและประเมินผล

-ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา

-   ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา / การ
วิเคราะหเนื้อหา

(content  analysis)

2. เพื่อตรวจสอบ
โครงรางหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
รางเรื่อง  ประเพณี
และพิธีกรรมไทย
ทรงดํา สําหรับนัก
เ รี ยนชั้ นประถม
ศึกษาปที่.5จังหวัด
สุพรรณบุรี

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตร -อาจา รย ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ
-ผูเชี่ยวชาญดานหลัก
สูตร1   คน
-ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อ
หา 1  คน
-ผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดและประเมินผล 1
คน

แบบประเมินหลักสูตร
ฉบับราง/ดัชนีความสอด
คลอง  (IOC)

3 . เ พื่ อ ป รั บป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน
ศึ ก ษ า ฉบั บ ร า ง
เรื่องประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรง
ดํา

ทดลองแผนการจัดการเรียนรู
แผนที่ 3 – 4 ไปทดลองสอนนัก
เรียนที่ไมใชนักเรียนในกลุมตัว
อยาง จํานวน  30 คน

แผนการจัดการเรียนรู
แผนที่ 3 และแผนการ
จัดการเรียนรูแผนที่ 4

แบบรายงานการสังเกต
ปฏิกิริยาของผูเรียน ดู
ความเหมาะสมของสิ่ง
ตาง ๆ เชน เวลา ใบงาน 
ใบความรู  แบบทดสอบ
วามีอุปสรรคใดบาง
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ขั้นตอนที่  3   วิจัย  (research)   การทดลองใชหลักสูตร

วัตถุประสงค
   เพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัด

ดอนมะเกลือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 27 คน  ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งในการทดลองใช    
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  แผนการวิจยัเปนแบบ   Pre -  Experimental  Designs  แบบ  One  group  
pretest   posttest  design  (Tuckman 1999 : 159 – 160)

T1 X T2

T1 หมายถึง การทดสอบผลการเรียนรูเร่ืองประเพณีและพิธีกรรมกอนการ ทดลอง
ใชหลักสูตร

X  หมายถึง  การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา

T2  หมายถึง การทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําหลัง
การทดลองใชหลักสูตร

วธิดํีาเนนิการ
การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนัก

เรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 จงัหวดัสพุรรณบรีุ มวีธิดีาํเนนิการลาํดบัข้ันตอน  ดงันี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูบริหารโรงเรียนวัดดอน

มะเกลือ   เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาที่สรางขึ้น
2.  ผูวิจัยไดรวมกับครูผูสอนกําหนดหนวยการเรียนรู  และแผนการจัดการเรียนรู โดย

การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาค วิเคราะหสาระการเรียนรูจากผลการเรียนรูที่
คาดหวังดานความรู วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู วิเคราะหกระบวนการวัดผลประเมินผล 
วิเคราะหแหลงเรียนรู เพื่อนําไปทดลองใชสอนโดยผูรูในทองถิ่นรวมกับครูผูสอนกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนผูทําการสอนและผูวิจัย เปนผูดําเนินการสอนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  จํานวน  27 คน  ที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  
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สัปดาหละ  2  ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  60  นาที   จํานวน  10  สัปดาห   รวมเวลา  20  ชั่วโมง  9 แผน
การจัดการเรียนรู

3.ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จังหวัดสุพรรณบุรีมีข้ันตอนดังนี้
                     3.1 ผูวิจัยแนะนําวิธีการและขั้นตอนในการนําแผนการจัดการเรียนรูประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํากับผูรูในทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
                     3.2 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบผลการเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   เรื่อง  
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํากอนเรียนและหลังเรียน

    3.3  ครูผูสอนและ ผูรูในทองถิ่นรวมกันสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สวนผูวิจัย
และครูผูสอนจะเปนผูทําการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในการสอน

       การดําเนินการสอน กระทําไดดังนี้
 การสอนภาคทฤษฎี ผูรูในทองถิ่น ที่มีความสามารถในเรื่องของประเพณีและ

พิธีกรรมไทยทรงดําจะเปนผูทําการสอนในเรื่อง ดังตอไปนี้
-   ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
-   วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา

            -   ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําในรอบป
                        -   ประเพณีการแตงงาน

            -   ประเพณีการแตงกายและการไวทรงผมของไทยทรงดํา
         การสอนภาคปฏิบัติครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ

ผูวิจัยจะรวมทําการสอนในภาคปฏิบัติ คือการฝกกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 
สืบเนื่องจากการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของผูเรียน พบวา นักเรียนใหความสนใจใน
การประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา เพราะอาหารพื้นบานของไทยทรงดํานับวันจะลดบท
บาทลงและถูกลืม นักเรียนจึงมีความสนใจที่จะฝกการประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา เพื่อ
เปนการคงไวซึ่งประเพณีการประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา ทางโรงเรียนไดจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่สามารถจะนําไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ในสวนของคหกรรมได และสามารถที่จะนําไปบูรณาการกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน เชน กลุมสาระคณิตศาสตร  กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ เปนตน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่5 จังหวัดสุพรรณบุรีที่พัฒนาข้ึนโดยผูวิจัยและครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ และ ผูรูในทองถิ่น

2.หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  9 แผนการจัดการเรียนรู
3.เอกสารประกอบหลักสูตร  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตาราง
ที่ 10

ตารางที่  10   สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ข้ันตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

เพื่อทดลองใชหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา  สําหรับ  
นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถม
ศึกษาปที่ 5  จังหวัด
สุพรรณบุรี

1.ทดสอบผลการเรียนรู
กอนทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษา
2.จัดกระบวนการเรียน
การสอนตามหนวยการ
เรียนรู และแผนการจัด
การเรียนรู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่5โรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ จํานวน 27 คน
อําเภอ      อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

-หลักสูตรสถานศึกษา 
เรื่องประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา
-  เอกสารประกอบ   
หลักสูตรประกอบดวย  
ใบความรูใบงาน
- หนวยการเรียนรู
-แผนการจัดการเรียนรู
- ส่ือการสอน
- แบบทดสอบยอย

ขั้นตอนที่  4    พัฒนา  (development)  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินผลหลักสูตรและประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรีแลวนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาฉบับสมบูรณ
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วิธีดําเนินการ
ในการประเมินผลหลักสูตรผูวิจัยดําเนินการประเมิน  2  ลักษณะ   คือ   การประเมิน

ผลหลักสูตร  และการประเมินเอกสารหลักสูตร  ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1. ประเมินผลหลักสูตร   ผูวิจัยดําเนินการประเมิน  2  ระยะ   คือ   การประเมินผล
ระหวางการทดลองใชหลักสูตร  และการประเมินผลหลังการทดลองใชหลักสูตร   ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

1.1 การประเมินผลระหวางการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ระหวางเรียนของนักเรียน  โดยใช  แบบบันทึกและสังเกตพฤติกรรม

1.2 การประเมินผลหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการวัดผลการเรียนรู 
ความสามารถในการฝกประฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5  จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.2.1 การวัดผลการเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา   เร่ืองประเพณีและ 
พิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 2ฉบับที่เปนแบบทดสอบคูขนาน    แลว
นําผลที่ไดจากการทดสอบมาหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน

1.2.2 เพื่อประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบ
อาหารพื้นบานไทยทรงดํา โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติกิกจกรรมโครงงานเกี่ยว
กับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในเรื่องการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําของนักเรียนแต
ละกลุม  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานของนักเรียน

  1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง 
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และใชแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับ ผูบริหาร  
โรงเรียน  ครูผูสอน  ผูปกครองนักเรียน  และผูรูในทองถิ่น  เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
สถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี
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 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและ

พิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย       
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา แบบสอบถามความตองการของนักเรียนที่มี
ตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถาน
ศึกษา  เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหวางที่มีการจัดการเรียนการสอน เร่ืองประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา โดยการสังเกตพฤติกรรมของแตละกลุมแตละบุคคล

2.  แบบทดสอบผลการเรียนรู เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับ เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา จํานวน1ฉบับ ลักษณะของแบบทดสอบจะเปนลักษณะการเขียนตอบแบบสั้น ๆ 
(paper – pencil test )  ในลักษณะการจํากัดคําตอบ  (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:97) แบบทดสอบ
จะแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 30 ขอ ตอนที่  1 แบบปรนัย (Ojective from)  จํานวน  15  ขอ 
ตอนที่  2 แบบจับคู (matching  ) จํานวน 10 ขอ และตอนที่  3 แบบตอบคําถามสั้น ๆ
(completion ) จํานวน 5  ขอ  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่  1 แบบปรนัย (Ojective from)  จํานวน  15 ขอ
แบบทดสอบนี้จะเปนการถามเนื้อหาทั้งหมดของประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่ได

กําหนดไวดังนี้  คือ  1) ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา  2) วิถีชีวิตของไทยทรงดํา  3) ประเพณี
และพิธีกรรมในรอบป  4)  ประเพณีการแตงกาย   และ 5) ประเพณีการแตงงาน

ตอนที่  2 แบบจับคู (matching  ) จํานวน 10 ขอ
แบบทดสอบนี้จะเปนการถามเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่

ตองการความรู และความจําในการตอบคําถาม คือ
1)  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป

     2)  เครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบพิธีของไทยทรงดํา
     3)  ประเพณีการแตงกายและการไวทรงผมของไทยทรงดําในรุนตางๆ

ตอนที่  3   แบบเติมคําสั้น ๆ  (completion ) จํานวน 5  ขอ
แบบทดสอบในตอนนี้จะเปนการตอบแบบทดสอบที่ เนนถึงการนําไปใชในชีวิต    

ประจําวัน การตอบแบบทดสอบฉบับนี้จะเปนการทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแนวทาง
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ในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา และเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง      
ความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการเรยีนการสอนของคร ู และผูรูในทองถิน่ทีร่วมทาํการสอน

เกณฑในการประเมินการใหคะแนนแบบทดสอบผลการเรียนรู แบบเติมคําส้ัน ๆ  
(completion ) จํานวน 5  ขอ มีรายละเอียดดังนี้

ให   1  คะแนน   กรณีที่ตอบถูก ครอบคุมเนื้อหาไดใจความที่สมบูรณถูกตอง
                 ให   0  คะแนน   กรณีที่ตอบถูกบาง แตไมครอบคุมและไมไดใจความที่สมบูรณ
ในการตอบแบบทดสอบผลการเรียนรูแบบตอบคําถามสั้น ๆ นั้นจะใชผูที่ทําการตรวจแบบทดสอบ 
3 ทาน รวมพิจารณาคําตอบรวมกัน คือ อาจารยนิภาวรรณ แรใจดี   อาจารยปราณี   ยอยรูรอบ
นางหลอด ทองเชื้อ  ผูรูในทองถิ่นที่ไดทําการสอนนักเรียน

ตารางที ่ 11   วเิคราะหแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู
จาํนวนขอสอบทีต่องการ

แผนที่ สาระการเรยีนรู ขอสอบที่
ตองการ ความรู  ความจาํ การนาํไปใช

1
2.
3
4
5

ประวตัคิวามเปนมาของไทยทรงดาํ
วถิกีารดาํเนนิชวีติไทยทรงดาํ
ประเพณแีละพธิกีรรรมในรอบป
ประเพณกีารแตงงาน
ประเพณกีารแตงกาย

รวม

8
6
6
5
5
30

5
2
3
2
1
13

1
2
2
1
1
8

1
2
1
2
3
9

                   คดิเปนรอยละ 100 43.33 26.70 30.00

จากตารางที ่ 11 พบวา  ขอสอบทีต่องการจะเนนความรูมากทีสุ่ด คดิเปนรอยละ 43.33
รองลงมา คอืขอสอบทีเ่นนความจาํ คดิเปนรอยละ 26.70 และขอสอบทีเ่นนการนาํไปใช  คดิเปนรอยละ
30.00

การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
 1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากเอกสารการวัดและ

ประเมินผลตาง ๆ
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 2.สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบปรนัย (Ojective from) แบบจับคู  (matching) และแบบเติมคําสั้นๆ (completion) 
จํานวน  1  ฉบับ   ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันสลับขอ

 3.สรางเกณฑการประเมินแบบทดสอบ เพื่อใชเปนคูมือประกอบการตรวจสอบให
คะแนนโดยกําหนดแนวทางการตอบคําถามของแตละขอโดยให 1  คะแนนเมื่อตอบถูก  0  คะแนน
เมื่อตอบผิด ในการตรวจขอสอบเพื่อความเที่ยงตรงของการตรวจผูวิจัยใชผูทําการตรวจ  2 ทาน  
คือ  ผูวิจัยและครูผูสอน สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ทําการวินิจฉัยคําตอบรวมกัน

 4.นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแลวนําขอ
เสนอแนะมาปรับปรุงแกไข คือ ขอสอบที่ออกไปยังไมครอบคลุมเนื้อหา ตองเพิ่มปริมาณขอสอบให
มากกวานี้จึงจะเหมาะสม

  5.นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร  ดานประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ทดสอบโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม   (IOC)  ไดคาดัชนี
ความสอดคลองที่ ระดับ 1 แสดงวาขอคําถามกับลักษณะของพฤติกรรมมีความสอดคลองกัน

 6.นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต2  ซึ่งไมใช
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางแตอยูในพื้นที่ไทยทรงดํา จํานวน 30  คน

  7.นําแบบทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของขอทดสอบทั้งฉบับ   โดยการ
นําผลการทดลองใช หาคาความคงตัวภายในของแบบทดสอบ (internal  consistency) โดยใช
สูตรของ   Kuder – Richardson  (KR – 20) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 
0.77  และแบบทดสอบหลังเรียนไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.76  แสดงวาขอทดสอบมีความเชื่อ
มั่นสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได

 8.นําแบบทดสอบมาหาคาระดับความยากงาย (p) โดยกําหนดเกณฑความยากของ
ขอสอบไวระหวาง  .20  -  .80   (พวงรัตน   ทวีรัตน  2543  :  129) คาระดับความยากงายของ
แบบทดสอบ มีคา ระหวาง 0.02 – 0.08 ถือวาแบบทดสอบมีความเหมาะสมและมีความสอดคลอง
สามารถนําไปทดลองใชได
                    9.นําแบบทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนก(r) ซึ่งเกณฑคาอํานาจจําแนกที่กําหนด  คือ  
มีคาตั้งแต  .20  ข้ึนไป (พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 :130) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีคา ตั้ง
แต 0.02 ข้ึนไป ถือวาแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสอดคลองสามารถที่จะนําไปทดลอง ใชได
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การเก็บรวบรวมขอมูล     โดยการทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา กอนเรียน(pretest) และการทดสอบหลังเรียน   (posttest)   จากแบบทดสอบ ฉบับที่ 2 
โดยใหนักเรียนทําหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว

การวิเคราะหขอมูล นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมาหาคา
เฉล่ีย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) และ  t – test   แบบ  dependent   แลววิเคราะหขอมูล
เพื่อหาความแตกตางกอนและหลังการใชหลักสูตร

การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร
พื้นบานไทยทรงดําของนักเรียน

 การปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา ซึ่งมีอาหารพื้นบานที่
นักเรียนจะตองเรียนรูมีอยูดวยกันหลายชนิด แตไดใหนักเรียนเสนออาหารที่นักเรียนมีความสนใจ
และตองการฝกปฏิบัติ ในการเรียนรูจะทําการจับฉลากเลือกประเภทของอาหารที่นักเรียนสนใจได 
5 ประเภท คือ  1) การทําลาบเลือด  2) การนึ่งขาวเหนียว 3) การทําแกงหนอสม 4)การทําผักจุบ
โบราณ  5) แกงบอน   ที่มีใหเห็นอยูเดนชัดในตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ดังมีข้ันตอนในการสรางแบบประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร
พื้นบานไทยทรงดํา ดังนี้

1.ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรมจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกปฎิบัติ

2.นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประมวลเปนความรู    
เพื่อกําหนดโครงสรางและขอบขายสาระการเรียนรูของเครื่องมือประเมินความสามารถในการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา  จํานวน  1  ฉบับ เปนแบบมาตราประมาณคา
(rating  scales)   คือ   แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1  ความถูกตองของเนื้อหาเรื่องประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา  ตอนที่ 2  ดานกระบวนการ

3.นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทย
ทรงดําเสนอตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้ง  3  ทาน  เพื่อทําการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ถูกตองในเชิงเนื้อหา และนําขอเสนอแนะที่ไดมาทําการปรับปรุงแกไข รายการขอเสนอแนะที่ได
จากการเสนอผูควบคุมวิทยานิพนธ มีดังนี้ 1.ควรเปลี่ยนจากกิจกรรมโครงงาน มาเปนการฝก
ปฏิบัติจะเหมาะสมกวา 2.ในการเลือกประกอบอาหารควรใหนักเรียนไดมีโอกาสไดเลือกปฏิบัติเอง
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน
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4.นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทย
ทรงดํานําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดาน  หลักสูตร    ผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหา  และผูเชี่ยวชาญดาน
ดานการวัดและประเมินผลจํานวน5 ทาน  ทําการตรวจสอบความสอดคลองของคาดัชนีความสอด
คลองระหวางเครื่องมือกับลักษณะพฤติกรรม IOC ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดง
วาขอคําถามมีความสอดคลองกับตัวบงชี้พฤติกรรมดังจะแสดงในแผนภูมิการสรางแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม    แผนภูมิที่   14

ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่  2

ขั้นตอนที่   3

แผนภูมิที่  14  ข้ันตอนการสรางแบบประเมินกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

5.  เกณฑในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา มีรายละเอียดดังนี้

ระดับ  1  ไมเกิดความสนใจของนักเรียน มีประเด็นคําถามแตไมชัดเจน
ระดับ  2  เกิดความสนใจบาง มีประเด็นคําถามบางเล็กนอย
ระดับ  3  เกิดความสนใจของนักเรียน มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู
              นําประสบการณเดิมมาใช
ระดับ  4  เกิดความสนใจของนักเรียน มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู

ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

นําขอมูลที่ไดจาการศึกษาประมวลเปนขอบขายของเนื้อหาเครื่องมือประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม

นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอใหอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ทําการแกไขปรับปรุงปรุง

นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบ
ถาม โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)

    ขั้นตอนที่   4
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              นําประสบการณเดิมมาใช  ใชความรูความสามารถหลายดาน
ระดับ   5 เกิดความสนใจของนักเรียน มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู
              นําประสบการณเดิมมาใช  ใชความรูความสามารถหลายดาน

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย ครูผูสอน และผูรูในทองถิ่นประเมินจากความสามารถ
ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําของนักเรียนหลังจากที่จัดกระบวน
การเรียนการสอนเสร็จส้ินตามหลักสูตรแลว

การวิเคราะหขอมูล  นําผลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะหโดยใชคา  รอยละ  (%)   
และการวิเคราะหเนื้อหา   (content   analysis)

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
1.ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารการวัดและการ

ประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ
 2.สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดวางไวซึ่งมี

ลักษณะเปนแบบการเขียนแบบพรรณาความ เปนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอโครงงานที่ได   
ปฎิบัติ

 3.นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดสรางขึ้นสําเร็จแลว นําเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทานทําการตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาทํา
การปรับปรุงแกไข ขอเสนอแนะที่ไดรับจากอาจารยที่ปรึกษา และจากผูเชี่ยวชาญ  มีดังนี้

    3.1 ปรับดานการใชภาษา คือ ควรใชภาษาที่นักเรียนเขาใจงาย ไมซับซอนเกินไป
                         3.2  ปรับดานขอมูล คือ ขอมูลไมควรมีเนื้อหาที่ยากจนเกินไป
                         3.3.นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 
3 ทานทําการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง พบวา ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะ
ของพฤติกรรม IOC ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00 แสดงวาคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
มีความสอดคลองกัน
        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังจากกระบวนการเรียนการสอนเสร็จส้ินแลว
                        การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความิดเห็นของผู
เรียนมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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               การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร
 1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารการวัดและประเมินผล

                 2.สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวซึ่งมีลักษณะเปนแบบการ
เขียนพรรณนาความ จํานวน  3  ขอ  ประกอบดวย 1) ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา  
และ ความคิดเห็นที่มีตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 2)ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และผูรูในทองถิ่นที่มารวมทําการสอน 3)ขอเสนอแนะและ
คิดเห็นอื่น ๆ   โดยใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่นักเรียนตองการนําเสนอ

3.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 3    คน   ตรวจสอบ   เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข

4.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา และ  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล   จํานวน  3  คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถาม    โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ไดคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม   (IOC) เทากับ 1.00 แสดงวาขอคํา
ถามกับลักษณะพฤติกรรม   มีความสอดคลองกัน   ดังแผนภูมิที่  15

ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่  2

ขั้นตอนที่   3

ขั้นตอนที่   4

แผนภูมิที่  15 ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามการวัดผลประเมินผล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดวางไว

แบบสอบถามนําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
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   การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามหลังจากกระบวน
การเรียนการสอนเสร็จส้ินตามหลักสูตร

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอหลักสูตรมาวิเคราะหเนื้อหา  (content   analysis)
            การสรางแบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

1.ศึกษาการสรางจากงานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ
2.สรางแบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน  ให

สอดคลองกับขอบขายเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ ซึ่งแบบสังเกตจะทําการประเมินพฤติกรรมของนัก
เรียน 6 ขอ ดังนี้  การตอบคําถามครูตรงประเด็น  การใชคําถามถามครูอยางมีเหตุผล การนําเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม การฟงและการจดบันทึก การมีสวนรวมในการจัดการเรียน การสนับสนุนให
เพื่อนมีสวนรวมในการคิดปรึกษาหารือกันภายในกลุม

3.นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ   จํานวน  3   คน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา และทําการปรับปรุง
แกไขสํานวนภาษา

4.นําแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ไดทําการแกไขแลวนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยการใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
สังเกตกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดงวาการสังเกตกับ
ลักษณะของพฤติกรรมมีความสอดคลองกัน
ตารางที่   12     เกณฑในการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑใหคะแนนในการประเมินพฤติกรรมนักเรียนประเด็นคําถามที่
ตองการประเมิน 41-50 =

ดีมาก
39-40=
ดี

21-39=
ปานกลาง

11-20=
พอใช

0-10=
ปรับปรุง

1.การตั้งคําถามถามครู 
ตรงประเด็น

ต้ั ง คํ าถ า ม ต ร ง
ป ร ะ เ ด็ น ชั ด เ จน
และครอบคลุม

ต้ั ง คําถ า ม ต ร ง
ประเด็นที่สําคัญๆ
ไดชัดเจน

ต้ั ง คําถ า ม ต ร ง
ประเด็นอยูบาง

ต้ั ง คําถ า ม ต ร ง
ประเด็นเล็กนอย

ต้ั งคําถามไม
ตรงประเด็น

2. การตอบคําถามครู
อยางมีเหตุผล

ต อ บ คําถ า ม ค รู
อยางมีเหตุผลชัด
เจน  และครอบ
คลุม

ต อ บ คําถ า ม ค รู
อยางมี เหตุผลใน
ประเด็นที่สําคัญๆ

ตอบคําถ ามครู
อยางมีเหตุผล แต
ยังไมครอบคลุม

ตอบคําถ ามครู
อยางมีเหตุผลแต
ยังไมชัดเจน

ตอบคําถามครู
ไ ม มี เ ห ตุ ผ ล
และไมครอบ
คลุมเนื้อหา

3. การเสนอความคิด
เห็นเพิ่มเติมจากที่เรียน

เสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมไดชัดเจน
แ ล ะ ค ร อ บ คุ ล ม   
เนื้อหา

เสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมไดชัดเจน
และครอบคุลมเนื้อ
หาสําคัญ ๆ

เ สนอความคิ ด
เห็นเพิ่มเติมไดชัด
เจนและครอบ
คุลมเนื้อหานอย

เ สนอความคิ ด
เห็นเพิ่มเติมไดแต
ยังไมชัดเจน

ไมเสนอความ
คิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม
เติม
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ตารางที่   12 (ตอ)
เกณฑใหคะแนนในการประเมินพฤติกรรมนักเรียนประเด็นคําถามที่

ตองการประเมิน 41-50 =
ดีมาก

39-40=
ดี

21-39=
ปานกลาง

11-20=
พอใช

0-10=
ปรับปรุง

4. การฟงและการจด
บันทึก

มีการฟงและการ
จดบั นทึ กตลอด
เวลาที่ทําการเรียน
การสอน

มีการฟงและการ
จดบันทึกบ างใน
ประเด็นที่สําคัญ ๆ

มีการฟงและการ
จ ด บั น ทึ ก ไ ม
สม่ําเสมอ

มีการฟงและการ
จดบันทึกนอย

ไมมีส วนรวม
เรียนการสอน
ตรลอดเวลาที่
ทําก า ร เ รี ย น
การสอน

5.การมีสวนรวมในการ
เรียนการสอน

มีสวนรวมในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ตลอด เ วล าที่ ทํา
การเรียนการสอน

มีสวนรวมในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ตลอด

มีสวนรวมในการ
เรียนการสอนบาง

มีสวนรวมในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
นอยมาก

ไมมีส วนรวม
ใ น ก า ร เ รี ย น
การสอนเลย

6.การสนับสนุนเพื่อน
ใหมี ส วนร วมในการ
ปรึกษาหารือ

มี ส ว นสนั บสนุ น
เพื่อนอยางมากให
ห า รื อ กั น ต ล อ ด
เวลา

มี ส ว นสนั บสนุ น
เพื่ อ น ให ร ว มกิ จ
กรรม

มี ว น ส นั บ ส นุ น
เพื่อนบางในบาง
ครั้ง

มี ว น ส นั บ ส นุ น
เพื่อนนอยมาก

ไ ม มี ก า ร
ส นั บ ส นุ น
เพื่อนเลย

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยครูผูสอน ผูวิจัย และผูรูในทองถิ่นรวมกันสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนในเวลาที่นักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีผูรวมทําการสังเกตพฤติกรรม 3 ทาน คือ  อาจารยนิภาวรรณ 
แรใจดี  อาจารย จิตรลดา เกิดเรือง  และนายมะ  แรใจดี เปนผูรวมทําการสังเกต

การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติรอยละ (%)และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis )
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร โดยการนําผลการประเมินหลักสูตรและขอเสนอแนะมาใชในการปรับ
ปรุงแกไข เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความสมบูรณและมีความเหมาะสมกับการนําไปใชจากขั้นตอนที่ 
4การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร
เครื่องมือ

การวิเคราะหขอมูล

1 . เ พ่ื อประ เ มินผลการ
เรียนรูเ ร่ืองประเพณีและ
พิธีกรรมกอนและระหวาง
การใชหลักสูตร

-การทดสอบผลการเรียนรู
กอนเรียนและการใชหลัก
สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา

-นักเรียน ป. 5 ร.ร. วัดดอน
มะ เกลื อ  อําเ ภออู ทอ ง
สุพรรณบุรี จํานวน 27  คน

- แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  /  คารอยละ  (%)  
คาเฉลี่ย(Χ )สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D) และ  t –test 
แบบ dependent
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ตารางที่ 13 (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร
เครื่องมือ

การวิเคราะหขอมูล

1.1 เพื่อประเมินผล
ระหวางการใชหลักสูตร

-ก า ร บั น ทึ ก พ ฤติ ก ร ร ม
ป ร ะ จําวั น ข อ ง ผู เ รี ย น
ระหวางการใชหลักสูตร
สถานศึกษา

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ร.ร.วัดดอนมะเกลือ 
อําเ ภ อ อู ท อ ง  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี จํานวน 27  คน

- แบบบันทึกพฤติกรรม
ป ร ะ จําวั น ข อ งผู เ รี ย น
วิ เ ค ร า ะ ห โ ด ย ก า ร
วิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis)

1.2 เพื่อประเมินผล
หลังการใชหลักสูตร

-การทดสอบผลการเรียนรู
หลังการใชหลักสูตรสถาน
ศึกษา

นักเรียนชั้น ป.5 ร.รวัดดอน
มะ เ กลื อ  อําเ ภออู ท อ ง   
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  
27   คน

แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู / คารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย (Χ )สวนเบี่ยง
เบนมาตราฐาน (S.D) 
และ  t  – t e s t  แบบ  
dependent

1.3 เ พ่ือประเมินความ
สามารถในการปฏิบั ติ   
กิจกรรมโครงงานเรื่อง  
อาหารพื้นบานไทยทรง
ดํา

– แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
สามารถนักเรียนในการของ
ปฏิบัติกิจกรรม    โครงงาน
เร่ือง อาหาร   พ้ืนบานไทย
ทรงดํา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  
อํ า เ ภ อ ท อ ง  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี  จํานวน  27  คน

แบบป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ปฏิบัติ  กิจกรรมโครงงาน
เร่ือง อาหารพื้นบานไทย
ทรงดํา คารอยละ(%)  /
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า  
(content analysis) , คา
เฉลี่ย(Χ )สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D)

1.4 เพ่ือประเมินความ 
คิดเห็นของนักเรียนที่ มี
ตอหลักสูตรสถานศึกษา
และความคิดเห็นที่มีตอ
ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา

แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา
และความคิด เห็นที่ มีตอ
ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา

นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วัดดอน
มะ เ กลื อ  อําเ ภออู ท อ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  
27  คน

-แบบสอบถามความคิด
เห็นวิเคราะหเนื้อหา
(content  analysis)  
คาเฉลี่ย (Χ )สวนเบี่ยง
เบนมาตราฐาน

2. เ พ่ือการประเมินผล  
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา

ตรวจสอบคะแนนเก็บ
ระหวางเรียนในหนวยการ
เรียนยอย ๆแตละบทเรียน

หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง 
ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา

ดูคา (Χ ),(S.D) ของ
คะแนนเก็บระหวางเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

                 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปที ่5  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหขอมลู  แบงออกเปน  4  ข้ันตอน 
ดังนี้  ข้ันตอนที่  1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ข้ันตอนที่  2 ผลการพัฒนาหลักสูตร   ข้ันตอนที่  3  
ผลการทดลองใชหลักสูตรและขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร

 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน

     ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน แบงออกเปน  4   สวน คือ 1) ผลการศึกษาเอกสารแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2540
จากแผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   2535   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  
2542   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9   (พ.ศ.2545 – 2549)   และแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9   2)  ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  3)  ผลการศึกษาเกี่ยว
กับความตองการรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา    
จากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ครูผูสอน กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  ผูปกครอง  ผูรูในทองถิ่น   ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   และ4)  ผลของการศึกษาชุมชนบานดอนมะเกลือและ
ขอมูลพื้นฐานในทองถิ่น

 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา
จากการศึกษาเอกสาร  เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย จากแผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่   9  “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” และผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร ได
สรุปเปนแนวทางการจัดทําหลักสูตรดังนี้
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ผลการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ไดกําหนดแนวทาง
ใหบุคคลมีหนาที่ในการปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นและภูมิปญญาที่มี
อยูในทองถิ่น รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
ใหเกิดความรูคูคุณธรรมปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูในทองถิ่นนํามา
จัดเปนการเรียนการสอนเพิ่มเติม   

ผลการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทาง และจุดมุงหมายวา
ความเจริญกาวหนาของวิชาการสมัยใหม จะตองควบคูไปกับการทําความเขาใจ และตระหนักถึง
คุณคา ของภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของสังคมไทย   เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาความรูใหม ๆใหสอดคลองกับสถานะความตองการของเยาวชนและทองถิ่น  ทั้งในดาน
นโยบายการศึกษาไดสงเสริม และสนับสนุนใหครอบครัว  ชุมชน  และสถาบันอื่น  ๆ  ที่อยูในสังคม
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา การอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิ
ปญญาทองถิ่น   

ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายแมบท
ในการบริหารการศึกษาของประเทศ เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  และ
จิตใจ  สติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการอยูรวมกันในสังคมกับ
ผูอ่ืนได ในการจัดการศึกษาจะตองปลูกจิตสํานึกและความรูที่ถูกตอง เกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีที่มีอยูในทองถิ่น ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําสาระเนื้อหาของหลักสูตรในสวน
ที่เกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นตามสภาพปญหาในชุมชนและสังคม พรอมทั้งใหสถานศึกษาไดจัดการ
ศึกษารวมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการรวมกันจัดการศึกษาในชุมชนและอยูใน
สังคม  ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา  เพื่อสงเสริมความมั่นคง และ
ความเขมแข็งทางสังคม โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ   ผลการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9   (พ.ศ.2544 – 2549)
ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศใหยึดสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล
นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเองและรูเทาทันโลก
คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีการเรียนรูที่จะสามารถ
รักษาภูมิปญญาทองถิ่นควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดํารงไวซึ่งคุณธรรม
และคุณคาทางสังคมดําเนินรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน
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ผลการศึกษาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่   9  ในดาน
การศึกษาพบวา  การศึกษาหาความรู สําคัญตรงที่วาตองศึกษาใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลว
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงไมเปนพิษเปนโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีหลักอยู2 ประการ
คือ   ประเภทแรกเมื่อจะศึกษาในเรื่องใดควรศึกษาใหรูจริงครบถวนทุกแงมุม  ไมใชเรียนรูเพียงบาง
แงบางมุม    ประการที่สอง  จะตองปฏิบัติประกอบกันไปควบคูเสมอคือ ตองศึกษาเรื่องนั้น ๆดวย
จิตใจที่ตั้งมั่น  เที่ยงตรง  และเปนกลาง   ไมนาอคติ มาตัดสินความรู  มิฉะนั้นจะไมรูจริงหากแต
ความรูนั้นจะถูกปดบังอํานาจและคลาดเคลื่อนกอใหเกิดวิปริต  และเสียหาย  จะนําไปใชประโยชน
จริงไมได   

 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร   พบวา  ไดมีผูวิจัยไดเสนอ
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสรุปไดดังนี้1)การศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการวิเคราะหเอกสาร
นโยบายการจัดการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สภาพ
ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของศึกษาสภาพความ
ตองการของนักเรียน และศึกษาสภาพชุมชนและขอมูลทองถิ่น 2) การพัฒนาหลักสูตรประกอบไป
ดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  เวลาเรียน  กิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมิน
ผล  3)  การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร โดยการประเมินผล
ระหวางการใชหลักสูตรและประเมินผลหลักการใชหลักสูตรประกอบดวย ประเมินผลการเรียนรู  
ทักษะในฝกปฏิบัติ และความคิดเห็นของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตอหลักสูตร มีขอเสนอแนะเพื่อ
วิจัยดังนี้  1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ที่มีอยูในทองถิ่นตามสภาพความตองการของชุมชน 2) การมี
การศึกษาวิธีการถายทอดความรูของผูรูในทองถิ่น  3) การมีการพัฒนารูปแบบการสรางหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการนําขอมูลในทองถิ่นสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  และ 4) การมีการ
ปฏิบัติแบบมีสวนรวม (Particpatory  Action  Rescarch: PAR) ระหวางครูผูสอน นักเรียนและผูรู
ในทองถิ่น

ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตร และนโยบาย
ทางการศึกษาสรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพุทธศักราช 2540  แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ(พ.ศ.2535) พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่  9  (พ.ศ.2545–2549) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่  9  และผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สรุปไดวานโยบายทางการ
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จัดการศึกษาตองการใหมี1)การจัดการศึกษาดานสังคมควบคูไปกับการศึกษาทางดานวิทยา
ศาสตร  2)  ควรมีความผสมผสานความรูที่เนนสากลเชื่อมโยงสูการเรียนรูที่มีความรูของทองถิ่น
เขาดวยกันอยางสมดุลกลมกลืน 3) ควรมีการกระจายอํานาจในการจัดการเรียนการสอนสูทองถิ่น
ที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับอยู 4) จัดใหมีการเรียนการสอนที่สอดสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของชุมชน  5)  การสงเสริมใหสถาบันที่มีอยูในชุมชน   ทั้งภาครัฐและเอกชนมี
สวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  6) การปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ  หวงแหน
ในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกตอง 7) ในการจัดการศึกษาควรที่จะมีการพัฒนามนุษยให
เปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรมไปดวยกัน  8)
มีการสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเองภายในทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความตองการและปญหาที่มีอยูในชุมชนการมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไปและการ
พัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอนที่สําคัญ อยู  4  ข้ันตอน  คือ1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา
หลักสูตร  3)  การทดลองใชหลักสูตร และ 4)  การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร

ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
มีจุดมุงหมายและแนวทางในการจัดการศึกษา คือ  1)  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ    สติปญญา   ความรูคูคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ในการดํารง
ชีวิต และสามารถที่จะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 2)เปนการศึกษาตลอดชีวิตสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 3)  แนวทางในการ
จัดการศึกษาใหยึด   หลักการคือ  3.1)  ผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด  3.2) ผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 3.3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  และเติม
ศักยภาพของตน 4) การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน สงเสริมการอาน คิด วิเคราะหเขียน ประยุกตใชความรู และสามารถสรางองคความรูได
ดวยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรูกับการเรียนรู   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไดทุกเวลา  โอกาส
และสถานที่ โดยการประสานกับผูปกครองนักเรียน และผูรูที่มีอยูในทองถิ่นรวมกันพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดศักยภาพทางการเรียนใหไดมากที่สุด ซึ่งคุณภาพของผูเรียนไดกําหนดเปนมาตรฐานการ
เรียนรูจากสวนกลางไวดังนี้ คือ 1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2) มาตรฐานการ
เรียนรูชวงขั้น3)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ในการจัดหลักสูตรไดแบงมาตรฐานการเรียนรูเปน 4 ชวง
ชั้น  คือ  ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3,  ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 ,ชวงชั้นที่ 3  
คือมัธยมศึกษาปที่ 1–3 และชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3–6  และกําหนดเปนกลุมสาระการ
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เรียน  8  กลุมสาระ คือ 1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร 3)  วิทยาศาสตร 4)  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6)ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8)  ภาษา
ตางประเทศ  การวัดผลประเมินผลเปนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  หลักสําคัญของการ
จัดหลักสูตร สถานศึกษา ก็คือ ผูสอนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเองภายในโรงเรียน
ได  โดยจัดเนื้อหาการเรียนที่สอดแทรกเรื่องราวหรือขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นใหนักเรียนไดศึกษา เพื่อ
เปนการเรียนรูตอเนื่องและตลอดชีวิตโดยยึดหลักมาตรฐานการเรียนรู จากหลักสูตรแกนกลางคือ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

ผลการวิเคราะหกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดเดนในการสรางคุณภาพของผูเรียนในกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 1) ใหยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา สามารถนําหลักธรรม คํา
สอนไปปฏิบัติและดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางสงบสุข 2)ใหยึดมั่นและศรัทธาดํารงรักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  พิธีกรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามรวมทั้งอนุรักษและถายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมเพือ่ความสงบสขุของสงัคมไทย 3)เขาใจพฒันาการของมนษุยชาตจิากอดตีถงึปจจบุนัได
4)เปนผูมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับส่ิงแวดลอม  เปนผูสรางวัฒนธรรม
และมีจิตสํานึกในการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีสาระการเรียนรู  คือ  สาระที่    1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร    สาระที่ 4 ประวัติศาสตร   และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร  ในการเรียนจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544   มี   2   ระดับ   คือ  การจบการศึกษาภาค
บังคับ   9   ป  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6

จากเอกสารนโยบายที่กลาวมา ทั้ง รัฐธธรมนูญ และ พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธ
ศักราช 2544  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่กลาวมามีสวนรวมในการแสดงเจตจํานงค
ในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนการนําประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่นมา
ประกอบเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดยจัดใหอยูในสวนหนึ่งของกลุม
สาระการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วัดดอนมะเกลือ สามารถนําเรื่องประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํามาพัฒนาเปนหลักสูตรสถาน
ศึกษาไดเนื่องจากมีสาระหลักสูตรที่เกี่ยวของ  คือ 1) สามารถนําหลักในการปฏิบัติทางวัฒนธรรม
และประเพณี ไปใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมได 2) สามารถถายทอดและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและพิธีกรรมของตนเองใหคงอยูตอไปได 3) สามารถสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอมนุษย และ
มนุษยกับส่ิงแวดลอมได 4) สามารถเขาใจถึงพัฒนาการของมนุษยในอดีตถึงมนุษยในปจจุบันได
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และในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํามีบริบทที่เกี่ยวของ
กับสภาพความตองการของชุมชน ตลอดจนมีความพรอมในดานบุคลากร อุปกรณรวมถึงผูรูใน
ทองถิ่นที่มีความรูความสามารถมีความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง 
ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา

ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
จากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการของบุคลที่มีสวนเกี่ยว

ของ ประกอบดวย  1)  ศึกษานิเทศก  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ   2)  จากการสนทนา
กลุม   3 ) จากสอบถามนักเรียน 27 คน โดยการสัมภาษณ ตอบคําถาม และการสนทนากลุม
วิเคราะหขอมูลจาก 1)สถานภาพและขอมูลทั่วไป 2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา 3) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลจากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากศึกษานิเทศผูอํานวยการโรงเรียน
วัดดอนมะเกลือ

  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณพบวา ผูใหการสัมภาษณเปนเพศ
ชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00  ดานอายุ พบวา มีอายุระหวาง 45- 50 ป และ 56 – 60
ป  จํานวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50.00 ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา จบปริญญาตรี
และปริญญาโท จํานวน 1 คน เทากัน คดิเปนรอยละ 50.00 ดานตําแหนงการทํางาน พบวา เปน
ศึกษานิเทศก และ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50.00 ดานประสบการณ
ในการทํางาน  พบวา  มีประสบการณในการทํางาน 21 – 25 ป และประสบการณในการทํางาน
26-30 ป ในจํานวนที่เทากัน คืออยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00  ดานประสบการณในการเขา
รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนําขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  พบวา  เคยมีประสบการณในการเขารับการอบรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 100.00  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   ดานการเขารวมประกอบประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา พบวา เคยเขารวม
ประกอบในประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา คิดเปนรอยละ  100.00
                     และผูวิจัยพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
เร่ือง   ประเพณีละพิธีกรรมไทยทรงดํา ของศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือโดย
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การวเิคราะหจากคาํตอบของแบบสมัภาษณและขอมลูโดยการวเิคราะหเนือ้หา (content  analysis)
ดงันี้
                           ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา โดยภาพรวมพบวา หลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่พัฒนาขึ้นสนอง
ตอความตองการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ขอที่  8, 9  คือ  มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษประเพณี และพิธีกรรม มีความรักในประเทศชาติ และทองถิ่น (ผจญ  บูรณะโรจน
2547)

           ดานสาระการเรียนรูที่สมควรจะไดรับการถายทอด  โดยภาพรวมพบวา  ควรมี
การถายทอดประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําทุกประเพณีที่กลาวมา  แตควรจัดเนื้อหาสาระ
การเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 เนื้อหาที่ควรจัดมากที่สุด คือ ความ
เปนมาของไทยทรงดํา  ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต เชน ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการ
แตงกาย   ประเพณีการเสนเรือน ประเพณีงานศพ เปนตน    (สมใจ  ทองลอย  2547 )

           ดานปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ภาพรวมพบวา  1)  ผูรูที่เปนเจาพิธีกรรม(ผูประกอบประเพณี) มีอายุมาก  ในการประกอบพิธีกรรม 
ในแตละครั้งใชเวลามากและผูรูในทองถิ่น เชน หมอเสนมักไมคอยมีเวลาใหกับการเรียนการสอน
ในโรงเรียน  2)  ครูผูสอนขาดความรู ความเขาใจใน เร่ืองของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ขาดการเรียนรูในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมอยางลึกซึ้ง 3) ผูบริหารระดับสูงๆไมไดการกําหนด
นโยบายและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเอง 4)  เนื้อหาสาระ
การเรียนรู ในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําถูกบิดเบือนจากขอเท็จจริงไปมากทํา
ใหขอมูลที่ไดไมถูกตองจึงตองทําการศึกษาจากผูรูในทองถิ่นหลายทานที่ทางโรงเรียนไดทําการขึ้น
บัญชีผูรูที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งมีอยูดวยกันหลายสาขาวิชาและนําความรูที่ไดมาสังเคราะหเปนองค
ความรูดวยตนเอง เกิดเปนขอมูลการเรียนรูที่ถูกตองได  และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น

    ดานขอเสนอแนะอื่น ๆ ผูใหการสัมภาษณเสนอวา  คณะครูในโรงเรียนที่มีความ
สัมพันธกับผูปกครองและนักเรียนหรือที่เรียกวา “ครูพื้นที่” ควรที่จะไปรวมในกิจกรรมงานพิธีกรรม
ตาง ๆ ของชาวบานที่จัดอยางสม่ําเสมอเปนการผูกมิตรกับคนในหมูบาน เชนประเพณีเสนเรือน
ประเพณีการแตงงาน   ประเพณีงานศพ  และ ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน ควรใหความ
สําคัญกับผูรูในทองถิ่นเปนพิเศษ  เพราะเปนปูชนียบุคคลที่สําคัญควรไดรับความเคารพ ใหเกียรติ
และไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมจากการสอนนักเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ควรใหการสนับสนุนในดานของงบประมาณ โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการนําขอ
มูลในทองถิ่นมาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน
               2 .   ผลการสนทนากลุม

          พบวาสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม พบวาผูบริหารโรงเรียน
วัดดอนมะเกลือครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  ผูรูในทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ
การศึกษาสูงสุด 14 คน  วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่และคารอยละ (%)

      จากตารางที่ 24 (หนา 193 )  พบวา สวนใหญผูเขารวมการสนทนากลุมเปนเพศ
ชายจํานวน  9คน  คิดเปนรอยละ 64.28  และเปนเพศหญิง จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  35.71
ดานอายุ  พบวาสวนใหญมีอายุ ระหวาง  51–60  ป  จํานวน  7 คน   คิดเปนรอยละ  50.00  รอง
ลงมาอายุระหวาง 41 – 50  ป  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  42.85   และอายุระหวาง  30 – 40
ป   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ  7.14   สวนใหญมีอาชีพรับราชการ  จํานวน   6  คน   คดิเปน
รอยละ 42.85   รองลงมาอาชีพเกษตรกรรมจํานวน  4   คน   คิดเปนรอยละ  28.57   และอาชีพรับ
จางกับคาขาย เทากัน    จํานวน  4  คน   คิดเปนรอยละ 28.56   และดานการศึกษาสูงสุด  พบวา
สวนใหญจบปริญญาตรี  จํานวน  5   คน  คิดเปนรอยละ  35.71  รองลงมาคือจบชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  21.41 และในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปริญญาโท และ ปกศ.
เทากัน   จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  42.85  ตามลําดับ  

      สภาพความตองการ และขอบขายของสาระการเรียนรู  เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดําของผูเขารวมการสนทนากลุมวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(content  
analysis)  ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดาน

      ผูวิจัยพบวา ดานการนําผูรูในทองถิ่นที่เปนเจาพิธีกรรมซึ่งมีความรูความเขาใจ ใน
กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา โดยภาพรวมพบวา ผูเขารวม
การสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรนําผูรูในทองถิ่นที่มีความรู ความสามารถ และ
มีความเขาใจในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมวัฒนธรรมของไทยทรงดําอยางลึกซึ้งมาทําการถาย
ทอดความรู  โดยตรงกับเร่ืองที่จะใหนักเรียนไดศึกษาและผูที่จะทําการสอนนักเรียนนั้นตองเปนผูที่
รูจริงมีประสบการณ ในดานนั้น ๆ  โดยเปนที่เคารพและศรัทธาของคนไทยทรงดําจริง ๆ   เพราะจะ
ทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการที่จะเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและพิธีกรรมที่ถูกตองเปนการเชิดชูเกียรติผูรูในทองถิ่นและเห็นความสําคัญของทานเหลา
นั้นมากขึ้น
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                       ดานความสาํคัญและความจาํเปนในการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โดยสรุปพบวา    ผูเขารวมการ
สนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพราะประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยทรงดําที่มีอยูในทองถิ่น เปนรากฐานของความเชื่อที่ยึดติดอยูในเชื้อสายของไทย
ทรงดํา มาตั้งแตสมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย  จนกระทั่งถึงรุน พอ แม และลูกหลาน ที่เกี่ยวของกับบรรพ
บุรุษที่ลวงลับไปแลว หรือที่เรียกวา  “ผีบรรพบุรุษ”  จะทําการใด ๆ  ก็ตองบอกกลาวผีบรรพบุรุษ 
ซึ่งเปนวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีการถายทอดกันมายาวนานและมีความจําเปนอยางยิ่ง  ตอนักเรียน
ของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ เพราะหมูบานดอนมะเกลือเปนหมูบานที่เปนชาวไทยทรงดําถึงรอย
ละ  95    ซึ่งนักเรียนจะตองไดรับการถายทอดใหรูจักประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา  จาก
บรรพบุรุษ เพราะพวกเด็ก ๆ  จะตองรับประเพณี  และพิธีกรรมของไทยทรงดํา  เพื่อนําไปใชในการ   
“สืบผี”   และการเรียนรูในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมตางๆ  ของไทยทรงดํา  จะกอใหเกิดความ
รูสึกที่จะรักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง  และไดสืบทอดปฏิบัติตอไปเปน
แบบอยางของอนุชนรุนหลังแตในปจจุบนับุคคลที่ทําหนาที่เปน “เจาพิธีกรรม” (ผูรูที่มีความรูความ
สามารถเฉพาะทางดานประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา) เหลือนอยเต็มทีเพราะการถายทอดคอน
ขางกระทําไดยากตองเปนผูที่มีความอดทนและเรียนรูมีความเขาใจในภาษาโซงไดเปนอยางดี

     ดานเนื้อหาสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยสรุปพบวา  ผูเขารวมการสนทนากลุม มีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวาควรใหนักเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําไดมีโอกาสเรียนรูในเรื่องราวของประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดําในทุกๆประเพณีที่มีการปฏิบัติอยู แตก็ควรทําการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน
เปนหลัก    ผลการเลือกเนื้อหาประกอบดวยเรื่อง ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา  วิถีการ
ดําเนินชีวิต  ประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญเฉพาะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 กลุมสนทนามี
ความคิดเห็นวาควรเรียนรูประเพณีการแตงงานและประเพณีการแตงกาย เพราะเปนเรื่องที่
สามารถเรียนไดงายไมยากจนเกินไป   และควรที่จะปลูกฝงการเรียนรูเกี่ยวกับ     ความเชื่อในเรื่อง
ของผีบรรพบุรุษ ความเชื่อในเรื่องแถงไปในทางที่ถูกตองไมใชส่ิงที่งมงาย และประกอบอาหารพื้น
บานของไทยทรงดํา ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสําคัญและจําเปนในการประกอบพิธีกรรม หัตถกรรมการ
ทอผาที่ควรจะใหมีการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูในขั้นตอนของการทอผาตั้งแตแรกๆเพราะ
ปจจุบันการทอผาของไทยทรงดํานับวันจะสูญหายไป ไมมีผูไดรับการถายทอดอยางจริงจังคนหนุม
คนสาวก็ไมสนใจเพราะตองใชความอดทนอยางสูงในการปฏิบัติและมีข้ันตอนในการทอผาที่มี
ความยุงยากเด็กๆ จึงไมคอยที่จะสนใจเทาไรนัก เพราะขาดความอดทน  (หลอด  ทองเชื้อ 2547)
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      ดานการศึกษาจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชนโดยการพาไปเรียนกับผูรูในทอง
ถิ่นโดยสรุปพบวา ผูเขารวมการสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาในการพานักเรียนไป
เรียนรูในเรื่องของประเพณีตางๆนั้นถานํานักเรียนไปจํานวนนอยหรือเปนตัวแทนกลุมจะเหมาะสม
กวาเพราะการที่นักเรียนรวมสังเกตการณในพิธีมากจะทําใหเกิดความรําคาญแกเจาของงาน    
ควรใหนักเรียนที่เปนตัวแทนนําประสบการณมาเลาสูกันฟงโดยมีครูและผูรูในทองถิ่นชวยเสริมเติม
ความรูและความเขาใจใหถูกตองเพราะการเรียนรูจากสถานที่จริงเปนประสบการณตรงที่ผูเรียนจะ
ไดรับ ยอมกอใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน  ควรดําเนินการในลักษณะดังตอไปนี้ 1) แบงนักเรียนออก
เปนกลุมๆเตรียมประเด็นคําถามและขอสงสัยไปหาหมอเสนผูทําพิธีและทําการจดบันทึก 2) สงตัว
แทนนักเรียนในการไปเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานและประเพณีการแตงกาย แบงกลุม 5–6
คน ถานักเรียนไปมากอาจจะกอใหเกิดความวุนวายควบคุมพฤติกรรมยาก อาจเปนที่รําคาญของ
หมอเสนและเจาของบาน  ครูควรใหนักเรียนที่เปนตัวแทนในการไปศึกษาจากแหลงการเรียนรูและ
สถานที่จริง นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน เพื่อใหเพื่อนๆในชั้นเรียนฟงและอภิปราย
รวมกัน

     ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนควรพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามสภาพความเปนจริงของนักเรียนในดานตาง ๆ โดยสรุป

      ดานวิธีการสอน  เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูในเรื่องประเพณี และพิธีกรรมไทย
ทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยสรุปพบวา   ผูเขารวมมีความคิดเห็นสอด
คลองกันวาในดานวิธีการสอนควรจะพานักเรียนไปศึกษายังสถานที่จริงคือที่พิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ   อําเภออูทอง และศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําของตําบลดอนมะเกลือ   เรียนกับผูรูในทองถิ่น
โดยวิธีการบอกเลา  และอธิบายจากประสบการณเดิมหรืออาจจะทําเปนศูนยการเรียนรู แสดงบท
บาทสมมุติ  หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม   ในดานการใหความรู  ควรใช
วิธีการบรรยาย  เลาเรื่อง  ใบความรู  เอกสารประกอบการเรียนรู  การคนควาหาความรูโดยการฝก
ปฏิบัติใหนักเรียนไดทําการฝกลงมือปฏิบัติจริง  การทํางานเปนกลุม  การจัดนิทรรศการการแสดง
ผลงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารพื้นบาน

               ดานสถานที่ที่ใชในการจัดการเรียนรู  โดยสรุปพบวา สถานที่ที่นักเรียนควร
จะไดรับการเรียนรูมากที่สุด คือ แหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน เชน ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ดอนมะเกลือ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอําเภออูทอง กลุมสตรีแมบานไทยทรงดํา และตามบาน
ของผูรูในทองถิ่นที่มีความสามารถในหลาย ๆ สาขา เชน บานที่มีการสานกะเหล็บ (ทองใบ  ยอยรู
รอบ หมูที่ 4 )  บานที่มีการทอผา (หลอด  ทองเชื้อ หมูที่  4)  บานหมอเสน  (มะ แรใจดี  หมู  2)
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                ดานสื่อและอุปกรณ โดยภาพรวมพบวา  ส่ือที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
คือส่ือบุคคล สถานที่จริง การประกอบประเพณีจริง อุปกรณเครื่องใชของจริง จะทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูมากที่สุด มากกวาการบอกเลา
                               ดานการวัดผลประเมินผล ดานผลการเรียนรูใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ดานเนื้อหามีใบความรู แผนการจัดการเรียนรู การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั่วโมงเรียน การ
ปฏิบัติงาน ใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
ดานความตองการและความคิดเห็นที่มีตอประเพณีและพิธีกรรม ใชแบบประเมินความคิดเห็นที่มี
ตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา และความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรม  และ
ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพความเปนจริง

       ดานขอเสนอแนะอื่นๆ  โดยสรุป พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็น    
สอดคลองกันวา ควรดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 
และทําการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่มีคนไทยเชื้อสายไทยทรงดําอาศัยอยู ควรดําเนินการสอน
ในสวนของเนื้อหาประเพณี ควรสอนทุกประเพณีที่นักเรียนควรรูการเรียนการสอนเนนการเรียนรูขอ
มูลทองถิ่นที่มีความจริง  เรียนรูจากสถานการณจริง ฝกทักษะการใชคําถามใหมาก เชน เพราะเหตุ
ใดถึงตองปฎิบัติ เพราะเหตุใดถึงตองมีการสอนภาคทฤษฎีควบคูกับการสอนภาคปฏิบัติใหนักเรียน
ไดเกิดการเรียนรูจริงสามารถอธิบาย ความเปนมาเปนไปของประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา 
ใหบุคคลที่ไมไดมีเชื้อสายไทยทรงดําไดทราบถึงประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําทําใหเกิด
ความภาคภูมใิจ หวงแหน ตระหนักถึงคุณคาของประเพณีและพิธีกรรมในทองถิ่นตน

 3. ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา   จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อําเภออูทอง   จังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน  27  คน   โดยใชแบบสอบถามนักเรียน

               จากตารางที่ 22 (หนาที่186) พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเปน
เพศชาย  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  74.07  และเพศหญิง  จํานวน  7   คน  คิดเปนรอยละ
25.92  อายุสวนใหญอยูอยูในชวง 11  ป  จํานวน 18  คน  คิดเปนรอยละ 66.66  และอายุ 10 ป
จํานวน 9   คน  คดิเปนรอยละ  33.33 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  สวนใหญอาศัยอยู  11  ปข้ึนไป  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ
74.07  รองลงมาคือ  10  ป   จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  14.81  และตํ่ากวา  10  ป   จํานวน
3  คน  คิดเปนรอยละ 11.11  ตามลําดับ  ดานเชื้อชาติ  พบวาสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายไทยดํา
จํานวน  24   คน   คิดเปนรอยละ  88.88  และคนไทย  จํานวน  3   คน   คิดเปนรอยละ 11.11
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ดานประสบการณในการเขารวมประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา พบวา สวนใหญมีประสบการณ
ในการเขารวมประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 92.60 และไม
เคยมีประสบการณในการเขารวมประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําเลย 2คน   คิดเปนรอยละ  7.40
ประเพณีที่มีผูเขารวมมากที่สุด ประเพณีแตงงาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ  55.6ประเพณีทีมี
ผูเขารวมประกอบประเพณีรองลงมาคือประเพณีแสนเรือนประเพณีไหวศาลประจําหมูบาน และ
ประเพณีการทําศพ  จํานวน 3 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 11.10  (ภาคผนวก  ข  หนา 181 )

        ความตองการในการเปดสอนหลักสูตร  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  จํานวน 27  คน  วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)
 ผูวิจัยพบวาดานความตองการในการเรียนรู  นักเรียนทุกคนมีความตองการที่จะ
เรียนรูในเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําดังนี้ ประเพณีเสนเรือน ประเพณีการไหวศาลประจํา
หมูบาน ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการทําศพ ประเพณีปาดตงขาวใหม และประเพณีการแตง
กายของไทยทรงดํา  และเรื่องราวขอมูลทองถิ่นของตนเองมากมีความตองการอยากใหโรงเรียนได
เปดหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับเร่ืองราวในทองถิ่นของตนเองคือการจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาเรื่อง ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา ใหสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอน
ดวย เหตุผลดังตอไปนี้ คือ1) เพื่อศึกษาประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําใหเกิดความรูและ
ความเขาใจที่แทจริงเพราะเปนขนบธรรมเนียมและประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญตามความเชื่อ
ของตน 2)เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมของทองถิ่น ใหคงอยูไมสูญหาย
และสามารถทําการ    สืบทอดไปสูอนุชนรุนหลังไดถูกตอง ไมบิดเบือนจากความเปนจริง  3)  เพื่อ
ศึกษาความเปนมาในเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับเชื้อสายไทยดําและระบบเครือญาติที่ตองรูจัก 
เพราะชาวไทยทรงดําจะมีความเชื่อเร่ืองระบบเครือญาติคอนขางมาก4)เพื่อเปนการสืบทอด
ประเพณี  และพิธีกรรมไทยทรงดําใหเปนที่รูจักแพรหลายเปนอนุสรณของชาวไทยทรงดํารุนเกาที่
คนรุนใหมจะตองปฏิบัติตามอยางถูกตอง 5) เพื่อไดศึกษาในเรื่องของวิถีทางการดําเนินชีวิต วัฒน
ธรรมการแตงกาย ภาษาถิ่น ที่ใช เครื่องใชไมสอยที่ประดิษฐข้ึนใชเอง   และ 6) การทอผาที่มีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตนเองของไทยทรงดํา

        ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดําพบ
วา นักเรียนสวนใหญตองการใหจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ ดังตอไปนี้ 1) เรียนกับผูรู
ที่มีอยูในชุมชน  2) เรียนกับครูผูสอนรวมกับผูรูในชุมชน 3) ศึกษานอกสถานที่  4)   การลงมือ
ปฏิบัติจริง    และ 5)   การพาไปรวมกิจกรรมประเพณีในสถานที่จริง
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        ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน พบวา  นักเรียนไดรับประโยชนจาก
การเรียนเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา คือ 1.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํามากขึ้น 2. มีความสามารถในการถายทอดประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 3.
สามารถสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําใหคงอยูตอไปได  4. นําไปใชในชีวิตประจําวัน 5.
ไดเรียนรูในเรื่องราวของตนเอง

        จากการสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอหลักสูตร สรุปไดวาบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําไดแก ผู
อํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือฝายวิชาการ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ผูรูในทองถิ่น  ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความตองการที่สอดคลองกัน คือ
ตองการที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ ชุมชน สังคม   ประเพณี และพิธี
กรรมไทยทรงดํา สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีผูรูในทองถิ่นรวมทําการสอนกับครูผูสอนและผูวิจัย โดยเนนเนื้อหาสาระการเรียนรูที่ถูกตอง
ชัดเจนไมบิดเบือนจากความเปนจริง สอดคลองกับประเพณีและพิธีกรรมที่มีอยูในทองถิ่นของตน
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน เนนการศึกษาหาความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคูกันไป โดยมีการประเมินผลดาน ผลการเรียนรู ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจ
กรรมประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร และตอประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา โดยนักเรียนไดมีการลงมือฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง
ดําจริง

ผลการศึกษาสภาพชุมชนและทองถิ่น

        ผูวิจัยไดทําการสํารวจชุมชนบานดอนมะเกลือโดยการสอบถามสนทนากับผูนํา
ชุมชน   ไดแก    เจาอาวาสวัดดอนมะเกลือ ( พระอธิการสระ  อติภัทโธ)  กํานันตําบลดอนมะเกลือ
(กาํนนับญุ อุนทพิยเพชร) ประธานองคการบรหิารสวนตาํบล  (กาํนนัสะอาด ใจโอบออม) ประธานส
ภาวัฒนธรรมไทยทรงดําตําบลดอนมะเกลือ(กํานันขัน ไขสะอาด) ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
(อาจารยผจญ บูรณะโรจน ) โดยสรุป ไดคําตอบที่สอดคลองกัน พบวา ดานประชากรสวนใหญมี
เชื้อสายไทยดําประมาณรอยละ  95 ดานอาชีพสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  การ
ทํานา  การปลูกแตงโม   การทําไร  การทําไรหนอไม  การทอผา  อาชีพคาขาย   รับจางทั่วไป และ
ขาราชการ เปนตน  ดานศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ดานประเพณีและพิธีกรรมวัฒนธรรม
สวนใหญจะยึดถือจากความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษ กันมาจนถึงไทยทรงดําในรุนปจจุบัน  เชน
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ประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญตาง ๆวัฒนธรรมในการแตงกาย การปลูกบาน   ประเพณีงานศพ
พิธีเสนเรือน   พิธีแตงงาน  ประเพณีเสนตัว   อ่ินกอน หรือทอดคอน   การเลนลูกชวง   การรําแคน
เปนตน  ทั้งนี้มีผูรูที่มีอยูในทองถิ่นรูเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมและวัฒนธรรมของไทยทรงดํานั้น  จะ
เนนพิธีกรรมตาง ๆ ไดแก  หมอเสน,  เขยกก, พอมด, แมมด, หมอบอกทางเปนเจาพิธกีรรมในงาน
พิธีตาง ๆ จะเห็นไดจากมีการสืบทอดพิธีกรรมมากวา 200 ป ซึ่งในปจจุบันก็ยังมีใหเห็นอยูไมสูญ
หายแตจะหาผูที่รูจริงและรับการสืบทอดเปน  หมอเสน  เขยกก  หมอบอกทางไดคอนขางยาก
นอกจากนี้ผูวิจยัไดมีโอกาสเขารวมประกอบพิธีที่สําคัญ ๆของไทยทรงดําหลายประเพณี  เชน
ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการทําศพ ประเพณีเสนเรือน ประเพณีเสนตัว และงานทําบุญออก
พรรษาของไทยทรงดํา ประเพณีสงกรานตของไทยทรงดําที่ไดมีการจัดในหมูบาน  ไดสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบานหลาย ๆ ทาน ถึงขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ ที่ยังไมเขาใจ  ผูวิจัย
สรุปไดวาชุมชนบานดอนมะเกลือเปนชุมชนที่ยังมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย
ทรงดําอยูมาก สังเกตไดจากการไปรวมประเพณีและพิธีกรรมตางๆก็ยังมีการแตงกายไวทรงผมที่
เปนการบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของไทยทรงดําไดอยางเหนียวแนนโดยเฉพาะในดานของ
ความเชื่อและการนับถือบรรพบุรุษ   การประกอบประเพณีและพิธีกรรม  ก็ยังคงรูปแบบดั้งเดิม
แมวาจะลัดขั้นตอนลงไปบางก็ตามก็ยังคงรักษารูปแบบไทยทรงดําไวได

        2. ผลการพัฒนาหลักสูตร

ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 ประกอบไปดวย  4
สวน  คือ1) การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา 2) การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  และ
กลุมสาระสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3) การศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา จากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของดัง
กลาว 4)  การศึกษาสภาพชุมชนบานดอนมะเกลือและขอมูลทองถิ่น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาดังกลาวนํามาสังเคราะหเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พัฒนาเปนหลักสูตรฉบับรางและสามารถที่จะนํา
หลักสูตรไปบูรณาการกับหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีได ซึ่งหลัก
สูตรประกอบไปดวย หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โครงสราง  สาระการ
เรียนรู  เวลาเรียน  แนวทางการจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู การวัดผล
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ประเมินผล ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งจะสอด
คลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้นที่  2สาระ  2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิต
ในสังคม  และสาระที่  4   ประวัติศาสตร   ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขอที่ 8, 9  2)   การประเมินหลักสูตรฉบับราง  และ 3)   การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง

ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง
จากผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานรวมถึงคําแนะนําและคํา

ปรึกษาจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  นํามาพัฒนาหลักสูตรฉบับราง
หลักการ

                พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ไดกลาวถึง  การพัฒนาหลักสูตร
ในแตละระดับ โดยใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กําหนดหลักสูตรแกนกลาง   เพื่อความ
เปนไทยเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตอ  ไดกําหนด
ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  ที่มีการสอดแทรกเรื่องราวที่มี
อยูในทองถิ่นเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี พิธีกรรม   และ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศ หลักสูตรที่จัดทําขึ้นตองมี
ลักษณะความหลากหลาย ตามความเหมาะสมกับสภาพและปญหาของทองถิ่นในแตละระดับ  
โดยสาระของหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดจัดทําขึ้น ในดานวิชาการและ วิชาชีพตองมุงเนนพัฒนาคน
ใหเกิดความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ   ความสามารถ   คุณธรรม จริยธรรมควบคูกัน
ไปดวยพรอมกับตองมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อความอยูรวมกันอยาง
สงบสุข

การจัดการศึกษาตองเปนทั้งความรู คุณธรรม  จริยธรรม กระบวนการเรียนรู และ
การบูรนาการการเรียนไดเหมาะสมในแตละระดับการศึกษาประกอบไปดวยหลักการ  5   สวน ดัง
นี้  1)  ตองเรียนรูในเรื่องของตนเองและความสัมพันธกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู 2)ความรูทางดาน
ทักษะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) มีความรูเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม   ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น  4) มีความรูและมีทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา  5) มีความรูในการ
ศึกษาตอ  และตองมีทักษะในการประกอบอาชีพ

จากหลักการดังกลาวจะเห็นไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ
กับสภาพปญหาชุมชนและสังคมประเพณีและพิธีกรรมวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อความเปนผูที่มี
คุณลักษณะอันพึ่งประสงคเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม   และประเทศชาติ มีจุดเดน
ที่สําคัญและจําเปน คือใหสถานศึกษาที่มีอยูในชุมชนรวมกับสถาบันทางการศึกษา บุคคล ชุมชน
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องคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการศึกษาสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนทีม่คีวามมัน่คงและมคีวามแขง็แรงโดยการจดักระบวน
การเรียนรูโดยใหชุมชนมีการจัดฝกอาชีพ  มีการจัดการศึกษาในงานอาชีพในชุมชน อบรม แสวงหา
ความรูขอมูลขาวสารและรูจักที่จะสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น และวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนเองใหเกิดความมั่นคงและเขมแข็ง สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชน

จังหวัดสุพรรณบุรีมีชาวโซง หรือไทยทรงดําอาศัยอยูกระจัดกระจายอยูในหลายอําเภอ
มีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมตาง ๆ  ที่สืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะ ตําบลดอนมะเกลือ หมูบานดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง  มีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และพิธีกรรมชาวไทยทรงดํา ตาง ๆ  มากมายที่ยังคงเหลือรูปแบบใหทําการศึกษาอีกมาก
ไดแก   ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการทําศพ ประเพณีเสนเรือน   ประเพณีการไหวศาลประจํา
หมูบาน  และวัฒนธรรมในการแตงกาย  การไวทรงผม    การทอผา   จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ควรคาแกการจะอนุรักษสืบทอดไวใหอนุชนรุนหลังกอนที่จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก เนือ่งจากความเปลีย่นแปลงทางสงัคมมผีลกระทบตอการรบัเอาอทิธพิล
ของวัฒนธรรมภายนอกเขามามีบทบาทในสังคมของไทยทรงดําคอนขางมาก  ประกอบกับผูรูที่มี
อยูในสังคมและเปนเจาพิธีกรรมที่มีความรูความสามารถในเรื่องของการประกอบประเพณีและ  
พิธีกรรมไทยทรงดํามีอยูเปนจํานวนนอยและมีอายุคอนขางมาก ดังนั้นในการสืบทอดประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยทรงดําควรที่จะไดรับการถายทอดสูอนุชนรุนหลังโดยนํามาจัดกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียน เพื่อเปนการปลูกฝงใหอนุชนรุนหลังไดตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยทรงดํา ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําใหคงอยูสืบไป

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในชุม
ชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมวัฒนธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของ
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณี
พิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5  จังหวัดสุพรรณบุรี   มุงใหนักเรียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําใหรูจักรักทองถิ่นของตน  
และประเทศชาติ

ผูวิจัยไดกําหนด การจัดทําคําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โครงสราง
ขอบขายสาระการเรียนรู  เวลาเรียน  แนวการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และแนว
ทางการวัดผลประเมินผล ตามลําดับดังนี้
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คําอธิบายรายวิชา
    สังเกต   ศึกษา   รวบรวมขอมูล  วิเคราะห   ถาม  ลงมือปฏิบัติ  เปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธี

การดํารงชีวิตของคนในทองถิ่นของตน ประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา  วิถีการดําเนินชีวิต
ประเพณีและพิธีกรรมในรอบป สามารถมีสวนเขารวมหรือปฎิบัติตามประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ
ของไทยทรงดํา  การดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา และวิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดําในจังหวัด
สุพรรณบุรี และวัฒนธรรมทองถิ่น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีเจตคติที่ดีตอ
ประเพณี   และพิธีกรรมไทยทรงดํา  ซึ่งเปนเอกลักษณของประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  มี
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา มีรายละเอียดดังนี้

1) เพื่อใหนักเรียนเรียนรู เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
2) เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
3) เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา
4) เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก หวนแหน และมีความผูกพันตอทองถิ่น
5) เพื่อใหนักเรียนสามารถประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําได
6)   เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณคา และประโยชนของการศึกษาประเพณีและ

พิธีกรรมไทยทรงดํา

โครงสราง

                  มวลประสบการณที่จัดใหนกัเรียนไดศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา   เร่ือง ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประวัติความเปนมาของไทยทรงดําในอดีตจนถึงปจจุบัน
2) วิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดํา
3) ประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดําในรอบป
4) ประเพณีการแตงงาน
5) ประเพณีการแตงกาย
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ขอบขายสาระการเรียนรู
                 หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางที่ 14  ขอบขายเนื้อหาหลักสูตร  เรื่อง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนักเรียน
                  ชั้นประถมศึกษาปที่  5

เวลาเรียน
แผนการจัดการเรียนรู ทฤษฏี ปฏิบัติ รวม

แผนการจัดการเรียนรูที่  1     ประวัติความเปนมาของไทยทรง
ดํา
แผนการจัดการเรียนรูที่  2     วิถีการดําเนินชีวิตไทยทรงดําดอน
มะเกลือ
แผนการจัดการเรียนรูที่  3 ประเพณีไทยทรงดําที่เกี่ยวกับชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ประเพณีไทยทรงดําที่จัดตามเทศกาล
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 ประเพณีการแตงงาน  (กินดอง)
แผนการจัดการเรียนรูที่  6  วัฒนธรรมการแตงกายไทยทรงดํา
แผนการจัดการเรียนรูที่  7 การวางแผนกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การลงมือฝกปฏิบัติกิจกรรม เร่ือง การ

ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9   การนําเสนอโครงงานอาหารพื้นบาน

ไทยทรงดํา

2
2
2
2
2
1
1
-

-

-

-
-
-
-
-
1
-
4

2

2

2
2
2
2
2
2
1
5

2

-

รวม 12 8 20

เวลาเรียน
                 หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี  และพิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  กําหนดเวลาเรียน   20   ชั่วโมง   ซึ่งอัตราเวลาเรียนของ
มวลประสบการณ  โดยประมาณ
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ตารางที่ 15   เวลาเรียนของหลักสูตร  เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับนักเรียน
   ชั้นประถมศึกษาปที่  5    จังหวัดสุพรรณบุรี

อัตราเวลาเรียนโดยประมาณสาระการเรียนรู
ชั่วโมง รอยละ หมายเหตุ

ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

12
8

60.00
40.00

รวม 20 100

แนวทางการจัดการเรียนรู
                 เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี  และพิธี
กรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนไปตามผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังขางตน จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้

1) จัดการเรียนการสอนที่มีความหมายโดยเนนแนวคิดที่สําคัญ  คือ  ผูเรียนสามารถ
นําความรู ความเขาใจ  ข้ันตอนการปฏิบัติไปใชไดในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเปนแนวคิดที่สําคัญ  
ๆในสิ่งที่เปนเนื้อหาขอเท็จจริงมากมายที่กระจัดกระจายแตไมเปนแกนสารแตเปนการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนที่มีความหมาย   และการวัดผลประเมินผล  ผูเรียนจะตองใสใจในสิ่งที่เรียน  
เพื่อแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรู มคีวามสามารถในการทําอะไรไดบาง

2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (AFFECTIVE  DOMAIN)
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงชวยพัฒนาการเรียนใหเกิดความรูสึก  เจตคติ  คานิยม และ
คุณธรรม  และจริยธรรมที่พึ่งประสงค  การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ
จะไมเพียงพอตอการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนได    ดังนั้น  การที่ผูเรียนจะไดรับ
การปลูกฝงคานิยมที่พึ่งประสงคไดจนเปนนิสัยและผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการในการปลูกฝง
คานิยมเกิดขึ้น  ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชในการปลูกฝงคานิยมอื่น  ๆ  ใหแกบุคคลอื่น ๆ  ไดตอไป

3) จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาการดานทักษะนิสัย  (PSYCHO – MOTOR
DOMAIN)เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการ
ปฏิบัติ การกระทําหรือการแสดงออกตาง ๆ  ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ  วิธีการที่แตกตางจากการ
พัฒนาการดานอื่น ๆ  ผลที่ไดจากการเรียนการสอนแบบทักษะนิสัยนี้  จะชวยใหผูเรียนไดแสดง
ออกอยางคลองแคลวเกิดความชํานาญ   ในเรื่องที่ตองการใหผูเรียนกระทํานอกจากนั้นยังเปนการ
พัฒนาการดานความคิดสรางสรรค และความอดทนใหเกิดขึ้นแกผูเรียนดวย
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                  4)  การจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางโมเดลชิปปา (CIPPA) เปน
รูปแบบที่มุงเนนพัฒนาการเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง โดยการให
ผูเรียนสราง ความรูดวยตนเอง โดยอาศัยความรวมมือจากกลุม นอกจากนั้นยังชวยใหเกิดกระบวน
การคิด  กระบวนการกลุม  กระบวนการปฏิบัติสัมพันธทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู

สื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู
                 คือส่ือการเรียนการสอนที่ใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง
ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5    จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
ดังตอไปนี้

1) เอกสาร  ตํารา  เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชาวโซง
2) ใบงาน
3) ใบความรู
4) ทําเนียบผูรูในทองถิ่นที่ทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้น
5) ภาพการประกอบประเพณีการแตงงาน การแตงกาย
6) แผนที่ถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดํา
7) แถบบันทึกเสียงการบอกเลาประวัติความเปนมาของไทยทรงดําจากผูรูในทองถิ่น
8) เรือนไทยทรงดํา ที่เปนพิธิทภัณฑของหมูบานดอนมะเกลือ

การวัดและการประเมินผล
                การวัดและการประเมินผลกอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเรียน  ตามจุดประสงคของ
การเรียนรู โดยใหครอบคลุมดานพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยโดยการใชเครื่องมือในการวัดผล
รายละเอียดตอไปนี้

1) แบบทดสอบกอนเรียน
2) แบบทดสอบระหวางเรียน
3) แบบทดสอบหลังเรียน
4) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
5) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบาน
6) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการฝกปฏิบัติกจิกรรม
7) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอหลักสูตร ประเพณีไทยทรงดํา
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ผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง

                การประเมินหลักสูตรฉบับราง ผูวิจัยไดทําการทดลองใชหลักสูตรฉบับรางกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ในโรงเรียนวัดดอนมะเกลือที่มิใชกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองและนําผลที่ไดรับมาทําการวิเคราะห ปรับปรุงแกไข และเสนอใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะทําการปรับปรุงแกไข ประเมินความสอดคลอง
กอนนําหลักสูตรฉบับรางไปใช มีผลการประเมินดังนี้
 1)  ความสอดคลองของสวนประกอบในหลักสูตรฉบับรางไดแก  หลักการ  คําอธิบาย
รายวิชา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โครงสราง  สาระการเรียนรู  เวลาเรียน  กระบวนการเรียนการ
สอน  ส่ือการเรียนรู  หนวยการเรียนรู  แผนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล  ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ  1.00   ดังนั้น  สวนประกอบของหลักสูตรฉบับราง
มีความสอดคลองและเหมาะสม
                2)  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู   ไดแก   สาระสําคัญ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  ครบจนการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล  ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.80   ดังนั้น
สวนประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม
                3)  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู 9 แผนการจัดการเรียนรู
ไดแก   สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  ครบจนการเรียนการสอน  ส่ือการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ  1.00  ดังนั้น  สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ในแตละแผนมีความสอดคลองและ
เหมาะสม
                 4) ความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับคาบเวลาเรียน ในแตละแผนการจัดการเรียน
ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ   0.80   ดังนั้น   สาระการเรียนรู
กบัคาบเวลาเรยีนในแตละแผนการจดัการเรยีนรูมวีา  มคีวามสอดคลองและความเหมาะสม      โดย
มีผูเชี่ยวชาญบางทานใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ในแผนการจัดการเรียนรู แผนที่ 3–4  ใชเวลาใน
การสอนนอยไป ควรเพิ่มเวลาใหมากกวานี้ เพราะการศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
เปนเร่ืองที่ละเอียดออน จําเปนตองเรียนรูใหเขาใจอยางแทจริง

     5)   ความสอดคลองระหวาง จุดมุงหมายของหลักสูตรฉบับราง ผลการเรียนรูที่คาด
หวังของแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง  เทากับ  1.00  ดังนั้น  จุดมุงหมายของหลักสูตรฉบับราง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ของแผนการจัดการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลอง
และเหมะสม

6) ความสอดคลองระหวาง กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฉบับราง             
และกจิกรรมการเรยีนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู      ผลการประเมนิของผูเชีย่วชาญไดคา
ดัชนี ความสอดคลอง   เทากับ 1.00  ดังนั้น  กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฉบับราง  และ
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม

     7)  ความสอดคลองระหวาง  การประเมินผลในหลักสูตรฉบับราง และการประเมินผล
ใน แผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ  0.80
ดงันั้นการประเมินผลในหลักสูตรฉบับรางและในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสม

ผลการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง
                ผูวิจัยนําผลการสังเคราะหขอมูล  ที่ไดจากการนําหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทดลองใชและ
ขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ทั้งนี้มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แกไข  1 เร่ือง  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
               1. การแกไขกําหนดจํานวนคาบเวลาเรียน ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4 เร่ือง ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดําที่ควรรูในรอบป  กําหนดเวลา 4  ชั่วโมงใหเพิ่มเปน 6   ชั่วโมง  ดังนั้น
ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรจากเดิม   20   ชั่วโมง  ปรับเพิ่มเปน  22   ชั่วโมง
                  โดยสรุปการพัฒนาหลักสูตรฉบับรางนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอด
คลอง (IOC) โดยทุกประเด็นมีความสอดคลองและมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญจึงมีความเหมาะสมในการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ตอไป

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร

                  ผูวิจัยทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง  ประเพณี  และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อําเภออูทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยทดลองกับนักเรียนที่มิใชกลุมตัวอยาง   จํานวน
นักเรียน  30  คน  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547  โดยมีผูรูในทองถิ่น  ผูวิจัย และครูผูสอน
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูตามที่กําหนดในหลักสูตรฉบับราง มีการทดสอบกอนเรียน
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และการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในระหวางที่ทําการทดลองใชหลักสูตร และการประเมิน
ผลแบบทดสอบหลังเรียนโดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  สรุปผลไดดังนี้
                  แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่องประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา ผูดําเนินการ
สอน ไดแก  ผูรูในทองถิ่นที่มีความชํานาญ  ลุงมะ  แรใจดี  ผูวิจัย และครูผูสอนรวมกันดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดังตอนี้ 1) ผูวิจัยแจงจุด
ประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 2) ผูวิจัยไดดําเนินการ แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  3)  เชิญ
ผูรูในทองถิ่นเลาเรื่องถึงความเปนมาของชาวไทยทรงดําในอดีตจนกระทั่งอพยพยายถิ่นมาถึง
ตําบลดอนมะเกลือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม การแตงกาย การไวทรงผม ความเชื่อใน
เร่ืองของผีบรรพบุรุษ 4) นักเรียนแตละกลุมตั้งประเด็นคําถามที่เกิดความสงสัยตอผูรูในทองถิ่น  5)  
ผูรูในทองถิ่นตอบขอสงสัยของนักเรียน  6)  นักเรียนในแตละกลุมศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
และใบความรู ตอบคําถามจากใบงานที่ครูกําหนดให 7)  นักเรียนในแตละกลุมสงตัวแทนออกราย
งานผลจากการศึกษากับผูรูในทองถิ่น  8)  นักเรียน  ครู  และผูวิจัย  รวมกันสรุปความรูของตนเอง 
และทําการจดบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบ
วา1) คุณภาพการตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย
( x =6.0,S.D.= 0.5)  2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับปานกลาง คิด
เปนคาเฉลี่ย ( x =6.5, S.D.= 0.5) 3) การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.7 ,S.D.= 0.5) 4) การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี 
คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.0,S.D.= 0.5)  5)  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยู
ในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =7.2,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็น
ภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =7.1,S.D.= 0.5) ( ภาคผนวก ฌ หนา345 )
               แผนการจัดการเรียนรูที่  2 เร่ือง วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดําผูดําเนินการสอน 
ไดแก   นางหลอด ทองเชื้อ  ผูวิจัย และครูผูสอน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ผูวิจัยแจงวัตถุ
ประสงคในการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ยังศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา อําเภออูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี และแนะนําเกี่ยวกับมารยาท  ในการไปเรียนบานของผูรูในทองถิ่น  2)  ครูและผูสอนนํา
นักเรียนไปยังบานไทยทรงดําดอนมะเกลือ เพื่อพบกับผูรูในทองถิ่น 3)  ผูรูในทองถิ่นไดกลาวตอน
รับนักเรียนและครูผูสอนพรอมทั้งเริ่มการเรียนโดยการบอกเลาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของไทยทรง
ดําในเรื่องของอาหารการกิน  การประกอบอาชีพ  การสรางบานเรือน  หองประกอบพิธีที่สําคัญ  
การศึกษาโรคภัยไขเจ็บพรอมทั้งพาเดินชมศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําดอนมะเกลือและอธิบายถึง
สวนประกอบตางๆภายในบานไทยทรงดําใหนักเรียนไดทราบ 4) นักเรียนในแตละกลุมซักถามถึง
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ปญหาและความสําคัญ 5) ผูรูในทองถิ่นอธิบายถึงปญหาและขอสงสัยของนักเรียนที่ละคน จนเกิด
ความรู   ความเขาใจที่ตรงกัน  6)  ครูพานักเรียน  และผูวิจัยอําลาผูรูในทองถิ่นเดินทางกลับโรง
เรียน  7)  เมื่อกลับมาถึงก็ใหนักเรียนไดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม พรอมทั้งใบความ
รูแลวทําการตอบคําถามจากใบงาน ที่มีอยูในแผน   8)  ครู นักเรียน และผูวิจัย  ไดสรุปอภิปราย
รวมกัน ซักถามจนเกิดความเขาใจที่ตรงกนั ทําการจดบันทึก  9)  สงงานที่นักเรียนไดไปศึกษากับ
ครูผูสอน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา1) คุณภาพ
การตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉลี่ย( x =6.3,S.D.= 
0.5) 2)การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 
( x =5.9, S.D.= 0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
คาเฉลี่ย ( x = 6.3 ,S.D.= 0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิด
เปนคาเฉลี่ย ( x = 6.6,S.D.= 0.5)  5)  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูใน
ระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.0,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็น
ภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =7.4,S.D.= 0.5) (ภาคผนวก ฌ หนา346  )
               แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป ประเพณี
ที่ เกี่ยวกับชีวิต  ผูดําเนินการสอน  ไดแก   ผูรูในทองถิ่น   นายมะ  แรใจดี   ผูวิจัย  และครูผูสอน   
ไดดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังตอไปนี้  1)ครูผูสอนและจุดประสงคในการเรียนรูใหนักเรียนได
ทราบ 2) ครูผูสอนและผูวิจัยและผูรูในทองถิ่น ไดนําใหนักเรียนไดดูวีดีทัศนเกี่ยวกับประเพณี และ
พิธีกรรมตาง ๆ ของไทยทรงดําเทาที่หามาได จากนั้นผูรูในทองถิ่น  ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงประเพณี  
และพิธีกรรมของไทยทรงดําที่ยังมีการปฏิบัติอยู  3)  ผูรูในทองถิ่น  ครู  และผูวิจัยนําแผนภาพเกี่ยว
กับการประกอบประเพณี พรอมทั้งอธิบายถึงเดือนที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ในการประกอบพิธี  
และอธิบายถึงเหตุผลการประกอบพิธีนั้น ๆ 4)  นักเรียน ครูและผูวิจัย  รวมกันซักถามถึงปญหา 
และขอสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 5) ผูรูในทองถิ่นตอบขอซักถาม  และ
อธิบายถึงสาเหตุประกอบจนเกิดความรู ความเขาใจทั่วกัน 6)  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียนรู   ใบความรู  และตอบคําถามจากใบงานที่ครูกําหนดให 7)  สรุปผลการศึกษาจากผูรูในทอง
ถิ่นรวมกัน ระหวางครู   นักเรียน  และผูวิจัย จนบันทึก   จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา 1) คุณภาพการตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูใน
ระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉลี่ย( x =6.0,S.D.= 0.5)  2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 
กลุม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =6.1, S.D.= 0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่ม
เติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.1,S.D.= 0.5) 4)  การฟงและการจัด
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บันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.7,S.D.= 0.5)  5)การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =6.5,S.D.= 0.5) 6) 
การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิด
เปนคาเฉลี่ย( x =6.3,S.D.= 0.5)   (ภาคผนวก ฌ   หนา 347  )

แผนการจัดการเรียนรูที่  4 เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมในรอบป(ตอ) ประเพณีที่เกี่ยว
กับเทศกาล  ผูดําเนินการสอน  ไดแก  นางหลอด  ทองเชื้อ   ผูวิจัยและครูผูสอน  ไดดําเนินการ
สอนตามขั้นตอนดังตอไปนี้1) ครูผูสอนแจงจุดประสงคในการเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดําเกี่ยวกับเทศกาลใหนักเรียนไดทราบ 2)ครูผูสอนเชิญผูรูที่มีอยูในทองถิ่นอธิบาย  
และยกตัวอยางประกอบเกี่ยวกับประสบการณในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําวา
มีข้ันตอนอะไรบางที่สําคัญ  องคประกอบที่สําคัญในพิธี   เหตุผลในการประกอบพิธีกรรมนั้น  ๆ 3)  
ผูรูในทองถิ่นนําเครื่องใชในการประกอบพิธีมาใหนักเรียนไดรูจักกับของจริง  วิธีการใชวาใชอยางไร  
และเครื่องใชจะเหมาะสมกับการประกอบประเพณีประเภทไหน  ประเพณีอะไร 4) ครูใหนักเรียน
สอบถามผูรูถึงปญหาและขอสงสัยที่นักเรียนตองการทราบเพื่อประกอบความรู ความเขาใจ ใน
สวนของการเพิ่มเติมใหถูกตอง 5) ครู   ผูวิจัยในทองถิ่น รวมกันตอบปญหาและขอสงสัยของผูเรียน 
6)  นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู  ใบความรู  และลงมือปฏิบัติทําใหใบงาน  7) นัก
เรียน   ครู   ผูวิจัยสรุปเปนความรูรวมกัน และทําการจดบันทึก จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา 1) คุณภาพการตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุม
โดยอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =7.0,S.D.= 0.5)  2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 
กลุม อยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.5, S.D.= 0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 
กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.5,S.D.= 0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 
กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.5,S.D.= 0.5)  5)การมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =6.2,S.D.= 0.5) 6) การ
สนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคา
เฉล่ีย( x =6.6,S.D.= 0.5)   ( ภาคผนวก ฌ   หนา 348  )
                  แผนการจัดการเรียนรูที่  5  เร่ือง  ประเพณีการแตงงาน  ผูดําเนินการสอน  ไดแก  
ผูรูในทองถิ่น นางสําเรียง  ใจโอบออม  และนางสมพิศ  ซอนเสียงดัง   ครูผูสอน และผูวิจัยได
ดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) ครู ผูสอนแจงจุดประสงคในการเรียนรูใหนักเรียนได
ทราบ  2 )  ครู และผูวิจัยพานักเรียนไปศึกษาที่แหลงการเรียนรู  ศูนยวัฒนธรรมไทยดํา  ตําบล
ดอนมะเกลือ   3)  ครู ผูสอนและผูวิจยัทําการแนะนําผูรูในทองถิ่นที่จะทําการสอน เร่ือง พิธีการ
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แตงงานใหนักเรียนไดรูจัก และทําความเคารพ   4)  ครู นําวีดีทัศนเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานให
นักเรียน ไดชม 5) ผูรูในทองถิ่น อธิบายถึงขั้นตอนและองคประกอบของประเพณีการแตงงานใหนัก
เรียนไดทราบ  6) ใหนักเรียนไดสอบถามถึงปญหาและขอสงสัยที่นักเรียนไดพบจากการศึกษาจา
กวีดีทัศนและจากผูรูในทองถิ่น 7) ผูรูในทองถิ่นตอบปญหาและขอสงสัยใหนักเรียน  8) นักเรียน
ศึกษาจากใบความรูเพิ่มเติม  จากนั้นใหนักเรียนไดทดลองทําใบงานที่ครูจัดใหโดยมีคะแนนของ
แตละคน   9) ครู  นักเรียน  ผูวิจัย รวมกันสรุปเปนความรูรวมกัน และทําการจดบันทึก จากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 1) คุณภาพการตั้ง
ประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =7.0,S.D.= 0.5)  2)  การ
ตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.2, S.D.= 0.5) 3)  
การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.2,S.D.= 
0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.6,S.D.= 
0.5)  5)การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 
( x =7.2,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยู
ในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.3,S.D.= 0.5)  ( ภาคผนวก ฌ   หนา 349   )
               แผนการจัดการเรียนรูที่  6  เร่ือง ประเพณีในการแตงกาย1องไทยทรงดํา และการ
ไวทรงผม ผูดําเนินการสอน  ไดแก  นางหลอด   ทองเชื้อ    ครูผูสอน  ผูวิจัย  และผูรูในทองถิ่น
ดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังนี้   1)  ครูผูสอน แจงจุดประสงคของการศึกษาใหนักเรียนทราบ 2) 
ครูผูสอนพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ยังบานของปาหลอด  ทองเชื้อ   ซึ่งบานของปาหลอดนัก
เรียนจะไดเห็นสถานที่ที่มีการทอผาไทยทรงดําแบบดั้งเดิม การตัดเย็บเส้ือผาของไทยทรงดํา  และ
เปนพิพิธภัณฑผาของไทยทรงดําหมูบานตําบลดอนมะเกลือ เปนที่รวบรวมเอาวัสดุของใชของไทย
ทรงดําเกือบทั้งหมดอยูที่นี้  ครูผูสอนจึงไดนํานักเรียนไปศึกษายังแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน
และไดศึกษาของจริง สัมผัสของจริง 3) ผูรูในทองถิ่นอธิบายถึงวัฒนธรรมการแตงกายของไทยทรง
ดําในรูปแบบตางๆ   พรอมกับนําเนื้อหาของจริงมาสาธิตการแตงกานใหนักเรียนไดชม  พรอมทั้ง
การอธิบายถึงวิธีการไวทรงผม  อายุของผูไว และทรงผมที่เหมาะสมกับกาลเทศะของไทยทรงดํา 4)
ใหนักเรียนซักถามปญหาและขอสงสัยที่เกิดจากการอธิบายของผูรูในทองถิ่น  5) ผูรูในทองถิ่นตอบ
ปญหาและขอสงสัยของผูเรียน    6) ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรู  ที่ครูกําหนดให  จากนั้นลงมือ
ปฏิบัติงานในใบงาน   7)  นักเรียน ครู และผูวิจัยสรุปความรูรวมกัน และทําการจดบันทึก  จากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา 1) คุณภาพการตั้ง
ประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉลี่ย( x =8.1,S.D.= 0.5)  
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2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =8.3, S.D.= 
0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 8.1,S.D.= 
0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 7.9,S.D.= 0.5)  5)
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =8.5,S.D.= 
0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดีมาก 
คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =9.8,S.D.= 0.5)  ( ภาคผนวก ฌ   หนา  350  )
              แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา  ผูดําเนินการสอน   ไดแก  ผูรูในทองถิ่น  นายสังเวียน   ตุนอยูเพชร  ครูผูสอน และ     
ผูวิจัย  ไดดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 1)ครูผูสอนแจงประสงคในการเรียนรูใหนักเรียนได
ทราบ 2)  ผูรูในทองถิ่นที่มีความชํานาญในการประกอบอาหารของไทยทรงดําพื้นบาน  ไดอธิบาย 
ถึงความเปนมาของอาหารพื้นบานของไทยทรงดําในอดีตใหกับนักเรียนไดฟง และอธิบายขั้นตอน
ของการทําอาหารพื้นบาน ในแตละอยางใหนักเรียนไดฟง 3)  ครูใหนักเรียนแบงกลุมเปน   5   กลุม 
4) ใหนักเรียนเสนอความคิดเห็นวาจะฝกทําอาหารประเภทใด ตามความสนใจของนักเรียน  5)
จากนั้นใหนักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็นวานักเรียนตองการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณี
ไทยทรงดําในเรื่องใดจากผลการยกมือแสดงความคิดเห็นทั้งชั้นเรียนพบวานักเรียนมีความตองการ
ที่จะเรียนรูเร่ืองการประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา 20 เสียงตอ 7 เสียง 6)  เมื่อไดขอมูลใน
การเลือกปฏิบัติกิจกรรมแลวใหนักเรียนเสนออาหารพื้นบานที่นักเรียนมีความสนใจที่จะฝกปฏิบัติ
10 ประเภท ใหนักเรียนอาหารที่ตองการฝกปฏิบัติ  5 ชนิด วางแผนการฝกปฏิบัติการประกอบ
อาหารพื้นบานไทยทรงดําโดยการเสนอรายงานในรูปของแผนผังการฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา และข้ันตอนการปฏิบัติ 7) นําเสนอแผนปฏิบัติงานของนักเรียน
หนาชั้นเรียน  8) ดําเนินการติดตออุปกรณในการทําอาหารจากวัดดอนมะเกลือ 9)  กําหนดเวลา
ในการลงมือปฏิบัติ  10) ซักถามปญหาและขอสงสัยจากผูรูในทองถิ่นที่ชํานาญที่กลุมหามา  11)   
ผูรูในทองถิ่น  ตอบปญหาและขอสงสัย 12)  ครูและนักเรียนสรุปรวมกันและทําการจดบันทึก   
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    พบวา   1) คุณภาพ
การตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉลี่ย( x =6.8,S.D.= 
0.5)  2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 
( x =6.8, S.D.= 0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 
( x = 7.0,S.D.= 0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =
7.2,S.D.= 0.5)  5)การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคา
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เฉล่ีย ( x =7.3,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 
กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =7.1,S.D.= 0.5)  ( ภาคผนวก ฌ   หนา 351   )
                แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง การปฏิบัติกิจกรรมอาหารพื้นบานไทยทรงดําขั้น
ลงมือปฏิบัติผูดําเนินการสอน   ไดแก   ผูรูในทองถิ่นที่มีความชํานาญในดานการประกอบอาหาร
ของไทยทรงดําทั้ง    5  ประเภท  ดังนี้  คือ  1)  นางพุฒิ   อัวคนซื่อ  ผูชํานาญในดานการทําแกง
บอน  2)  นางสมพิศ   ซอนเสียงดังผูชํานาญในดานการทําผักจุบโบราณ 3)  นายสังเวียน    ตุนอยู
เพชร   ผูชํานาญในดานการทําลาบเลือด 4)  อาจารยนิภาวรรณ  แรใจดี  ผูชํานาญดานการทําแกง
หนอสม (แกงหนอไมดองไมใสกระทิ)  5)  นางพุฒ ิ   อัวคนซื่อ   ผูชํานาญดานการนึ่งขาวเหนียว   
ผูวิจัยและครูผูสอนไดดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 1)  ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคการเรียนใหนัก
เรียนไดทราบ 2) ผูวิจัย และครูผูสอนพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทย
ทรงดําที่อาคารอเนกประสงคของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  3)  ผูวิจัยและครูผูสอน แนะนําวิทยากร
ที่เปนผูรูในทองถิ่นในการประกอบอาหารพื้นบานประจํากลุมใหนักเรียนไดรูจัก 4) นักเรียนในแต
ละกลุมนําแผนการปฏิบัติงานออกมาฝกปฏิบัติ5) นักเรียนและวิทยากรประจํากลุมรวมกัน
ประกอบอาหารพื้นบานตามที่กลุมของนักเรียนไดเลือกไว 6)นักเรียนนําอาหารที่ปรุงสําเร็จ แลวนํา
ไปถวายพระที่วัดดอนมะเกลือ 7)  เชิญครูและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนรวมการประเมินผล
การฝกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 8) ครูผูสอน  ผูวิจัยและผูรูในทองถิ่นใหคํา
ปรึกษาหารือ นักเรียนในการปฏิบัตแิละสังเกตพฤติกรรมในการฝกปฏิบัติของนักเรียน 9) นักเรียน 
ครู ผูวิจัย และผูรูในทองถิ่น รับประทานอาหารรวมกัน 10)  นักเรียนทุกคนชวยกันเก็บทําความ
สะอาดถวย  จาน  ชาม หมอใหเรียบรอย พรอมทั้งสงคืนวัด 11) ครูผูสอนและผูรูในทองถิ่นรวมกัน
ประเมินผลงานที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจรรมการ
เรียนการสอน พบวา1) คุณภาพการตั้งประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับปานกลาง 
คิดเปนคาเฉลี่ย( x =6.4,S.D.= 0.5)  2)  การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับดี
มาก คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =9.0, S.D.= 0.5) 3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูใน
ระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 7.4,S.D.= 0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี 
คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 8.4,S.D.= 0.5)  5)การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยู
ในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =6.5,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟง
ความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =6.8,S.D.= 0.5)     
( ภาคผนวก ฌ   หนา 352  )
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               แผนการจัดการเรียนรู 9 เร่ือง การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัย และครูผูสอน  ไดดําเนินการดัง
นี้ 1)  ผูวิจัยแจงจุดประสงคการเรียนใหนักเรียนทราบ 2)  นักเรียน ครูผูสอน  และผูวิจัย รวมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 3) นัก
เรียนในแตละกลุมสงตัวแทนรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมในหองเรียน 4) นักเรียนแตละกลุม
ซักถามปญหาและขอสงสัย 5) ครูผูสอน  นักเรียน และผูวิจัย รวมกันสรุปบทเรียนเรื่อง การ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา และวางแผนการเผยแพรผลงานของนักเรียนในโอกาสตอไป
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  1) คุณภาพการตั้ง
ประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย( x =6.8,S.D.= 0.5)  2)  การ
ตอบคําถามครูอยางมีเหตุผลทั้ง 5 กลุม อยูในระดับดีมาก คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =9.7, S.D.= 0.5) 3)  
การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้ง 5 กลุมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 6.8,S.D.= 
0.5) 4)  การฟงและการจัดบันทึกทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 7.0,S.D.= 0.5)  5)
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุมอยูในระดับดีมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 
( x =9.5,S.D.= 0.5) 6) การสนับสนุนเพื่อนและยอมรับฟงความคิดเห็นภายในกลุมทั้ง 5 กลุมอยู
ในระดับดีมาก คิดเปนคาเฉลี่ย ( x =9.8,S.D.= 0.5)  ( ภาคผนวก ฌ  หนา 353   )

จากการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน    9   แผนการจัดการเรียนรู  สวนใหญ
ครูผูสอน  ผูวิจัย  และผูรูในทองถิ่นจะรวมกันทําการสอน ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดจน
รวมสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ตามประเด็นการประเมิน 6  ประเด็น  โดยภาพรวม  พบวา  นัก
เรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  7.40  ระดับดี  คิดเปนรอยละ  44.40 และ
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  48.10    เมื่อพิจารณารายดาน ผูวิจัยพบวา  1) คุณภาพการตั้ง
ประเด็นคําถามถามครูทั้ง 5 กลุมโดยอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 44.40 ระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 55.60 4  2) การตอบคําถามครูไดตรงประเด็นและมีเหตุผล อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอย
ละ  11.20 อยูในระดับที่ดี คิดเปนรอยละ 44.40 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.40  3)
การเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ  66.67   4) การฟงและการจดบันทึก อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ  55.60 อยูในระดับปาน
กลาง  คิดเปนรอยละ 44.40 อยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 17.77 และอยูในระดับพอใช คิด
เปนรอยละ 2.22 5) การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน  อยูใน
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ  11.20 อยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 44.40 และอยูในระดับปานกลาง
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คิดเปนรอยละ 44.40 6) การสนับสนุนใหเพื่อนไดมีสวนรวมในการปรึกษาหารือกันภายในกลุม อยู
ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 22.20 อยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 44.40 อยูในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 33.33       (ภาคผนวก  ฌ หนา 354 )

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

ผลการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูรูในทองถิ่น  ผูวิจัย และครูผูสอน  ดําเนินการ
รวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทําการประเมินผลหลักสูตรมีการประเมินผลแบง
เปน   2   ลักษณะ  คือ 1)  การประเมินผลหลักสูตร มีการประเมินแบงเปน 3  ระยะ คือ  ระยะที่  1
การประเมินผลกอนการใชหลักสูตร โดยผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนโดยการใชแบบทดสอบที่
ผูวิจัยไดทําการสรางขึ้น และ ระยะที่  2  คือ  การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตรโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน  ระยะที่  3  คือการประเมินหลังการใชหลักสูตร โดยการทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา  และ 2)  ประเมิน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี  และพิธีกรรมไทยทรงดํา   มี
รายละเอียดดังนี้ ผลการประเมินกอนการใชหลักสูตร ไดคา ( x =  15.07 , S.D. =  3.88)

ผลการประเมินระหวางการใชหลักสูตร
                 ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหวางการใช
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามประเด็นการสังเกตดังนี้  1)  การตั้งคําถามถามครูอยางตรงประเด็น  2)
การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผล  3)  การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม  4)  การฟงและการจดบันทึก
5)  การมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน 6) การมีสวนสนับสนุนใหเพื่อนไดปรึกษา
หารือกันภายในกลุมโดยภาพรวมพบวา   อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 44.60 ระดับดี  คิดเปน
รอยละ  44.40   ระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  48.109   (  ภาคผนวก  ฌ  หนา 352 )
                 ผลการประเมินสาระการเรียนรูยอย  โดยใหนักเรียนไดตอบคําถามสั้น ๆ  ตามใบงานที่
ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรู  แผนที่  1 – 5  พบวา  นักเรียนมีผลการเรียนรูมากที่สุด ในเรื่อง
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ของประเพณีแตงกายและการไวทรงผม  รองลงมาคือ  เรื่อง  ประเพณีการแตงงาน (กินดอง)
ประวัติความเปนมาของไทยทรงดําวิถีการดําเนินชีวิตและประเพณีและพิธีกรรมในรอบป
ตารางที่  16  แสดงผลการเก็บคาคะแนนในสาระการเรียนรูยอย

ตารางคะแนนเก็บภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
คแนนเก็บภาคทฤษฎี (50)คนที่

1
(10)

2
(10)

3
(10)

4
(10)

5
(10)

คะแนนการฝก
ปฏิบัติ (20)

คะแนนสอบ
หลังเรียน

(30)

คะแนน
รวม
100

1. 6 7 8 7 9 18 23 78
2. 6 7 6 8 9 18 24 78
3. 7 7 9 9 9 18 27 86
4. 9 8 7 8 10 18 23 83
5. 7 7 8 8 10 18 24 82
6. 8 8 8 8 9 19 26 85
7. 8 8 8 8 9 19 20 79
8. 7 7 7 9 8 19 28 85
9. 8 8 7 9 9 19 26 85
10. 9 7 7 8 9 19 24 83
11. 8 7 6 8 10 17 27 83
12. 8 7 8 8 10 17 26 84
13. 7 7 7 8 10 17 24 80
14. 8 7 7 8 9 17 28 84
15. 8 8 7 8 8 17 26 82
16. 9 7 7 8 9 18 24 82
17. 7 7 7 9 9 18 25 82
18. 7 8 6 8 10 18 24 81
19. 8 8 7 8 10 18 28 87
20. 8 7 8 8 9 18 22 80
21. 9 8 8 8 9 18 21 81
22. 7 8 7 8 8 18 20 76
23. 7 8 8 8 9 18 19 77
24. 8 7 7 8 10 18 17 75
25. 8 8 7 8 10 18 21 80
26. 7 8 7 8 10 18 20 78
27. 8 8 6 8 9 18 18 75
รวม 209 200 195 219 250 486 635 2191
เฉลี่ย 7.74 7.37 7.22 8.11 9.25 18.00 23.51 81.15
SD. 0.81 0.74 0.64 0.64 0.75 2.02 4.84
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 ผลการประเมินผลการใชหลักสูตร
                 ผูวิจัยไดประเมินผลการใชหลักสูตรของนักเรียน  4  ดาน คือ  1)  ดานผลการเรียนรู
โดยการใชแบบทดสอบจํานวน  1  ฉบับ  เปนแบบทดสอบคูขนาน  2) ดานความสามารถของนัก
เรียนในกิจกรรมการฝกประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 3)  ดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอกิจกรรมที่ปฏิบัติ  4) ดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  17   แสดงผลคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ กอน – หลัง การใชหลักสูตร

การทดสอบ จํานวนนัก
เรียน

คะแนนเต็ม         x S.D. t

กอนใชหลักสูตร 27 30 15.07 3.88
หลังใชหลักสูตร 27 30 23.51 4.84

11.60*

P ≤  0.01 = 2.779
                 จากตารางที่  17  พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทย
ทรงดํา กอนและหลังการใชหลักสูตร  แตกตางกันอยางมีขอสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมุติฐานงานวิจัย   โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใชหลักสูตร   ( x   =  23.5I, S.D.= 4.84)    สูงกวา
กอนใชหลักสูตร   ( x   =  15.07, S.D.= 3.88)  รายละเอียดใน (ภาคผนวก  ซ หนา  346 )

1)  การทดสอบผลการเรียนรูหลังการใชหลักสูตร  โดยใชแบบทดสอบจํานวน   1  ฉบับ
จํานวน  30  ขอ คะแนน  30  คะแนน  จํานวนนักเรียนที่ทําการเขาสอบ  27  คน  พบวา  มีคะแนน
เฉล่ีย เทากับ 23.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.84  รายละเอียดดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18  แสดงผลคาเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ที่ เนื้อหา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

x S.D. ลําดับ
ที่

1)
2)
3)
4)
5)

ประวัติความเปนมาของไทยทรงดําดอนมะเกลือ
วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดําดอนมะเกลือ
ประเพณีและพิธีกรรมในรอบป
ประเพณีการแตงงาน
ประเพณีการแตงกาย

27
27
27
27
27

10
10
10
10
10

7.74
7.37
7.22
8.11
*9.25

0.81
0.74
0.64
0.64
0.75

3
4
5*
2
1*
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                 จากตารางที่  18  พบวา    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูเกี่ยวกับ ประเพณีการ
การแตงกายสูงที่สุด ( x  = 9.25, S.D.= 0.75)  รองลงมาไดแก ประเพณีการแตงงาน (กินดอง)
( x   =  8.11, S.D.= 0.64)   ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา  ( x   =  7.74, S.D.= 0.81) วิถี
การดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา ( x  = 7.37, S.D.= 0.74) และตํ่าสุดไดแก ประเพณีและพิธีกรรมใน
รอบป ( x   =  7.22, S.D.= 0.64)   ตามลําดับ

2) การประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง
ดําที่ใชในประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  มีการประเมินของทักษะในการฝกปฏิบัติงานดวยกัน 3
ดาน  คือ

     2.1  การประเมินดานทักษะกระบวนการ
2.1.1 การวางแผนในการปฏิบัติงาน
2.1.2 การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
2.1.3 กระบวนการในการปฏิบัติงาน

2.2  การประเมินดานจิตพิสัย
2.2.1 การประหยัด
2.2.2 การตรงตอเวลา
2.2.3 ความรับผิดชอบ

2.3  การประเมินการนําเสนอรายงาน
     จากการประเมินความสามารถของนักเรียน ดานทักษะกระบวนการ และดานจิต

พิสัย ดานการนําเสนอรายงาน  โดยใชเกณฑความสามารถในการจัด   5  ระดับ  คือ  ระดับที่  1  
ข้ันเริ่มตน   ระดับที่  2  ข้ันพัฒนา   ระดับที่  3   ข้ันทําได   ระดับที่  4  ข้ันมั่นคง  และระดับที่  5   
ข้ันเปนตัวอยางได การประเมินความสามารถการฝกปฏิบัติงานกิจกรรมการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดําไดแบงนักเรียนตามความถนัดและความสนใจออกเปน  5 กลุมดวยกัน คือ    กลุม
ที่  1  การทําแกงบอน   กลุมที่  2  แกงหนอสม  กลุมที่  3  ผักจุบ   กลุมที่  4   ลาบเลือด และ กลุม
ที่  5  การนึ่งขาวเหนียว   มีผลการประเมินโดยสรุปไดดังนี้

กลุมที่  1  “การทําแกงบอน”   วิทยากรประจํากลุม  คือ  นางพุฒิ ฮัวคนซื่อ ซึ่งมีความ
ชํานาญในดานของการทําแกงบอนเปนอยางยิ่ง เปนผูแนะนํานักเรียนในการประกอบอาหาร โดย
สรุปพบวา  อยูในระดับ  4  คือ ข้ันมั่นคง  คือ เกิดความสนใจ มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู นํา
ประสบการณเดิมมาใช มีความรูความสามารถที่มีความหลากหลาย
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กลุมที่  2   “แกงหนอสม”   วิทยากรประจํากลุม  คือ  นางนิภาวรรณ    แรใจดี  ซึ่งมี
ความชํานาญในดานของการทําแกงหนอสมเปนวิทยากรประจํากลุม ใหคําแนะนําและคําปรึกษา
รวมกับครูผูสอน และผูวิจัย   พบวา  อยูในระดับ  4 คือ ข้ันมั่นคง เกิดความสนใจ มีประเด็นคําถาม
ที่ตองการเรียนรู นําประสบการณเดิมมาใช  ใชความรูความสามารถที่มีความหลากหลาย

กลุมที่  3   “ผักจุบ”   วิทยากรประจํากลุม  คือ  นางสมพิศ   ชอนเสียงดัง ซึ่งมีความ
ชํานาญในดานทําผักจุบและจะเปนผูตอบใหคําแนะนําในเรื่องของขั้นตอนในการทํา และการเลือก
วัสดุอุปกรณในการทําทั้งหมดจากผลการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง โดย
สรุปพบวา  อยูในระดับ  4  คือ ข้ันมั่นคง  คือ เกิดความสนใจ มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู นํา
ประสบการณเดิมมาใช ใชความรูความสามารถที่มีความหลากหลาย

กลุมที่  4   “ลาบเลือด”   วิทยากรประจํากลุม  คือ “นายสังเวียน  ตุนอยูเพชร”    ซึ่งเปน
จากผลการปฏิบัตงิานตามกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา    โดยสรุปพบวา   อยู
ในระดับ  4  คือ ข้ันมั่นคง  คือ เกิดความสนใจ มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู นําประสบการณ
เดิมมาใช ใชความรูความสามารถที่มีความหลากหลาย

กลุมที่  5   “การนึ่งขาวเหนียว”   วิทยากรประจํากลุม  คือ  “นางพุฒิ    ฮัวคนซื่อ” ซึ่ง
สามารถใหคําปรึกษาและเลือกใชวัสดุอุปกรณได  จากการปฏิบัติกจิกรรมการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา โดยสรุปพบวา    อยูในระดับ  4  คือ ข้ันมั่นคง  คือ เกิดความสนใจ มีประเด็นคํา
ถามที่ตองการเรียนรู นําประสบการณเดิมมาใช ใชความรูความสามารถที่มีความหลากหลาย
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ตารางที ่ 19  แสดงผลสรปุการประเมนิความสามารถของนกัเรยีนในการปฏบิตักิจิกรรมการ
                   ประกอบอาหารพืน้บาน จาํแนกตามกลุมนกัเรยีนทีป่ฏิบตัแิละระดบัคณุภาพ

ประเมินทักษะการปฏิบัติ
งาน

ประเมินดานจิต
พิสัย

ส่ือ
สาร

ผลการประเมินการฝก
ปฏิบัติ

กิจกรรมการประกอบอาหาร

ประเด็น
          การ
ประเมิน

     กลุมที่

1.ก
ารว

างแ
ผน
กา
ร

ทํา
งาน

2.ก
ารเ
ลือ
กใช

วัส
ดุ

อป
กร
ณ

3.ก
ระบ

วน
กา
รท
ํางา

น

4.ก
ารป

ระห
ยัด

5.ก
ารต

รงต
อเว

ลา

6ค
วาม

รับ
ผิด
ชอ
บ

7. 
กา
รน
ําเส

นอ
ราย

งาน

รวม  x S.D
.

อันดับ
ที่

กลุมที่  1 แกงบอน 8 7 7 8 8 8 8 74 7.4 0.7 3

กลุมที่  2 แกงหนอ
สม

7 7 7 7 7 8 7 69 6.9 0.6 4

กลุมที่  3 ผักจุบ 8 7 7 8 8 8 8 76 7.6 0.5 5

กลุมที่  4 ลาบ
เลือด

8 10 7 9 10 9 8 86 8.6 1.2 1*

กลุมที่  5 นึ่งขาว
เหนียว

7 8 8 10 9 8 8 82 8.2 0.9 2

หมายเหตุ                 ระดับที่  1   เกณฑในการใหคะแนน    0 -  2   ข้ันเริ่มตน
ระดับที่  2   เกณฑในการใหคะแนน   3 – 4    ข้ันพัฒนา
ระดับที่  3  เกณฑในการใหคะแนน    5 - 6    ข้ันทําได
ระดับที่  4   เกณฑในการใหคะแนน    7 – 8    ข้ันมั่นคง
ระดับที่  5  เกณฑในการใหคะแนน     9 – 10  ข้ันเปนตัวอยางได

จากตารางที่19พบวา การประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดํา  สรุปไดดังนี้  นักเรียนในกลุมที่  1  แกงบอน นักเรียนกลุม
ที่  2  แกงหนอสม, นักเรียนกลุมที่ 3  ผักจุบ, กลุมที่  4  ลาบเลือด, และนักเรียนกลุมที่  5 การนึ่ง
ขาวเหนียว จากผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา พบวา  อยู
ในระดับ  4  คือ ข้ันมั่นคง กลาวคือ  มีประเด็นคําถามสามารถนําความรูเดิมมาประยุกตใชได ใช
ความรูความสามารถที่หลากหลาย  ผลจากการสอนที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการประกอบ
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อาหารพื้นบานไทยทรงดําพบวา  นักเรียนกลุมที่ 4 ทําลาบเลือดไดผลงานดีที่สุด  ( x  = 8.6 , 
S.D.= 1.2 ) รองลงมาคือนักเรียนกลุมที่  5 การนึ่งขาวเหนียว  ( x  = 8.2 , S.D.= 0.9 )  กลุมที่  1 
การฝกปฏิบัติทําแกงบอน ( x   =  7.4, S.D.= 0.7) กลุมที่ 2 การฝกปฏิบัติทําแกงหนอสม  ( x   =  
6.9, S.D. 0.6 ) และ กลุมสุดทาย คือการฝกปฏิบัติทําผักจุบโบราณ  ( x   = 7.6 , S.D.0.5 )  ทั้งนี้
เพราะตัวผูเรียนเองมีความสามารถจํากัดในเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุมที่  2 , 
5  เพราะ นักเรียนทั้ง สองกลุมขาดการวางแผนการทํางาน พบวา ดานของการจัดแบงภาระหนาที่
ใหกับสมาชิกในกลุมทําใหการทํางานมีอุปสรรคบางเล็กนอย ขาดการประสานงานที่ดี ในการเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ พบวา กลุมที่มีความสามารถจํากัด คือ กลุมที่ 1,2,3  เพราะ  นักเรียนไดขาดการ
ประสานงานกันในการเลือกซื้อวัสดุที่ใชในการประกอบอาหารที่เหมาะสม เชน กลุมที่ 1 ซื้อพริก
แกงในการแกงบอนนอยกวาเนื้อบอนที่นํามาแกงเปนตน พบวา กระบวนการในการทํางาน กลุมที่
มีความสามารถจํากัด คือ กลุมที่ 1,2,3,4 เพราะ ในขณะที่มีการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบ
อาหารมีการถกเถียงกันบางเชน ซื้อเครื่องปรุงมาไมพอ ซื้อผักไมสด มีการตอวากันเล็กนอยแตก็
สามารถประกอบอาหารออกมาไดดี  เร่ืองการประหยัด พบวา กลุมที่มีความสามารถจํากัด คือ
กลุมที่ 2  เพราะ ซื้อเครื่องปรุงที่จะนํามาปรุงมากกวาวัสดุหลักในการปรุงอาหาร ไมประหยัดใช
จายเพราะซื้อทั้งหมดในขณะที่กลุมอ่ืนมีการเตรียมเครื่องปรงุที่มีอยูในบานมาใช  เร่ืองการตรงตอ
เวลา พบวา กลุมที่มีความสามารถจํากัด  เรื่องของเวลา  คือ กลุมที่ 2  เพราะ หลังจากที่ไดปรุง
อาหารเสร็จแลวไมมีการเตรียมภาชนะที่จะทําการเสนอผลงานของตนเองตอผูประเมินกิจกรรมใน
ขณะที่กลุมอ่ืนไดทําการเตรียมภาชนะที่จะใสอาหารที่ตนเองปรุงยกนําเสนอผลงานทําใหเกิดความ
ลาชามากกวากลุมอ่ืน ๆ   เร่ืองความรับผิดชอบ  พบวา  ทุกกลุมมีความสามารถในความรับผิด
ชอบอยูในระดับดี  เร่ืองของการเก็บกวาดลางและสงคืนอุปกรณ พบวา ปฏิบัติไดตรงเวลาและทํา
ความสะอาดพื้นที่ในการปรุงอาหารไดดี จนไดรับคําชมจากผูอํานวยการโรงเรียนและวิทยากรที่ได
มาใหความรู   เร่ืองการสื่อสาร หรือการนําเสนอผลงาน   พบวา กลุมที่มีความสามารถจํากัด คือ  
กลุมที่  2  เพราะเนื่องจากกลุมนี้มีสมาชิกภายในกลุมเปนผูชายทั้งหมดจึงไมคอยมีความปราณีต
การนําเสนองานของตนเองเทาที่ควร ขาดความมั่นใจในตนเองทําใหการนําเสนอไมสมบูรณ

ดานของตัวอาหาร โดยสรุปพบวา บทเรียนเรื่องการทําผักจุบโบราณนั้น มีวิธีการปรุงที่
ยากมากที่สุดในบรรดาอาหารที่นักเรียนไดเลือกที่จะปฏิบัติเพราะ การปรุงผักจุบโบราณนักเรียน
ตองมีความสามารถหลากหลาย เชน  การเลือกชนิดของผักที่จะนํามาปรุงตองอาศัยประสบการณ
ในการเลือกผัก  ตองมีประสบการณในการเรียนรูเร่ืองรสชาติของผักที่นํามาปรุงวามีความเขากัน
ไดหรือไมถามันไมเขากันเมื่อนํามาปรุงรวมกันอาจจะเกิดรสชาติที่ขมบาง หรือ จืดไปเลยก็มี การ
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เลือกชนิดของเนื้อสัตวที่นํามาปรุงก็ตองมีความชํานาญ เชนการเลือกเนื้อปลาที่นํามาปรุงก็จะตอง
เปนปลาชอนนาที่มีเนื้อที่หนาและนุมเวลาที่นํามาแกะและผสมกับเครื่องแกงจะเขาเนื้อกันพอดี ถา
เปนปลาชนิดอื่นอาจจะไมเขากันไดและเหม็นคาวได  สวนอาหารที่นักเรียนปฏิบัติไดดีที่สุด พบวา 
คือการทําลาบเลือดทั้งนี้เพราะ ลาบเลือด เปนอาหารที่นักเรียนมีความคุนเคยมากกวาอาหาร
ประเภทอื่น ๆ เพราะเนื่องมาจากเวลาที่นักเรียนไปงานที่ใดก็จะไดพบเห็นการทําลาบเลือดที่
ประเพณีนั้น ๆ เชน ประเพณีการเสนเรือน ประเพณีการแตงงาน หรือประเพณีการเสนตัว ประเพณี
ปาดตงขาวใหม เปนตน เพราะการทําลาบเลือดเปนอาหารที่เปนสวนประกอบที่สําคัญของ
ประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ ของไทยทรงดํา
                3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานของ
ประเพณีไทยทรงดํา โดยสรุปพบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดี มีความสนุกสนานในการประกอบ
อาหารพื้นบาน ไดรับความรู และเห็นถึงความสําคัญของการประกอบอาหารที่ใชในการประกอบ
พิธีกรรม ประโยชนที่นักเรียนไดรับ จากการที่ไดลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง
ดํา นักเรียนไดรับความสนุกสนานในการลงมือปฏิบัติงานจริง ไดมีสวนรวมมือกันคิด และไดรวม
กันทํางาน และไดทราบถึงขั้นตอนในการเลือกวัสดุเครื่องปรุงที่ใชในการประกอบอาหารพื้นบาน
ของไทยทรงดํา เนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจและมีความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มเติม คือ1) เคล็ดลับ
ในการเลือกผักที่ใชในการประกอบอาหารผักจุบ เพราะตองอาศัยประสบการณและความชํานาญ
ในการเลือกผักที่เหมาะสมมาปรุง  2) เคล็ดลับในการเลือกเลือดที่จะใชในการทําลาบเลือด  3) วิธี
การแกปญหาในกรณีเลือดที่เลือกมาไมไดสวนในการปรุงซึ่งตองอาศัยทักษะในการเลือกและความ
ชํานาญที่มีเฉพาะตัว เนื้อหาที่นักเรียนมีความสนใจที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม คือ การทําน้ําพริก
แจวดาน น้ําพริกปลารา  การทําหมูเสนเรือน การทําไกซอง  นักเรียนมีความประทับใจในการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา คือ การปรุงผักจุบโบราณ และการทําลาบเลือด ที่นักเรียนให
ความสนใจมากเปนพิเศษ  เพราะ การทําผักจุบ จะตองทําการเลือกผักที่มีความเหมาะสม และมี
รสชาติที่ใกลเคียงกันไมเชนนั้นจะทําใหการปรุงผักจุบขมและไมเขากัน  และการทําลาบเลือด ตอง
มีวิธีการเลือกเลือดที่ใชในการประกอบใหเหมาะสมถาเลือดที่เลือกมามีความเค็มมากเกินไปลาบ
เลือดก็จะเปนน้ําไมเปนกอน ถือวาการทําลาบเลือดนั้นไมประสบผลสําเร็จ คือ ไมอรอยนั้นเอง
                4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ส่ือการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  โดยสรุปพบวา นัก
เรียนมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ของไทยทรงดํา มีความรัก หวงแหนและ
มีความภาคภูมิใจในตนเองที่เกิดมาเปนคนไทยเชื้อสายไทดํา (ไทยทรงดํา) มีใจรักในวัฒนธรรม
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ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองครูผูสอนและผูรูในทองถิ่นมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มี ความหลากหลายถายทอดความรูไดอยางชัดเจนและลึกซึ้ง   ไดศึกษาจากแหลงเรียนรู ในชุม
ชน เรียนรูจากประสบการณจริงของนักเรียนที่ไดประกอบในพิธีจริง ๆ  ไดลงมือปฏิบัติจริง คือการ
เรียนการสอนที่เปนของจริง และทัศนศึกษานอกสถานที่  แหลงการเรียนรูจริง  โดยพานักเรียนไป
ทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อําเภออูทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี การทดสอบผลการเรียนรู
กอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียน ประเมินความสามารถและความคิดเห็น  ทําใหไดทราบ
พัฒนาการและความกาวหนาของผูเรียนโดยประเมินผลจากสภาพจริง  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดัง
นี้   1)  ครูควรพานักเรียนไปสนทนากับผูรูในทองถิ่นจริงๆ หลายๆ คนในเรื่อง ประเพณี หลายๆ 
ประเพณี 2)  ควรใหมีการลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการประกอบอาหารพื้นบาน 3) ควรนํานัก
เรียนไปศึกษางานประเพณีไทยทรงดําจริงๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตอง
4) ควรพานักเรียนไปศึกษายังสถานที่จริงเทาที่พอจะกระทําได 5) ควรพาไปดูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในการทอผาลายแตงโม  ซึ่งเปนการทอมือของไทยทรงดําบานดอนมะเกลือ นักเรียนจะไดทราบใน
ข้ันตอนของการทอผาดวยกี่กระตุกและทอดวยมือ การยอมผา การเติมไหม การกรอไหม การสาว
ไหม  การทอผาสีค รามหรือสีน้ําเงินกับลายที่มีความเปนเอกลักษณของไทยทรงดํา

ผลการประเมินผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
                  เมื่อนําหลักสูตรสถานศึกษาไปทดลองใช พบวา มีขอบกพรองที่ควรทําการปรับปรุงแก
ไขถึงแมวาในชวงการพัฒนาโครงรางของหลักสูตรจะไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญวามีความ
เหมาะสม แตในแนวทางการปฏิบัติ  พบวา  ระยะเวลาที่ไดกําหนดในแผนการสอนในแตละแผน
พบวา ควรมีการแกไขในเรื่องของเวลาในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4 ควรใหมีการสอนที่ตรงตาม
สภาพความเปนจริงเพราะแผนการสอนที่ 3 - 4 นั้นใชระยะเวลาในการสอนมาก เนื่องจากเปนเรื่อง
ที่มีความละเอียดออนตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจ ระยะเวลาการเรียนการสอนในแตละ
แผนนอยไปไมพอตอความตองการที่เปนรายละเอียดเนื้อหา เนื่องจากเวลามีจํากัดจึงสมควรมีการ
ปรับระยะเวลาในแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม ซึ่งจากเดิมใชเวลาในการสอน  2 คาบ ควร
ปรับเวลาเพิ่มเปน 4 คาบ จากแผนการจัดการเรียนรู แผนที่  3 – 4 เรื่องประเพณีและพิธีกรรมใน
รอบป  เพราะแผนการสอนเรื่องนี้เปนแผนการสอนที่มีเนื้อหาที่ยาก และมีขอมูลที่ตองทําการศึกษา
เปนจํานวนมาก และมีความซับซอนยากที่จะใชระยะเวลาสั้น ๆ ในการทําความเขาใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

                  การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)   มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา  สําหรับนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีข้ันตอนในการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ดังนี้1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2)  การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 4)  การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร   โดยนําขอมูลจากการศึกษาขอมูล
พื้นฐานความตองการและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 
ไดแก ศึกษานิเทศก  ผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม ผูปกครองนักเรียน ผูรูในทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาของประเพณีไทยทรงดํา
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และศึกษาถึงสภาพชุมชนบานดอนมะเกลือ นําขอมูลที่ได
ศึกษามาพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษาฉบับรางจัดเปนแนวการจัดการเรียนรูและแผนการจัด
การเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและประเมินความสอดคลอง ผูวิจัยไดนําหลักสูตรไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  เพื่อประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม  ความคดิเหน็ทีม่ตีอหลกัสตูรและตอประเพณี
ไทยทรงดาํ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ประเด็นสนทนากลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
ความสามารถการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
และแบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติกิจกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลทุกขั้นตอนดวย
ตนเองทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ(%) คาเฉลี่ย( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาที ( t – test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
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สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอปรากฏผลการวิจัยดังตอไปนี้
1.  ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณี

และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  มี
ความตองการใหชุมชนและโรงเรียนมีสวนรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหสอดคลองความ
ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2544 มีความมุงหมาย
และมีหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหคนไทยมีความสมบูรณทั้ง  รางกายและจิตใจ มีสติ
ปญญาและมีความรูคูคุณธรรม  มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถที่จะอยูรวมกันในสังคมได
อยางสงบสุข  สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียนโดยเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีอยูในทองถิ่น สถานศึกษาสามารถที่จะจัดทําหลักสูตรหรือจัดทําสาระการเรียนรูไวใช
เองตามความตองการของชุมชน และผูเรียนเปนสําคัญ บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนวัดดอนมะเกลือมีความตองการหลักสูตรโดยมีผูรูในทองถิ่นและครูผูสอนดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกําหนดขอบขายและเนื้อหาสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่นและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญเนนการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาจากแหงเรียนรู
จริง   มีการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  อยางตอเนื่อง

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับราง พบวา ประกอบดวย หลักการ  คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   โครงสราง   
สาระการเรียนรู เวลาเรียน แนวทางจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู ประกอบ
ดวย  การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมิน จํานวน  9 แผน ดังนี้   แผนการจัดการเรียน
รูที่  1เร่ืองประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดําในอดีตจนถึงปจจุบัน  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
เร่ือง วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดําบานดอนมะเกลือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดําที่ควรรู   แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ที่ควรรูจัก (ตอ) แผนการจัดการเรียนรูที่  5  เร่ืองประเพณีการแตงงาน แผนการจัดการเรียนรูที่  6  
เร่ืองประเพณีการแตงกาย แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ืองการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ืองการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบ
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อาหารพื้นบานไทยทรงดํา  และแผนการจดัการเรยีนรูที ่9 เร่ืองการนาํเสนอและสรุปผลการปฏิบตักิจิ
กรรมการประกอบอาหารพืน้บานไทยทรงดาํ และการประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษาฉบับราง  
มีคาดัชนีความสอดคลอง  0.90

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่   5    โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ   อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  27  คน  ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  9  แผน   โดยมีผูรูในทองถิ่น  ผูวิจัย และ
ครูรวมกันสอน  โดยการเลาเรื่อง อธิบาย การฝกปฏิบัติจริง เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม มีการ
ศึกษาจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน และจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ผลการวิจัยพบวา  
มีการถามคําถามครูตรงประเด็น มีการตอบคําถามครูตรงประเด็นและมีเหตุผล มีความ
กระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งใจฟงและทําการจดบันทึก เสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม แสะสนับสนุนใหเพื่อนไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานกลุม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่นนการปฎิบัติจริง

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลการ
เรียนรูเกี่ยวประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลการเรียนรูหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรซึ่ง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ไดตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดําไดในระดับข้ันทําไดทุกกลุม ดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการทํางาน และ ตรงตอ
เวลาไดดีที่สุด และตํ่าสุด คือ ความสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรม การวางแผนการปฏิบัติงาน และ
การประหยัด นักเรียนมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําเปน
ประโยชนมาก ทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา สวนเนื้อหาที่นักเรียน
ยังไมเขาใจ และตองการเรียนรูเพิ่มเติม  คือ ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต เชน ประเพณี
การเกิด  ประเพณีการทําศพ ประเพณีการเสนตัว  การปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมนักเรียนมีสวนรวม
ในการชวยกันคิด และลงมือปฏิบัติจริง มีความรูสึกที่ดีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรง
ดํา มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยทรงดํา เห็นประโยชนและความสําคัญของการศึกษา
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา การปรับปรุงหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ควรปรับ
ปรุงในเรื่องของระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนควรมีการยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษานอกสถานที่
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การอภิปรายผล

    ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะนามาอภิปรายตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้
1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี  และผลการ

วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปนการศึกษาที่สําคัญ ควร
ดําเนินการควบคูกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตรเพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึง
ความเจริญของประเทศทั้งสองดานตองประกอบกันเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันความรูในทศวรรษ
หนามี  3   อยางคือ  ความรูสากล  ความรูระดับประเทศ และความรูทองถิ่น  ในการจัดการศึกษา
จะตองเชื่อมโยงความรูทั้งสามเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 2542: 96) ซึ่งสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช    2540  
มาตราที่46 ระบุวาบุคคลที่รวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษ  ฟนฟูจารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ก 2537:12) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545 – 2549) วาในการพัฒนาประเทศโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนายึดอยูในสายกลางความสมดุลและความพอดี สามารถรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี จากผลการวิเคราะหหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา  มี
ลักษณะที่เปนเอกภาพเปนหลักสูตรแกนกลางที่รัฐจัดขึ้น เพื่อเปนกรอบในการจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาขึ้นใชเอง ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่นชุมชนและผูเรียน  ใหสถานศึกษา
จัดทําหลักสูตรกําหนดเวลาเรียนตอเนื่อง 12  ป  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูหลักการของหลักสูตร
คือ เปนเอกภาพความเปนไทยควบคูกับการเปนสากลเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิเคราะหหลักสูตร
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมที่กลาวไววา การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหยึด
มัน่ในศีลธรรมปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางสันติสุข  โดยมีสาระการเรียนรูที่สอด
คลองกันคือ  สาระที่  2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตในสังคม  และสาระที่ 4 
ประวัติศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 คือ 1)  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 2) การจัดการศึกษาตองเปนการศึกษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต 
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3)  กระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น  (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 5 – 7)   แนวการจัดการศึกษาจะตองยึดผูเรียนเปน
สําคัญ  คือ การจัดการเรียนการสอนที่เปนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนรูและพัฒนาไดดวยตนเอง 
พัฒนาการเรียนไปตามธรรมชาติและเติมศักยภาพเปนความรูคูคุณธรรมและครบจนการเรียนรู
เปนการบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ  2546:12)  กระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับสภาพ
วิถีชีวิต  ความสนใจ  ความถนัดและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมการอาน คิด   
วิเคราะห   เชื่อมโยงองคความรูกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาประเพณี และวัฒนธรรมในทองถิ่น 
หลักสูตรแกนกลางไดกําหนดใหสถานศึกษาในขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ในการจัดทําสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและไดกําหนด   คุณ
ลักษณะอันพึ่งประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ให
สถานศึกษารวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน   รวมกันจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  (กระทรวง
ศึกษาธิการ  2546 :12 -14) ผลเกี่ยวกับความตองการรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตร  พบวา  มีสถานศึกษาจํานวนนอยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูและ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น นําขอมูลที่มีอยูในทอง
ถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจากนโยบายการศึกษาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พุทธศักราช   2542  มุงเนนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน  เพื่อให
นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดและใหมี ความรักและความผูกพันในทอง
ถิ่นของตน  ซึ่งสอดคลองกับสภาพตามความตองการของทองถิ่น และนําขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นมา
ใชประโยชนในการจัดการศึกษา ทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา และสาระเพิ่มเติมในรายวิชาของ
กลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ รุง   แกวแดง  (2540 : 2–
15)ที่วาการจัดการเรียนการสอนของไทยในปจจุบันควรใหความสําคัญกับการนําเอาขอมูลทองถิ่น 
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณของผูนําใน
ทองถิ่น ที่วา การจัดการเรียนการสอนควรนําขอมูลที่มีอยูมาใชในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี
ความสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําดานความคิดเห็น ผลการวิจัย  
พบวา การจัดใหนักเรียนไดมีสวนในการเรียนรูประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานั้นมีความ
สําคัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เปนพิธีกรรมทางความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        160

เปนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ ผีบรรพบุรุษ เปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นซึ่งเปนภูมิ
ปญญาของคนไทยทรงดํา และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือรอยละ 95 เปนไทยทรงดําโดยสาย
เลือดจึงมีความจําเปนที่นักเรียนจะตองไดรับการเรียนรู ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม และ
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา และทําการปฏิบัติอยางเครงครัด  ในปจจุบันผูที่จะทําหนาที่ในการ
ถายทอดประเพณี  และพิธีกรรมของไทยทรงดําเหลือนอยเต็มที จึงตองจัดทําเปนหลักสูตรสถาน
ศึกษาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวในโรงเรียน  (ผจญ บูรณะโรจน 2547)  ดาน
ความตองการ  จากผลการวิจัย พบวา  นักเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ
ของไทยทรงดํา เพราะเนื่องจากเปนประเพณีและพิธีกรรมที่เกาแกตามความเชื่อของไทยทรงดํารุน
เกา และตองการที่จะสืบทอดดํารงวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของตนเองใหคงอยูสืบไป ซึ่งสอด
คลองผลการศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   ไดเสนอแนวทางใน
การจัดการเรียนรูไววามุงปลูกฝงใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ปลูกฝงความสามารถทางอารมณ 
ใหเห็นคุณคาของตนเองเขาใจตนเอง เห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยาง
เหมาะสมโดยเฉพาะศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเปนกรณีพิเศษ  (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 
24) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุบลรัตน  กิจไมตรี   (2544:101 – 102)  ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่น  จังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษา  และผลการวิจัยของ  ชีวรัตน   สาลี่ประเสริฐ  (2545 : 135)  ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น  เร่ือง  การอนุรักษโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อําเภออูทอง  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากที่จะใหนักเรียนไดเรียนรูใน
เร่ืองราวของตนเองชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูโดยเปนการจัดการเรียนการสอน ในปจจุบันการเรียน
การสอนจะยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนไดมีโอกาสในการคนควาศึกษาหาความรูไดดวย
ตนเอง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา  และความตองการของชุมชน และผูเรียน โดยใหบุคคลทั้งภาครัฐ เอกชน ครอบครัวและชุม
ชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลาก
หลายที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู จากการไปศึกษาจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน
จากผูรูที่มีอยูในทองถิ่นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูการสอนในโรงเรียน เปนการลงมือปฏิบัติจริง 
เรียนรูวิธีการทําโครงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 14)

 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรเปนขั้นตอนที่สําคัญ  เพื่อใหได      หลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดนําผลจากการศึกษาขอมูลข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา
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และความตองการของชุมชนและผูเรียนเกี่ยวกับขอบขายของเนื้อหาแล การจัดการเรียนรูมา
พัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง   ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ซึ่งประกอบดวย หลัก
การ  คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู ส่ือและอุปกรณ
การวัดผลและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ  อุบลรัตน  กิจไมตรี  (2544:125)  ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาทําหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  พบวา  หลักสูตรประกอบไปดวย  หลักการ คําอธิบายรายวิชา  จุดหมาย  โครงสราง 
ขอบขายเนื้อหา ระยะเวลา แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลและการสรางหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  4  ข้ันตอนคือ 1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) การพัฒนาหลักสูตร   
3) การทดลองใชหลักสูตร   4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร   การจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา เปนลักษณะการจัดทําสาระเพิ่มเติมในหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสอดแทรกอยูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในสาระที่  2  หนาที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม และสาระที่  4 ประวัติศาสตร  เพื่อใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตรา 27  วรรค  2 
(2545:13)   ไดระบุใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ในการจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนเกี่ยวที่
กับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติการตรวจสอบ
ความสอดคลองและความเหมาะสมในโครงรางหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน และแผน
การจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญเปนกระบวนการที่ทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกอนนําไป
ทดลองใช  สอดคลองกับงานวิจัยของสุดสายใจ  ชาญณรงค  (2540:68)  ซึ่งไดศึกษาเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ และสอดคลองกับวิจัยของอุบลรัตน กิจไมตรี  
(2544:126)  เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 ไดมีการนําโครงรางหลักสูตรที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  กอนนําหลักสูตรไปทดลอง
ใช ซึ่งการนําหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบนั้นสงผลใหหลักสูตรมีความสมบูรณ และมีความ
เหมาะสมในการนําไปจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3)  ผลการทดลองใชหลักสูตร  ไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปที่  5   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  จํานวน  27  คน  ดําเนินการจัดคณะกรรมการการเรียนการสอน
ประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร โดยการใชแบบสังเกต
และแบบทึกพฤติกรรม โดยสังเกตรวม  6 ประเด็นดวยกัน ผูวิจัยพบวา 1)การตั้งคําถามถามครูตรง
ประเด็น  อยูในระดับดี  ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรู แผนที่  4 5 6 และ  9  และในระดับ
ปานกลาง ปรากฎอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 2 3 7  และ 8   2) การตอบคําถามครูอยางมีเหตุ
ผลในระดับที่ดีมาก ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 และ 9 ในระดับดีปรากฎอยูในแผนการ
จัดการเรียนรูแผนที่ 4 5  และ 6  และในระดับปานกลาง ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่1 2 3 
และ 7  3)   การเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ในระดับดี ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
7  และ 8   4)   การฟงและการจดบันทึก อยูในระดับดี ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 6 7 
8  และ  9  5) การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน อยูในระดับดีมาก 
ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่  9  อยูในระดับที่ดี ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 
1 2 5 และ 6  6)นักเรียนตั้งคําถามไดอยางมีเหตุผล  อยูในระดับดีมาก  ปรากฏอยูในแผนการจัด
การเรียนรูแผนที่ 6 และ 9   อยูในระดับดี ปรากฏอยูในแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1 2 5 และ 7
และอยูในระดับปานกลางอยูในแผนการจัดการเรียนรูแผนที่  3 4 และ 8   ผลการทดลองใชหลัก
สูตรที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา สาระการเรียนรูเร่ืองประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดําเปนเรื่องที่
มีความใกลตัวกับนักเรียนมากที่สุด บุคคลในทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนที่เปนไทยทรงดําจะตองรูจักและปฏิบัติทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีความตองการที่
จะเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริงและลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง โดยอาศัยความรวม
มือจากกลุม ชวยในการพัฒนาทักษะกระบวนการดานตางๆ เชนกระบวนการคิด กระบวนการกลุม 
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเขาใจในสิ่งที่เรียนสามารถ
อธิบายและตอบคําถามไดดี      (ทิศนา   แขมณี   2546 : 85)      ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อุบลรัตน   กิจไมตรี  (2544 : 126)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว ภูมิ
ปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา ขอบขายเนื้อหาที่
เรียนเปนเรื่องที่ใกลตัวผูเรียนมาก ปราชญชาวบานเปนบุคคลในทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนและเปนสิ่งที่นักเรียนสนใจและตองการเรียนรูและงานวิจัยของ ชีวรัตน สาลี่ประเสริฐ  
(2545 : 171)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
อําเภออูทอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ผลการวิจัย พบวา  เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องราว
ที่มีอยูในทองถิ่น   มีวิทยากรภายนอกและผูรูในทองถิ่นเปนผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
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นักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูจริงจัดกิจกรรมในลักษณะกลุม นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ที่สรางขึ้นนี้ยังตอบสนองความตองการของชุมชนและผู
เรียน เปนการสนองนโยบายแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพวิถีชีวิตและความสนใจของผูเรียนเปนหลักสามารถเชื่อมโยงองคความรูกับศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาประเพณี  พิธีกรรมที่มีอยูในทองถิ่น  (กระทรวงศึกษาธิการ   2545 : 11-14) วิธีการ
ถายทอดความรูของปราชญชาวบานและผูรูในทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํามีลักษณะการถายทอดความรูโดย การบอกเลาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของไทยทรงดําตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การบอกเลาและอธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงดําในอดีต ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดํา  
ดูวีดีทัศนการแตงงานแบบไทยทรงดํา  ลงมือปฏิบัติในการทํากิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบาน
ไทยทรงดํา โดยมีปราชญชาวบานครูผูสอนและผูวิจัย  ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือซึ่ง
ลักษณะในการถายทอดความรูจะเปนการบอกเลาเรื่อง อธิบาย  ใหซักถามขอปญหาที่เกิดความ
สงสัยศึกษาจากใบความรู  เอกสารประกอบการเรียน  ศึกษาจากแหลงการเรียนรู  โดยการไปทัศน
ศึกษา และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบลรัตน   กิจ
ไมตรี   (2544 : 127)  พบวา ปราชญชาวบานถายทอดความรูโดยการบอกเลาการสาธิต การฝก
ปฏิบัติจริง และการเขารวมแสดง  เชนเดียวกับงานวิจัยของมณฑา พิพัฒนเพ็ญ  (2540:127-128)  
ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมและกระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการสอน
ดนตรีพื้นบาน ผลการวิจัยพบวา ปราชญชาวบานถายทอดความรูโดยการบอกเลา  การสาธิต  
และการฝกปฏิบัติจริง และสอดคลองผลการวิจัยของกรมวิชาการ  (2540 : 16)  ศึกษาเรื่อง ภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเหตุผลที่วาการ
จัดการศึกษาควรเปนเรื่องของชุมชนเพื่อการเรียนการสอน จะไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่น  ความรูที่นักเรียนไดรับสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมเดียวกัน ได
อยางสงบสุขซึ่งสนองนโยบายหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธ
ศักราช  2542 ที่ไดใหสังคมและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่สนองตอสภาพปญหา
และความตองการของชุมชนและทองถิ่น  (กระทรวงศึกษาธิการ  2545:7)

ดานการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา   
ผลการวิจัย พบวา  การออกแบบการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบกระบวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        164

การเรียนรู  แบบรวมมือกัน เทคนิคการศึกษาแบบรวมมือกันเรียนรู  (ทิศนา แขมณี :2547:24-25)   
ผูรูในทองถิ่น ครูผูสอนและผูวิจัยรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบูรณากับ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู  ความสามารถในการฝกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหาร ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา และความคิดเห็นที่มีตอประเพณีพิธีกรรมไทยทรงดํา เพื่อ
ทราบความกาวหนาความสามารถ  และเจตคติของผูเรียนที่เกิดขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับหลักการการ
วัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (กระทรวงศึกษาธิ
การ   2547:24)

4) ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียน
รู เร่ืองประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน สถิติที่ระดับ .01
โดยหลังการใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชหลักสูตร ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะนักเรียน
ไดเรียนหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําแลวมีความเขาใจ สวนใหญนักเรียนที่เรียนจะมี
เชื้อสายชาวไทยทรงดํา ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความใกลชิด การถายทอดความรูจึง
สามารถกระทําไดโดยงาย  ศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา จึงทําใหคะแนนหลังการใชหลักสูตรสูงกวาคะแนน
กอนการใชหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชีวรัตน สาสี่ประเสริฐ (2545:160)  ศึกษา
เร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ อําเภออูทอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบ
วา คะแนนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุอําเภออูทอง กอนและ
หลังการใชหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผล
การวิจัยของ อุบลรัตน  กิจไมตรี  (2544:127-128)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด
เพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   พบวา   นัก
เรียนมีความรู    ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนเปนอยางดีมีความตระหนักถึงคุณคา การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา  โดยใชเกณฑแบง
ระดับความสามารถออกเปนเกณฑการใชใหคะแนน แบบ   (Rubric)  แบงออกเปน  5  ระดับ  คือ  
ระดับที่ 1  ข้ันเริ่มตน   ระดับที่  2  หมายถึงขั้นพัฒนา  ระดับที่ 3  หมายถึงขั้นทําได  ระดับที่  4  
หมายถึงขั้นมั่นคง  และระดับที่  5 หมายถึงขั้นสมควรพัฒนาเปนตัวอยางได จากผลการประเมิน
ความสามารถของนัก  ผลการวิจัย พบวา นักเรียนทั้ง  5  กลุม  สามารถปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา  ไดอยูในระดับที่  4 หมายถึง ข้ันมั่นคง  ทุกกลุม  ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะ กิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา เกิดจากความตองการความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันทิมา  เอมประเสริฐ  (2542 : 65 - 66)  ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรู โดยการใชโครงงานและการปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถม
ศึกษา  พบวา  นักเรียนมีความสนใจดีมาก  กลาคิด  กลาพูด กลาแสดงออก  ชวยกันทํางาน รวม
กันทํางาน รวมกันแสดงความคิดเห็น เปนกิจกรรมที่มีความแปลกใหมนาสนใจและ  นักเรียนได
แสดงความสามารถดวยตัวนักเรียนเองและ ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542:26)  ไดเสนอแนวทางในการตรวจสอบงานที่นักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติตองเกิดจากความสนใจใฝรูของผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนมีความสนใจ  และมี
ความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนไดใชความรูความสามารถที่มีอยูหลากหลายเปนกิจกรรมการเรียน
รูที่ดีเปนการลงมือปฏิบัติจริงแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันได

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง
ดํา   ผลการวิจัย พบวา   นักเรียนมีความสามารถในทุกประเด็นของการประเมินอยูในระดับ 4 ข้ัน
มั่นคง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนมีความรูสึกที่ดี เห็นถึงความสําคัญของการประกอบอาหารที่ใช
ในการประกอบพิธีกรรมประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการที่ไดลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา ไดมีสวนรวมมือกันคิด ไดรวมกันทํางาน ไดทราบถึงขั้นตอนในการเลือกวัสดุเครื่อง
ปรุงที่ใช  เนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจและมีความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มเติม คือ 1) เคล็ดลับใน
การเลือกผักที่ใชในการประกอบอาหารผักจุบ เพราะตองอาศัยประสบการณและความชํานาญใน
การเลือกผักที่เหมาะสมมาปรุง  2) เคล็ดลับในการเลือกเลือดที่จะใชในการทําลาบเลือด  3) วิธี
การแกปญหาในกรณีเลือดที่เลือกมาไมไดสวนในการปรุงซึ่งตองอาศัยทักษะในการเลือกและความ
ชํานาญที่มีเฉพาะตัว  เนื้อหาที่นักเรียนมีความสนใจที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม คือ การทําน้ําพริก
แจวดาน น้ําพริกปลารา  การทําหมูเสนเรือน การทําไกซอง  นักเรียนมีความประทับใจในการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา คือ การปรุงผักจุบโบราณ และการทําลาบเลือด ที่นักเรียนให
ความสนใจมากเปนพิเศษ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การทําผักจุบจะตองทําการเลือกผักที่มีความ
เหมาะสม และมีรสชาติที่ใกลเคียงกันไมเชนนั้นจะทําใหการปรุงผักจุบขมและไมเขากัน  และการ
ทําลาบเลือด ตองมีวิธีการเลือกเลือดที่ใชในการประกอบใหเหมาะสมถาเลือดที่เลือกมามีความ
เค็มมากเกินไปลาบเลือดก็จะเปนน้ําไมเปนกอน ถือวาการทําลาบเลือดนั้นไมประสบผลสําเร็จ คือ 
ไมอรอยนั้นเอง

นักเรียนมีความถนัดและความสนใจกระตือรือรนปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้น
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บานไทยทรงดําตามความถนัดและความสนใจนักเรียนเอง ที่ปรึกษากิจกรรมเปนผูรูที่อยูในทองถิ่น
ซึ่งนักเรียนมีความคุนเคยมีประสบการณในการเขารวมพิธีกรรมตาง  ๆ   ของไทยทรงดํา   ซึ่งสอด
คลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2540:10) ศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาทอง
ถิ่น ผลการวิจัย พบวา การจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนนั้นจะตองใหองคกรรัฐและเอกชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา การจัดทําหลักสูตรที่สนองความตองการของชุมชน  จัดกิจกรรมการเรียนรับรูถึงปญหาและ
ความตองการของโรงเรียน มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินหลักสูตรของโรง
เรียน เพราะผูรูที่มีอยูในทองถิ่นจะเปนผูรูที่มีคุณคามีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไดดี  
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตราที่ 24   ที่กลาววา 
การจัดการเรียนการสอน  โดยการผสมผสานความรูในดานตาง ๆ  อยางไดมีสัดสวนรวมทั้งปลูกฝง
คานิยม คุณธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึ่งประสงคที่กําหนดไว ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546:12)  สวนความสามารถของนักเรียนที่มีความจํากัด คือกระบวนการ
ในการทํางาน การวางแผนการทํางานและการประหยัด  ผลที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะขอบขาย
เนื้อหาที่มากเกินไป  ระยะเวลาในการเรียนรูนอยเกินไปควรปรับเวลาในแผนการจัดการเรียนรูเพิ่ม
มากขึ้น   เลือกเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ  และอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ตองปฏิบัติ ระยะ
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํานอยเกินไป    กระบวนการใน
การทํางานจึงไมคอยราบรื่นเทาที่ควรจึงไมเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกไดอยางชัดเจน

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา  นักเรียนไดเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริง ใชส่ือการสอนของจริง มีการวัดและการประเมินผล
ตามสภาพความเปนจริง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนมีโอกาสศึกษาแหลงเรียนรูที่อ่ืน เชน การไปดู
งานทอผาไทยทรงดํา  การประดิษฐเครื่องใชที่ทําจากไมไผ การจัดการเรียนการสอนที่มีผูรูในทอง
ถิ่นเปนผูรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทําใหนักเรียนที่ไดเรียนเกิดความใกลชิด และ
ความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน ศึกษาจากแหลงการเรียนรูจริง และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 
นักเรียนไดรับประสบการณตรง และเกิดผลการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กรมวิชาการ (2540: 22 ) ศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา การใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากพิพิธภัณฑทองถิ่น หรือแหลง
เรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายสําหรับผูเรียน ทั้งนี้อาจ
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เปนเพราะ เปนการเชื่อมโยงสภาพชีวิตจริงกับการเรียนในโรงเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนควรใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคนควาหาความรูไดดวยตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูอยางแท
จริง และยั่งยืน

ขอเสนอแนะ

      จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะ  3  ประเด็น      
มีรายละเอียดดังนี้

ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช

                  เพื่อใหสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษา   เรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ไปใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชดังนี้

 1. จากผลการวิจัย  พบวา สาระการเรียนรู เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 
เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา  ดังนั้น ในการที่จะนําหลักสูตรไปใชควรคํานึงถึง
นักเรียนในชั้นเรียนควรมีเชื้อสายไทยทรงดํา จึงจะเกิดผลการเรียนรูที่ดี หรือในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในทองถิ่นอื่น ๆ ควรคํานึงถึงบริบททางสังคม และวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยูในทองถิ่น

 2.  จากผลการวิจัย  พบวา ผูรูในทองถิ่นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี 
นั้น  ครูผูสอนและผูรูในทองถิ่นจะตองรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกอน
การนําหลักสูตรไปใช และควรมีคาตอบแทนในการสอน

 3.   จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนมีสวนรวมใน
การใหคําปรึกษาภายในกลุม ต่ํากวาพฤติกรรมในดานอื่น  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูผูสอนควรกระตุนและฝกการแสดงความคิดเห็นภายในกลุมใหมาก ใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรีโดยมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง

 4.   จากผลการวิจัย  พบวา นักเรียนยังไมเขาใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทย
ทรงดําอีกหลายประเพณีที่มีอยูในหลักสูตร ดังนั้น ครูผูสอนควรเพิ่มการสอนเนื้อหาดังกลาวใหมาก
ฃึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกวางโดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และเนน
การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษาจากผูรูที่มีอยูในทองถิ่นใหมาก

5.    จากผลการวิจัย  พบวา  สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมในรอบปมี
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ผลการเรียนรูที่ต่ํากวาสาระการเรียนรูในเรื่องอื่น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู
สอนควรเนนสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาที่เขาใจงาย ใชภาษาที่งายตอการเขาใจ ครูผูสอนควรให
ระยะเวลาในการสอนประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่เขาใจไดยากกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเนนการศึกษาในสถานการณจริง  การแสดงบทบาทสมมุติ การใชส่ือการเรียนการสอนของจริง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

                  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการ  สําหรับหนวยงานตาง ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของในการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อกําหนดเปนแนวทางดังนี้

  1.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่ไดทําการพัฒนาขึ้น มีผล
การเรียนรูที่ดี ดังนั้น สถานศึกษาที่อยูในเขตบริการที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา ควรมีการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําเปนของตนเองตามบริบทของ
สังคมและทองถิ่นของตน
                  2.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่ไดเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู มีผลการเรียน
รู และการฝกการปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ควรสนับสนุนหนวยงานทางการศึกษาไดจัดอบรมการฝกปฏิบัติกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อที่จะนําไปใชในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

                  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูสนใจที่จะสานตอการพัฒนา หลัก
สูตรและสงเสริมการนําภูมิปญญาในทองถิ่น ขอมูลในทองถิ่นที่มีประโยชนและเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบวานักเรียนมีความตองการที่จะเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดําเพิ่มเติม ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา ไดแก ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต เชน ประเพณีการเกิด 
ประเพณีการทําศพ  และหัถตกรรมการทอผา  หัถตกรรมการจักสาน เปนตน

 2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : 
PAR) ระหวางครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ผูรูที่มีอยูในทองถิ่น ผูบริหารโรงเรียน  ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับ ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
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มาเรียม  นิลพนัธุ. ”การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม.”   ปริญญานพินธการศกึษา            
ดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและการพฒันาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั      
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ผูใหสัมภาษณ 
ขัน  ไขสะอาด . กํานันตําบลดอนมะเกลือ. สัมภาษณ, 10  กันยายน  2546 
ลําดวน เรือนรื่น. ศึกษานิเทศก หัวหนากลุมนิเทศกติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2.สัมภาษณ , 14 ตุลาคม  2546. 
นิภาวรรณ  แรใจดี . อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ( นันทราษฎรรังสรรค)  ครูผูสอน

กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. สัมภาษณ,  11  กันยายน 2546 . 
ปราณี ทองลอย.เลขานุการองคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือ.สัมภาษณ, 15 กันยายน 2546. 
ผจญ  บูรณะโรจน.  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ( นันทราษฎรรังสรรค).สัมภาษณ, 20  
            กันยายน  2546 . 
 สะอาด  ใจโอบออม. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือ. สัมภาษณ, 15 
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หลอด  ทองเชื้อ. ปราชญชาวบานเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม และเปนผูเชี่ยวชาญในการทอ
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

สําหรับศึกษานิเทศกและผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

คําชี้แจง

แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับการนํา
ขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นมาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานใน
การตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง  โดยแบบสัมภาษณ ฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน จํานวน
11 ขอ
                  ตอนที่    1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
                  ตอนที่    2     ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องประเพณี

และพิธีกรรมไทยทรงดํา
                  ตอนที่    3     ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
1) ชื่อ……………………………นามสกุล………………………
2) เพศ…………………………………………………………….
3) อายุ…………………………………………………………….
4) ระดับการศึกษา………………………………………………..
5) ตําแหนงการทํางาน……………………………………………
6) สถานะของผูตอบ              ผูบริหาร             ศึกษานิเทศก
7) ทานเคยไดรับการอบรม หรือประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา บางหรือไม……………………………………………………………………
จัดโดยหนวยงานการศึกษาใด……………………………………………………………………….

8) ทานเคยไดเขารวมประกอบประเพณี หรือพิธีกรรมของไทยทรงดําบางหรือ
ไม(ถาเคย)   ประเพณีอะไรดังตอไปนี้

8.1   ประเพณีปาดตงขาวใหม……………………………………………...
                         8.2  ประเพณีเสนเรือน……………………………………………………...

8.3   ประเพณีการขึ้นบานใหม……………………………………………...
8.4   ประเพณีการแตงงาน………………………………………………….
8.5   วัฒนธรรมการแตงกาย………………………………………………..
8.6   ประเพณีการเสนเรียกขวัญ……………………………………………
8.7   ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน………………………………….
8.8   ประเพณีการทําศพ……………………………………………………
8.9   อื่น ๆ  (โปรดระบุ )…………………………………………………….

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม ไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5

9)   ทานคิดวาการนํา “ ขอมูลทองถิ่น “ เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ขอใด ( 8.1-
8.9 ) สนองจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานใดบาง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10)   ทานเห็นวานักเรียนในตําบลดอนมะเกลือ ควรที่จะไดรับการถายทอดความรูในเรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ตามที่ทานเลือกในขอที่ 7 โดยประเพณีและพิธีกรรมใดควรที่จะไดรับ
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การถายทอดในระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่  3 ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  ประเพณี และพิธี
กรรมของไทยทรงดํา

 11)   ปญหาจากการนําผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนมีปญหา
อะไรบาง และมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

  ขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

*******************************************************************
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ตารางที่    20     คาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอหลักสูตรประเพณี
                         พิธีกรรมไทยทรงดํา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็น

1 2 3 4 5

∑  R   IOC

1

  2

  3

 4

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับสถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับความสําคัญ และความจําเปนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมของไทย
ทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับปญหาและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

+5

1

1

1

1

                         คาเฉลี่ยรวม 1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก   ข

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
แบบประเมินคาดัชณีความสอดคลองของแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
 (สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5)

คําช้ีแจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ในการ

ใหโรงเรียนเปดสอนหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําโดยนําปราชญชาวบานเขามา
รวมถายทอดความรูและประสบการณเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม
ตามสภาพความเปนจริง แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน    2   ตอน   จํานวน    11    ขอ  ดังนี้

ตอนที่  1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  6  ขอ
ตอนที่  2   ความตองการใหโรงเรียนเปดสอนหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองประเพณี และพิธี

กรรมของไทยทรงดํา ในชั้นประถมศึกษาปที่  5   จํานวน  6  ขอ 
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แบบสอบถาม

ตอนที่  1      สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง       จงเติมขอความลงในชองวาง
        1)  สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1) ชื่อ………………………………นามสกุล……………………………..
2) เพศ………………..……….
3) อายุ……………ป

 4)      เชื้อสาย    ไทดํา      ไทย     จีน    ลาวพวน     ลาวเวียง
5)  นักเรียนเคยมีประสบการณในการเขารวมประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา   อะไรบาง
          ตอไปนี้

            ประเพณีการเสนเรือน
            ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน
            ประเพณีการแตงงาน
            ประเพณีการทําศพ
            ประเพณีปาดตงขาวใหม
             อื่น ๆ  โปรดระบุ…………………………………………………….

6) นักเรียนมีประสบการณในเรื่องประเพณี  และพิธีกรรมของไทยทรงดํา นักเรียนปฏิบัติอยางไรใน
การรวมประกอบประเพณี

1)……………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………

5)……………………………………………………………………………………

ตอนที่  2  ความตองการใหโรงเรียนเปดสอน  หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรง
ดํา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5
คําช้ีแจง   โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชองวาง   (     )   ตามสภาพความเปนจริง

7) นักเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําในเรื่องของ
ประเพณีใดดังตอไปนี้
            ประเพณีการเสนเรือน
            ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน
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            ประเพณีการแตงงาน
            ประเพณีการทําศพ
            ประเพณีปาดตงขาวใหม
             อื่น ๆ
โปรดระบุ…………………………………………………………………………

              8)     นักเรียนคิดวาการเรียน  เรื่อง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา มีความสําคัญและมีความ
จําเปนหรือไม

          (     )มีความสําคัญเพราะ…………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………………..

                          (     ) มีความจําเปนกับนักเรียน………………………….………………………………………..
……..………………………………………………………………………………….……………………………..
            (    ) ไมมีความสําคัญเพราะ…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

           (    )ไมมีความจําเปนกับนักเรียนเพราะ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
            9)    นักเรียนมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใด

                     เรียนกับผูรูที่มีอยูในทองถิ่น
                     เรียนกับครูผูสอนในโรงเรียน
                     เรียนกับผูรูในทองถิ่นนอกสถานที่
                     อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………….

             10)    ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตองการเรียน เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา
เพื่อประโยชน  ในดานใด     (ตอบไดมากกวา   1    ขอ)

                                    เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของ ไทยทรงดํา

                                    เพื่อใหมีความสามารถในการถายทอดความรู  เร่ือง ประเพณีไทยทรงดํา

                                    เพื่อสืบทอดประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา ในทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

                                    เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมของไทยทรงดํา

                                    เพื่อใหมีความรู  ในเรื่องราว และขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง

                 อื่น  ๆ  โปรดระบุ………………………………………………………………………...
11) ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………..
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ตารางที่   21   คาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทย

ผูเชี่ยวชาญ
  ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 ∑  R IOC

1.

  2.

  3.

  4.

  5.

ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่ว
ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ความสอดคลองของขอความ
เกี่ยวกับ ความตองการที่จะเรียนรู
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทย
ทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความสําคัญ และความจํา
เปนในการเรียน  เร่ือง ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เร่ือง ประเพณีและพิธี
กรรมของไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับประโยชนที่นักเรียนไดรับ
การเรียน เร่ือง  ประเพณีและพิธี
กรรมของไทยทรงดํา

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

+5

+5

1

1

1

1

1

                         คาเฉลี่ยรวม 1
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ตารางที่   22  แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1)    เพศ
       ชาย
       หญิง

20
7

74.07
25.92

รวม 27 100
2)    อายุ
        10   ป
        11   ป

9
18

33.33
66.66

รวม 27 100
3)   ระยะเวลาที่อาศัยอยูตําบลดอนมะเกลือ
       ตํากวา    10     ป
       10   ป
       11   ป

3
4

20

11.11
14.81
74.07

รวม 27 100
4)    เชื้อสาย
       ไทยทรงดํา หรือลาวโซง
       ไทย

24
3

88.88
11.11

รวม 27 100
5)   ประสบการณในการเขารวมประเพณีและ
พิธีกรรม
       เคย
                 1     ครั้ง
                 2     ครั้ง
                 3     ครั้ง
                 4     ครั้ง
       ไมเคย

24
5
3
4

12
3

88.88
18.51
11.11
14.81
44.44
11.11

รวม 27 100

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค

ประเด็นการสนทนากลุม
แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบประเด็นสนทนากลุม
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ประเด็นสนทนากลุม

เร่ือง    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5    จังหวัดสุพรรณบุรี    สําหรับผูบริหารโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน
ปราชญชาวบาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําช้ีแจง

ประเด็นสนทนากลุม ฉบับนี้ เปนประเด็นคําถามในการสนทนาเกี่ยวกับสภาพ ความตองการและขอบขาย
เนื้อหา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหผูเขารวมสนทนากลุม แสดงความคิดเห็นตามสภาพความเปนจริง  โดย
แบงออกเปน  2  ตอน  จํานวน  11  ขอ ดังนี้

ตอนที่  1    สถานภาพและขอมูลทั่วไป ของผูรวมสนทนากลุม    จํานวน   5   ขอ
ตอนที่  2    สภาพความตองการ  ขอบขายเนื้อหา และขอเสนอแนะในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา 

เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5จํานวน   6   ขอ
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ตอนที่  1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม

คําช้ีแจง     กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1)    ชื่อ……………………………………………………………
2)    เพศ…………………………………………………………..
3)    อายุ…………………………………………………………..
4)    อาชีพ…………………………………………………………
5)    การศึกษาสูงสุด………………………………………………

ตอนที่  2    สภาพความตองการ และขอบขายเนื้อหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรม
ไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โดยกําหนดประเด็นคําถามดังนี้

     1)    ทานวาการนําปราชญชาวบานผูรูที่มีความสามารถ เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํามา
รวมสอนในโรงเรียนมีความสําคัญ และความจําเปนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

   2)     หากมีความสําคัญและความจําเปน  ควรนําปราชญชาวบานเขารวมในการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะใด……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

     3)    สาระการเรียนรูของประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
ควรจะประกอบไปดวยสาระการเรียนรูอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
                   4)   ทานมีความคิดเห็นอยางไร  ถาหากจะนํานักเรียนไปเรียนกับปราชญชาวบาน  ในชุมชนที่มีความรู
เกี่ยวกับประเพณีของไทยทรงดํา  นอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียนเทานั้น
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

      5)    ทานคิดวา  ถาตองการใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ ในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมของไทย
ทรงดํา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในดานตาง ๆ   ตอไปนี้อยางไร
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วิธีสอน…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

สถานที่…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ส่ือและอุปกรณ……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………… ………………………………………………………………………………………………………………..
 การวัดผลประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
                    6)    ขอเสนอแนะอื่น   ๆ…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของ
ประเด็นสนทนากลุม

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุม และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสนทนากลุมเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
จังหวัดสุพรรณบุรี    โดยกาเครื่องหมาย   ( / )    ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ตารางที่   23  แสดงประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรม

ผูเชี่ยวชาญขอ ประเด็น

1 2 3 4 5 ∑ R IOC
1

2

3

4

ความสอดคลองของประเด็นการสนทนา
กลุมเกี่ยวกับสถานภาพขอมูลทั่วไปของ
ผูรวมการสนทนากลุม
ความสอดคลองของประเด็นการสนทนา
กลุมเกี่ยวกับความตองการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา
ความสอดคลองของประเด็นการสนทนา
กลุมเกี่ยวกับสาระการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ของหลักสูตร
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ความสอดคลองของประเด็นการสนทนา
กลุมเกี่ยวกับการนําผูรูในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรง
ดํา

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

+5

1

1

1

1

คาเฉลี่ยรวม 1
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ตารางที่     24   แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพของผูเขารวมสนทนากลุม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1).เพศ
       ชาย
       หญิง

9
5

64.28
35.71

รวม 14 100
2).อายุ
        30  -  40   ป
        41  -  50   ป
        51  -  60   ป

1
6
7

7.14
42.85
50.00

รวม 14 100
3)    อาชีพ
        รับจางทั่วไป
        คาขาย
        ขาราชการ
        เกษตร

2
2
6
4

14.28
14.28
42.85
28.57

รวม 14 100
4)    การศึกษาสูงสุด
       มัธยมศึกษาปที่  3
       มัธยมศึกษาปที่  6
       ปริญญาตรี
       ปริญญาโท
       อื่น ๆ ปกศ.

2
3
5
2
2

14.28
21.42
35.71
14.28
14.28

รวม 14 100

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง

หลักสูตรสถานศึกษา เรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
แบบประเมินหลักสูตรฉบับราง

แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง
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⌦

  ⌫ ⌫
⌫⌦⌫⌫   

⌫

     
⌫  ⌫

   ⌫⌦⌫ 

⌦
    ⌫ ⌫

⌫⌦⌫⌫  ⌫

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



195

 

 

 

 

 ⌫

 ⌫

 

 ⌫

 ⌫

หลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จังหวัดสุพรรณบุรี
----------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  ประกอบดวย   หลักการ คําอธิบาย
รายวิชา  จุดหมาย  โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา   เวลาเรียน   แนวทางการจัดการเรียนรู   ส่ือการเรียนการสอน  
การวัดผลประเมินผล  หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู    มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หลักการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเนินกระบวนการ

เรียนรู  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู    การฝก  การอบรม  การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม และสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ในการจัดทําสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา และความตองการในชุมชนโดยใชสถานศึกษารวมกับทองถิ่น  ในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอด
คลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่วาใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
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ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นมุงทําประโยชนและสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหกับสังคมตามความ
เหมาะสม

จากแนวนโยบายการศึกษาระดับชาติจะเห็นไดวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีจุดเนนที่สําคัญ
และจําเปนคือ การจัดมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมวัฒนธรรมและ
ประเพณีในทองถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจและไดรับการเรียนรูจากประสบการณตรงกับชีวิต และ
ความเปนอยูของคนในทองถิ่นซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนของวัฒนธรรมและประเพณีในการดํารง
ชีวิตได

จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัฒนธรรมในชุมชนที่มีความหลากหลาย เพราะประกอบไปดวยบุคคลหลายเชื้อ
ชาติ  เชน เชื้อชาติลาว มอญ จีน และคนไทย สําหรับชาวโซงหรือชาวไทยทรงดํา   ก็เปนกลุมชาติพันธกลุมหนึ่งที่
อาศัยอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีเขตอําเภออูทองซึ่งกระจัดกระจายอยูตามตําบลตาง ๆ เชน  ตําบลหนองโอง ตําบล
สระยายโสม ตําบลบานดอน โดยเฉพาะที่ตําบล ดอนมะเกลือซึ่งเปนตําบลที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยูหนาแนน
ที่สุด  ชาวไทยทรงดํามีประเพณี และพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน มีความเปนเอก
ลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง  ในปจจุบันถึงแมวาประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ของไทยทรงดําจะถูกกลมกลืนไป
กับ  วัฒนธรรมไทยไปบาง แตก็ยังคงเหลือรูปแบบใหไดศึกษากันสืบเนื่องมาจากการสั่งสม ประสบการณ  
ความรู  ความคิด และการถายทอดทางวัฒนธรรมจากไทยทรงดํารุนหนึ่งไปสู ไทยทรงดําอีกรุนหนึ่งซึ่งมีประเพณี
หลายประเพณีที่ไดพบเห็นอยู เชน ประเพณีเสนเรือน  ประเพณีปดรังควาน  ประเพณีการแตงงาน และวัฒน
ธรรมการแตงกาย เปนตน ประเพณีดังกลาวเปนประเพณีที่แสดงถึงความเปนไทยทรงดําที่ปฏิบัติใหเห็นกันอยูใน
หมูบานตําบลดอนมะเกลือและชาวไทยทรงดํามีความเชื่อที่วาชาวไทยทรงดําผูใดที่ยึดถือและปฏิบัติตาม
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําที่มีมาแตกอนเกา  จะถือวาเปนคนดีของสังคม ครอบครัวประสบแตส่ิงที่ดี
งาม เปนมงคลแกชีวิต

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยไดพิจารณากลุมผูเรียนที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา ซึ่งเปนคนไทยกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูใน
จังหวัดสุพรรณบุรีและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับประเพณีและพิธีกรรมของไทย
ทรงดํา จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  พบวาสอดคลองกับแนวการจัดการ
เรียนรูในกลุมสาระสังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช 2544มาตรฐาน   การเรียนรู ชวงขั้นที่ 2  ป.4  - ป.6  จึงสอดคลองกับ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริย
ธรรม    มาตรฐานที่ ส.1.1, ส.1.2 และ  ส.1.3  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ในสังคม  
มาตรฐานที่ ส.2.1 และ สาระที่ 4  ประวัติศาสตร  มาตรฐานที่ ส.4.1, ส.4.2

โครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา  มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียน

เกิดความรู  ความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ดังมีรายละเอียดตอ
ไปนี้

 มวลประสบการณที่จัดใหนักเรียนมีดังนี้
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1) ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
2) วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
3) ประเพณีและพิธีกรรมในรอบป
4) ประเพณีการแตงงาน
5) ประเพณีการแตงกาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา   สังเกต   รวบรวมขอมูล   วิเคราะห   อภิปราย  ซักถาม  ประวัติความเปนมาของชาวไทย

ทรงดํา  วิถีการดําเนินชีวิต  ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําที่ควรรูจัก  ประเพณีการแตงงานและวัฒนธรรม
ในการแตงกาย  ประโยชนและแนวทางในการอนุรักษประเพณี และ   พิธีกรรมของไทยทรงดําสามารถมีสวนรวม
ในการประกอบพิธีกรรมการแตงงาน และการแตงกายของไทยทรงดําที่ควรรูจัดทําโครงงานเกี่ยวกับประเพณีการ
แตงกาย และประเพณีการแตงกาย เครื่องใชสอยที่ใชในพิธี และอธิบายถึงความรูสึก และความคิดเห็น ที่มีตอ
การจัดทําโครงงาน และตอหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําที่สําคัญ ความสามารถ
ในการเรียนรูเรื่องราวของตนเอง  มีเจตคติที่ดีตอประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สามารถที่จะวิเคราะหการ
พัฒนาขั้นพื้นฐาน และการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลกระทบตอการสราง
สรรคทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นและวิเคราะหถึงผลกระทบจากสังคมภายนอกที่มีตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพความเปนจริงและ ตามทักษะของกระบวนการ   และการลงมือปฏิบัติจริง
จุดมุงหมาย

หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีตอประเพณีและพิธีกรรม
ของไทยทรงดําซึ่งเปนเอกลักษณและเปนประเพณีที่สําคัญของไทย     ทรงดํา มีความสามารถในการจัดทําโครง
งานเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํามีรายละเอียดดังนี้

1) เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติของชาวไทยทรงดํา
2) เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
3) เพื่อใหนักเรียน มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
4) เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
5) เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกรักหวงแหนและมีความผูกพันตอทองถิ่น
6) เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่เกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม

ของไทยทรงดําได
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ขอบขายสาระการเรียนรู
                   ขอบขายสาระการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีรายละเอียดดังนี้   ตารางที่   25  หนา   197

เวลาเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5จังหวัดสุพรรณบุรี  กําหนดเวลาเรียนประมาณ  22  ชั่วโมง  ซึ่งอัตราเวลาเรียนของมวลประสบการณ โดย
ประมาณ      ดังตารางที่   26  หนา 199
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ตารางที่  25 ขอบขายสาระการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

เวลาเรียน  (ชั่วโมง)เน้ือหา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1    ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2    วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
                                          บานดอนมะเกลือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3    ประเพณีไทยทรงดําท่ีเกี่ยวกับชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4    ประเพณีไทยทรงดําตามเทศกาล
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5    ประเพณีการแตงงาน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6    วัฒนธรรมการแตงกาย
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7    การวางแผนกิจกรรมโครงงาน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8    การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานอาหาร
                                         พื้นบานโซง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9    การนําเสนอโครงงาน  เรื่อง อาหาร
                                         พื้นบานโซง

2

2
3

      3
2
1
1

-
-

-

-
-
-
-
1
5

2
-

2

2
3
3
2
2
1

-
-

รวม     14    8       22

ตารางที่  26   เวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา    เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

อัตราเวลาเรียนโดยประมาณเนื้อหา
ชั่วโมง รอยละ หมายเหตุ

ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

14
8

60.00
40.00

-
-

รวม 22 100 -

แนวทางการจัดการเรียนรู
เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา    เร่ือง    ประเพณีและพิธีกรรมไทย

ทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนไปตามจุดประสงคขางตน ซึ่งไดกําหนด
แนวการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้

  1) จัดการเรียนการสอนที่มีความหมายโดยเนนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน ตามสภาพ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่นโดยเนนแนวคิด  ความรู ความเขาใจที่สําคัญ ที่   ผูเรียนสามารถนําไปใชทั้ง
ในและนอกโรงเรียน เปนการศึกษาที่ยั่งยืน  การจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน จึงมีความหมายสําหรับผูเรียน
และการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนใสใจในส่ิงที่เรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนไดเรียนรูในเรื่องได และสามารถทํา
อะไรไดบาง
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2) จัดการเรียนการสอนที่เนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  ตั้งแตการนําผูรูในทองถิ่น ครูผูสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันสามารถเชื่อมโยงเหตุการณจากอดีตไปสูความเปนปจจุบัน มีการบูรณาการ ทั้ง
ภายในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ
                       3) จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาการ  โดยการจัดหนวยการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ปลูกฝงคานิยม จริยธรรม การนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริง ชวยใหผูเรียนมีวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
สามารถตัดสินปญหารอบขาง  ยอมรับและเขาใจ ในความคิดเห็นที่มีความแตกตางทางสังคม สามารถอยูรวม
กับคนในสังคมทองถิ่นนั้น ๆ ไดอยางสงบปกติสุข
                       4) จัดการเรียนการสอนที่เนนความกลาแสดงออก  กลาคิด  กลาทํา และคาดหวังใหผูเรียนได
บรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งในสวนตนและกลุมแสวงหาความรูดวยตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
และเคารพในสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นของผูเรียน
                       5) จัดการเรียนการสอนที่เนนการลงมือปฏิบัติจริงใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด ตัดสินใจ สรางสรรค
ผลงาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง   มีวินัยทั้งในดานการเรียนรู และการดํารงชีวิต เนนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนนําความรู  ความสามารถไปใชไดในชีวิตจริง

สื่อการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนัก

เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี  มีดังตอไปนี้
1)  เอกสารตําราเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
2)  แหลงการเรียนรูจริง ศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดําบานดอนมะเกลือ
3)  วัสดุอุปกรณ   สถานที่  บุคคลจริง
4)  ใบงาน
5)  ใบความรู
6)  ผูรูในทองถิ่นที่ไดทําการขึ้นทะเบียนไวที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
7)  รูปภาพเกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดํา
8)  แผนที่ถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดํา และแผนที่ตําบลดอนมะเกลือ
9)  ภาพถายการแตงกายและการไวทรงผมรุนตาง ๆ
10)  เทปวีดีทัศน
11)  เครื่องวีดีทัศน
12)  เครื่องบันทึกเสียง
13)  เทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา

การวัดและการประเมินผลหลักสูตร
การวัดและการประเมินผลกอนเรียน และหลังเรียนใหครอบคลุมทุกดาน  คือ   ดานพุทธิพิสัย  และ

ทักษะพิสัย   ดวยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่หลากหลาย  ดังนี้
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1) ทดสอบวัดความรูกอนเรียน และ หลังเรียน  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
เรียน  จํานวน   30 ขอ เกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้

80  %   ขึ้นไป    =     ดี
70 – 79 %         =     เกือบดี
60 – 69 %         =     ปานกลาง
50 – 59 %         =     พอใช
ต่ํากวา   50 %    =     ไมผานเกณฑ

                                สัดสวนของการเก็บคะแนนเปนดังนี้ คือ
-   การทดสอบผลการเรียนรูในรายเนื้อหายอย  เปนคะแนนเก็บ  50  คะแนน
-   เก็บคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  30  คะแนน

                                      -   การฝกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา    20  คะแนน
     รวมคะแนนที่ทําการเก็บทั้งหมด    100 คะแนนเต็ม

2) ทดสอบวัดความรู ความเขาใจ ในรายเนื้อหายอยในระหวางที่เรียนเก็บคะแนน   50 คะแนนจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรู 5 แผนการจัดการเรียนรู

3) การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ในดานตาง ๆ  ซึ่งประกอบไปดวย การสังเกตทั้ง  6 ประเด็นดังนี้
- การตั้งคําถามถามครูตรงประเด็น
- การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผล
- การเสนอแนะความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- การฟงและมีการจดบันทึกครบถวน
- การมีสวนรวมและมีความกระตือรือรนในกิจกรรมตาง ๆ
- มีน้ําใจประชาธิปไตย สนับสนุนใหเพื่อนไดมีสวนรวมในการกิจกรรม

เกณฑในการประเมินแบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
      -  เกณฑในการใหคะแนนรายกลุม    (คะแนนเต็ม  50 คะแนน )

 ใหคะแนน     41 – 50        =    ดีมาก
       ใหคะแนน    31 – 40         =    ดี
     ใหคะแนน    21 – 30         =    ปานกลาง
        ใหคะแนน    11 – 20         =    พอใช
        ใหคะแนน     0 – 10          =    ควรปรับปรุง

      -  เกณฑการใหคะแนนรายขอ     (คะแนนเต็ม   10 คะแนน)
       ใหคะแนน      9 - 10         =    ดีมาก
       ใหคะแนน      7 - 8          =    ดี
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      ใหคะแนน      5 - 6          =    ปานกลาง
      ใหคะแนน      3 - 4          =    พอใช
     ใหคะแนน      0 - 2          =    ควรปรับปรุง

4) การตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงาน
5) ประเมินความสามารถของนักเรียนในการจัดปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการปะกอบอาหารพื้นบาน

      - เกณฑในการประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
                    ระดับที่  1   เกณฑในการใหคะแนน    0 -  2   ขั้นเริ่มตน

ระดับที่  2    เกณฑในการใหคะแนน    3 – 4   ขั้นพัฒนา
ระดับที่  3 เกณฑในการใหคะแนน    5 - 6    ขั้นทําได

    ระดับที่  4    เกณฑในการใหคะแนน    7 – 8   ขั้นมั่นคง
ระดับที่  5    เกณฑในการใหคะแนน     9 – 10 ขั้นเปนตัวอยางได

6) ประเมินตนเองเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติโครงงาน
7) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร

หนวยการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   จังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 27   หนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

ช่ือ
หนวยการเรียนรู

หนวยยอย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลา
เรียน

ประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรง
ดํา

1)ยอน
รอยไทย
ทรงดํา

1)ประวัติความเปนมาของชาว
   ไทยทรงดํา
-  ถิ่นฐานเดิมไทยทรงดําใน
   อดีต
-  ถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดํา
   ในปจจุบัน
-  ที่ต้ัง สภาพแวดลอม
-  สถานที่สําคัญ
-  บุคคลสําคัญในชุมชน
-  ความเปนอยูไทยทรงดํา
   ในชุมชน

1)เลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของชาวไทย   ทรงดําได
2)เลาถึงที่ต้ังสภาพแวดลอม สถาน
ที่บุคคลสําคัญในชุมชนได
3)อธิบายถึงความเปนอยูใน ชุมชน
ของนักเรียนได
4)อธิบายถึงวัฒนธรรมและขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่มีอยูในทองถิ่น
ไดถูกตอง
5)อธิบายถึงประเพณีที่สําคัญของ
ไทยทรงดําได

2
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ช่ือ

หนวยการเรียนรู
หนวยยอย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลา

เรียน
2)วิถีไทย
ทรงดํา

2)วิถีการดําเนินชีวิต
-  ประเพณีและวัฒนธรรมของ
   ชุมชน
-  ผลงาน บุคคลสําคัญ
-  การประกอบอาชีพ
-  อาหารการกิน
-  การตั้งบานเรือน
-  การรักษาโรคภัยไขเจ็บ
-  ระบบครอบครัว  เครือญาติ
-  กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน
-  เอกลักษณและสัญลักษณ
   ขอมูลทางประวัติศาสตร
-  ศาสนาและความเชื่อ

1)อธิบายถึงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ไทยทรงดํา ในชุมชนได
2)บอกถึงผลงานและบุคคลสําคัญ
ของไทยทรงดําไดถูกตอง
3)อธิบายถึงสภาพการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชนและสามารถ
ปฏิบัติได
4)อธิบายถึงสภาพของชาวบานไทย
ทรงดําไดถูกตอง
5)อธิบายกฎ กติกาและระเบียบของ
ชุมชน
6)อธิบายเอกลักษณ สัญลักษณ
และลักษณะของชุมชนได
7)รูและเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและ
ความเช่ือของไทยทรงดําได

2

3)สราง
ชีวิตดวย
ประเพณี
และพิธี
กรรม (1)

3)อธิบายความเปนมาของ พิธีกรรม
-  การนับถือผี
-  ความเชื่อเกี่ยวกับผี
-  มีไทยทรงดําที่การรูจัก
-  ประเพณีปาดตงขาวใหม
-  ประเพณีเกี่ยวกับผีบาน
-  พิธีเสนเรือน ฯลฯ

-  เครื่องมือเครื่องใชใน พิธีกรรมตาง
ๆ
-  เดือนที่เหมาะสมในทํา
1)อธิบายความเปนมาของประเพณี
และพิธีกรรมตาง ๆ ได
2)รูและเขาใจถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ผีของไทยทรงดําได
3)สามารถอธิบายขั้นตอนของการ
ประกอบประเพณีปาดตงขาวใหมได
4)อธิบายถึงประเพณีที่สําคัญ ๆ ได
5)อธิบายเครื่องมือเครื่องใชในการ
ประกอบพิธีกรรมได
6)อธิบายถึงเดือนที่เหมาะสมในการ
ทําพิธีไดถูกตอง
7)รูและเขาใจถึงความสําคัญของ
ประเพณี

2
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ช่ือ

หนวยการเรียนรู
หนวยยอย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลา

เรียน
4)สราง
สรรคชีวิต
ดวย
ประเพณี
และพิธี
กรรม (2)

4)อธิบายความหมายของประเพณีที่
รูจัก
-  ประเพณีการไหวศาลประจํา หมู
บาน
-  ประเพณีการเกิด
-  ประเพณีปดรังควาน
-  ประเพณีการทํานา
-  ประเพณีเสนเรียกขวัญ
-  เครื่องมือที่ใชในพิธีกรรม
-  เดือนที่เหมาะสมในการทําพิธี

1)มีความรูในองคประกอบของ
ประเพณีและพิธีกรรม
2)อธิบายบุคคลที่มีหนาที่ในพิธีได
3)เลาถึงขั้นตอนในการประกอบ
ประเพณีตาง ๆ ได
4)สามารถอธิบายถึงเครื่องมือเครื่อง
ใชตาง ๆ ที่ใชในการประกอบพิธีได
5)บอกถึงเดือนที่มีความเหมาะสม
ได
6)รูหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติ

2

5) รับขวัญ
“กินดอง”

5)องคประกอบของพิธีกินดอง
-  ผีบรรพบุรุษ
-  กะลอหอง
-  ญาติสายโลหิตเดียวกัน
-  ผูทําพิธีกินดอง ผูชวย
-  สายบริสุทธิ์
-  หนุม
-  องคลาม (พอลามของไทดํา)
-  ลามนําไหว
-  เครื่องใชในการประกอบพิธี
-  ขั้นตอนในการประกอบพิธี
-  แขกผูมารวมงาน
-  ประโยชนที่ไดศึกษาจาก ประเพณี
กินดอง

1)มีความรูและเขาใจองคประกอบ
ชองพิธีกินดองได
2)รูและเขาใจความหมายของคํา
ศัพทที่ใชในพิธีกินดอง
3)สามารถเรียงลําดับญาติได
4)อธิบายหนาที่ของหมอทําพิธี
องคลาม ลามนําไหวได
5)รูหนาที่ของตนในการปฏิบัติในพิธี
6)เห็นคุณคาของประเพณีการแตง
งาน
7)มีความภาคภูมิใจในประเพณี

2

6)งาน
สลางไทย
ทรงดํา

6)ประเพณีการแตงกายไทยทรงดํา
-  การแตงกายของชาวไทยทรงดําน
-  การแตงกายของหญิงไทยทรงดํา
-  การแตงกายของผูชายไทยทรงดํา
ในโอกาสพิเศษ
-  การแตงกายของหญิงไทยทรงดํา
ในโอกาสพิเศษ
-  การแตงกายของเด็กชาย เด็ก
หญิงไทยทรงดํา
-  เครื่องประดับของไทยทรงดํา
-  การไวทรงผมของไทยทรงดํา

1)โอกาสที่เหมาะสมในการแตงกาย
2)เขาใจถึงวิธีการแตงกาย
3)เปรียบเทียบการแตงกายของหญิง
และชายชาวไทยทรงดําได
4)รูหนาที่ของตน ในการแตงกายไป
ในพิธีกรรมตาง ๆ
5)เห็นคุณคาของกการแตงกาย
6)อธิบายถึงเครื่องประดับที่ใชใน
การตกแตงหญิง ชายไทยทรงดํา
7)อธิบายลักษณะของทรงผมในผู
ใหญและเด็กไทยทรงดํา

2
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ช่ือ

หนวยการเรียนรู
หนวยยอย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลา

เรียน
7)มุขปาฐ 7)ประโยชนและแนวทางอนุรักษ

ประเพณี และ  พิธีกรรมของไทยทรง
ดํา
7.1  กลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปนผู
ประกอบพิธีการแตงงาน ไดแก
       -  หมอเสน
       -  ผูชวยหมอเสน
       -  องคลาม
       -  ลามนําไหว
7.2 กลุมบุคคลที่จัดพิธี
-  บทบาทของเพื่อนเจาสาว
-  บทบาทของเพื่อนเจาบาว

-  การพบปะสังสรรคในหมูญาติ
-  ความสามัคคี ในหมูคณะ

-  การดาํรงไวซ่ึงวัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนยีมประเพณ ี  และพธิกีรรมที่
เปนเอกลกัษณ ของกลุมไทยทรงดํา
ความสําคัญในการสืบทอดประเพณี
และ พิธีกรรมไทยทรงดํา

1)อธิบายวิธีการถายทอดประเพณี
และพิธีกรรมในอดีตกับปจจุบันได
2)อธิบายถึงบทบาทของบุคคลที่ทํา
หนาที่ในพิธีกรรมตาง ๆ ได
3)เปรียบเทียบบทบาทของเพื่อฝาย
เจาสาว และเพือ่ฝายเจาบาวได
4)นําเอาประโยชนที่ไดรับจาก
ประเพณีและพิธีกรรมมาใชในการ
ดําเนินชีวิตได
5)บอกถึงวิธีการอนุรักษและ
รักษาประเพณี และพิธีกรรมด้ังเดิม
ของไทยทรงดําได

2

8)โซงพันธุ
แท (1)
9)โซงพันธุ
แท (2)

8.การจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับ
ประเพณีการแตงงานประเพณีการ
แตงกาย

8.1 ประวัติความเปนมาของชาว
ไทยทรงดํา

8.2 ประเพณีการแตงงานกับ
ประเพณีการแตงกาย

8.3 องคประกอบในพิธีสําคัญ
8.4 ขั้นตอนการประกอบพิธี

อาหาร
ที่ใชในพิธี

1) จากสภาพความเปนอยูจริง
2)ขยายความรูเดิมไปสูความรูใหม
3)สามารถนําความรูไปใชในชีวิต
จริงได
4)รูถึงความถูกตองของเนื้อหาใน
การทําโครงงาน
5)สามารถคนควาหาความรูดวยตน
เองจากแหลงการเรียนรูที่บานได
6)วางแผนกระบวนการในการ
ทํางานได

6

8.5 บุคคลที่ทําหนาที่ในพิธีการ
แตงงาน

8.6 การผิดดังนี้
-  การผิดผี

          -  ขอหาม
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แนวทางการจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5   จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวทางการจัดการเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย    สาระสําคัญ    สาระการเรียนรู  ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ส่ือและแหลงการเรียนรู  การจัดและการประเมินผล  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้

คําอธิบายรายวิชา
                ประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทยทรงดําที่ปฏิบัติ  และถายทอดสืบตอกันมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ถือวาเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนชนชาติไทยทรงดําที่สมบูรณ  เพราะการไมยึดถือหรือปฏิบัติ
ตามประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําดั้งเดิม ถือวาเปนผูไมมีจิตสํานึกและจะถูกวิพากษวิจารณ จากกลุมคนใน
สังคมและจะทําใหคนในบานขาดความมั่นคงทางจิตใจเพราะมีความเชื่อที่วาถาไมปฏิบัติหรือประกอบประเพณี
และพิธีกรรมของไทยทรงดําเดิมผีบรรพบุรุษจะไมคุมครอง และจะทําใหเกิดการเจ็บปวยได  อยางไรก็ตามการ
ประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญพิธีกรรมตาง ๆยังมีวัตถุประสงคอื่น ๆที่สําคัญอีกเชน  เปนการแสดง
ความกตัญูรูคุณตอผีบรรพบุรุษผูมีพระคุณและเปนการรําลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เปนการพบปะ
สังสรรคเพื่อนฝูงและญาติพี่นองที่ทํามาหากินอยูไกลไดมาพบปะพูดคุยกันและเปนการกระชับความสัมพันธกับ
เพื่อนบาน  เปนการสรางความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน เปนการศึกษาคิดคนควา
และภาพพจนชื่อเสียงของวงศตระกูล ตลอดจนเปนการตอบสนอง ความมั่นคงทางจิตใจ และดํารงไวซึ่งวัฒน
ธรรม ประเพณีและพิธีกรรม ที่เปนเอกลักษณของชุมชนนั้นตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันได
2) นักเรียนสามารถบอกถึงที่ตั้ง ภูมิประเทศ สภาพแวดลอมของไทยทรงดําได
3) นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิถีชีวิตความเปนอยู
4) นักเรียนสามารถอธิบายถึงประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําในรอบปได
5) นักเรียนสามารถอธิบายประเพณีการแตงงานได
6) นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในพิธีกรรมได
7) นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของบุคคลในพิธีกินดองได
8)    นักเรียนสามารถอธิบายถึงประเพณีการแตงกายได
9)   นักเรียนแตงกายไดถูกตองตามประเพณี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



208

10) นักเรียนประกอบอาหารได
11) นักเรียนสามารถอธิบายถึง เครื่องเซนเครื่องใชในการประกอบพิธีได
12) นักเรียนสามารถทําโครงงานได
13) นักเรียนไดแสวงหาความรูที่หลากหลาย และสรุปเปนองคความรูไดกับตนเอง
14) นักเรียนนําเสนอผลงาน ในดานกระบวนการทํางาน และผลงานที่คนพบได
15) นักเรียนแสดงวิธีการ และกระบวนการทํางานได
16) นักเรียนทํางานโดยใชกระบวนกลุมได

สาระการเรียนรู
                    สาระการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

1) ประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
2) วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา
3) ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป
4) ประเพณีการแตงงาน
5) ประเพณีการแตงกาย

กิจกรรมการเรียนการสอน
                 กิจกรรมที่  1 “ยอนรอยไทยทรงดํา”  หมายถึง  ขอบขายสาระการเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปน
มาของไทยทรงดําในอดีตจนถึงปจจุบัน   ดําเนินการดังนี้

1.1 ครูผูสอน  พิธีในทองถิ่นและผูวิจัย  นําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของชาวไทยทรงดํา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

1.2 แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  กลุมละ  5  คน  สํารวจประวัติความเปนมา
ของชาวไทยทรงดํา จากผูที่อยูในหมูบาน ตามหัวขอที่กําหนดในใบงาน

1.3 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและนําเสนอความรู
1.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปอภิปรายของเรื่องราวประวัติความเปนมาของ

ชาวไทยทรงดํา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.5 นํานักเรียนดู วิดีทัศน เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
1.6 พานักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  อําเภออูทอง เกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา และการอพยพทองถิ่นของชาวไทยทรงดํา
1.7 ครูและนักเรียนสรุปเปนความรูรวมกัน      

 กิจกรรมที่  2 “วิถีไทยทรงดํา”หมายถึงขอบขายสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับ ชีวิตความเปนอยูของชาว
ไทยทรงดํา ในตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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2.1 ครู ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย  รวมกันอธิบายถึงชีวิตความเปนอยูของไทยทรงดํา
ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

- บานของชาวไทยทรงดํา
- การประกอบอาชีพ
- การแตงกาย
- อาหารการกิน
- การไวทรงผม
- การศึกษาโรคภัยไขเจ็บ

2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  5  กลุม  ใหแตละกลุมศึกษาเรื่อง บานของ
ชาวไทยทรงดาํ การประกอบอาชพี  การแตงกาย  อาหารการกนิ  การไวทรงผม  การกัษาโรคภยัไขเจบ็

2.3 ใหนักเรียนศึกษาความรู จากการดูจากสภาพจริง และทําการสอบถามผูรูใน
ทองถิ่น รวบรวมความรูเปนขอสรุปของกลุม

2.4 ใหนักเรียนอภิปรายความรูที่ไดจากการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ตามหัวขอ
ในใบความรูที่กําหนด

2.5 นักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียนทีละกลุม
2.6 ครู ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย รวมกับนักเรียนสรุป และทําการจดบันทึก

กิจกรรมที่  3 – 4  “สรางชีวิตดวยประเพณีและพิธีกรรม”  หมายถึง  ขอบขายสาระการเรียนรูที่เกี่ยว
กับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  ที่มีอยูในทองถิ่น  ดําเนินการตามนี้

3.1 ครู ผูรูในทองถิ่น  และผูวิจัย  รวมกันอธิบายถึงประเพณีและพิธีกรรมที่ปฏิบัติ
กันอยูของชาวไทยทรงดํา  ซึ่งมีอยูดวยกัน  13  ประเพณี ที่นักเรียนสมควรจะไดรูจัก

3.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  5  กลุม  สํารวจขอมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมของ
ไทยทรงดําก็ยังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน  โดยการศึกษาหาความรูตามใบความรูที่กําหนด

3.3 ครู นํานักเรียนไปชม วิดีทัศน เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของ
ไทยทรงดําของดอนมะเกลือ

3.4 ใหนักเรียนจดบันทึก และสรุปเปนองคความรูรวมกัน
3.5 นักเรียนแตละกลุมอภิปรายกลุมถึงประเพณีที่นักเรียนไดศึกษา และสรุปผล
3.6 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน
3.7 ครูเพิ่มสาระการเรียนรูเพิ่มเติมใหกับนักเรียน

กิจกรรมที่  5  “รับขวัญกินดอง”  หมายถึง  ขอบขายสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการแตงงานของหนุม
สาวชาวไทยทรงดํา และขั้นตอนในการประกอบพิธีกินดอง

5.1 ครู  ผูรูในทองถิ่น  ผูวิจัย  ไดเลาความเปนมาของประเพณีการแตงงาน
ขั้นตอนในการแตงงานอยางไร

5.2 แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  โดยใหนักเรียนศึกษาตามใบความรู และ
ตามหัวขอที่กําหนดในใบความรู
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5.3 ใหนักเรียนไดดูภาพจากประเพณีการแตงงานจริง โดยดูขั้นตอนการแตงงาน
วาปฏิบัติอยางไร

5.4 จากนั้นใหนักเรียนไดชม วิดีทัศนการแตงงานตามประเพณีและพิธีกรรม
ของไทยทรงดําที่ถูกตอง

5.5 ใหนักเรียน อภิปรายและสรุปเปนองคความรูของตนเอง
5.6 นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมหนาชั้นเรียน
5.7 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเปนองคความรู และทําการจดบันทึก

     กิจกรรมที่  6  "งานสลางไทยทรงดํา”  หมายถึง    ขอบขายสาระการเรียนรูจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ประเพณีการแตงกายของไทยทรงดํา ในโอกาสพิเศษตาง ๆ  ประเพณีการไหว  การประดิษฐเครื่องแตงกายของ
ไทยทรงดํา  ดําเนินการดังนี้

6.1 ครู ผูรูในทองถิ่น  ผูวิจัย  รวมกันอธิบายถึงวัฒนธรรมในการแตงกายของ
ชาวไทยทรงดํา  ในอดีตใหนักเรียนไดทราบ

6.2 พานักเรียนไปศึกษาวัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยทรงดํา ที่ตําบล
ดอนมะเกลือ

6.3 ดู วิดีทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตงกาย และการไวทรงผมของ
ชาวไทยทรงดํา ตําบลดอนมะเกลือ

6.4 ใหนักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  สํารวจหาความรูจากแหลงการเรียนรูในชุมชน
6.5 นักเรียนอภิปรายและสรุปเปนองคความรูดวยตนเอง
6.6 นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
6.7 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา และทําการจดบันทึก

กิจกรรมที่  7  “วางแผนปฏิบัติ”  หมายถึง  ขอบขายสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการวางแผนและหา
แนวทางในการอนุรักษและปลุกจิตสํานึกจากการศึกษาเรื่องประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา

7.1 ครู  ผูรูในทองถิ่น  และผูวิจัย  รวมกันสนทนาเกี่ยวกับ การถายทอดการ
ประกอบอาหารพื้นบานของไทยทรงดําที่นักเรียนรูจัก

7.2 แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  โดยไปศึกษาจากผูที่ประกอบอหารไทยทรงดํา
โบราณหลาย ๆ ทาน  เชนผูชํานาญการทําแกงบอน  ผักจุบ แกงหนอสม ฯลฯ

7.3 นักเรียนรวมกันสรุปอภิปรายรวมกันวาจะทําอาหารใดบางที่นักเรียนตองการ
เรียนรู

7.4 ใหนักเรียนดู วิดีทัศน ประเพณีงานกินดองประกอบคําอธิบาย
7.5 นักเรียนแตละกลุมอภิปรายอาหารพื้นบานไทยทรงดาํภายในกลุม
7.6 นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนวานักเรียนไดเลือกประกอบอาหารพื้นบาน

ไทยทรงดําประเภทใดตามความสมัครใจของกลุม
7.7 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวทางและการวางแผนงานการปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานอาหารพื้นบานที่นักเรียนสนใจ
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กิจกรรมที่  8  -  9 “โซงพันธแท”  หมายถึง    การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา  ดําเนินการดังนี้
8.1 ครู  และผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาความรู ตามความถนัดและ

ความสนใจและไดศึกษาอยางกลุมลึกดวยตนเอง
8.2 ใหนักเรียนจัดกลุมตามความถนัดและความสนใจ
8.3 ครู และผูวิจัย ใชเทคนิคการใชคําถาม  ใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือ

ประเมินผลที่นักเรียนไดเลือกแนวทางในการปฏิบัติกกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา จากเรื่องที่
นักเรียนไดศึกษากันไปแลว

8.4 ครู และผูวิจัย  กระตุนสงเสริมใหคําปรึกษาในการปฏิบัติกกิจกรรมเกี่ยวกับ อาหารพื้น
บานไทยทรงดํา

8.5 ครู ผูวิจัย และนักเรียน รวมกันประสานงานกับแหลงความรู และแหลงขอมูล
ในการศึกษาคนควาและหาขอมูลจากบัญชีรายชื่อผูรูในทองถิ่นที่ทางโรงเรียนไดจัดทําไวใหศึกษา

8.6 ครู และผูวิจัย  สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
8.7 ครู  ผูรูในทองถิ่น และนักเรียน รวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานอาหาร

พื้นบานไทยทรงดําจนประสบความสําเร็จ
8.8 นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการทําอาหารพื้นบานใหครู ผูรูในทองถิ่นและผูวิจัยได

ประเมินผลงานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

สื่อการเรียนการสอน
           ส่ือและอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่องประเพณี  และพิธีกรรมไทยทรงดํา  มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

1) เอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับ ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี
2) บัญชีรายชื่อผูรูในทองถิ่นที่ไดจัดการทําไวของโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
3) ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา  ตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง
4) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
5) วัดดอนมะเกลือ
6) ใบงาน  ใบความรู
7) เทป  วีดีทัศน  แผนซีดีรอม
8) วีดีทัศนเร่ืองประเพณีไทยทรงดํา
9) วีดีทัศนเกี่ยวกับงานชุมชนร่ืนเริงของไทยทรงดํา ในเทศกาลสงกรานต
10) รูปภาพประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
11) เครื่องแตงกายของชาวไทยทรงดํา
12) เครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบพิธี
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13) แผนที่ถิ่นฐานเดมของไทยทรงดํา แผนที่ตําบลดอนมะเกลือ
14) เครื่องเสียง  ไมโครโฟน

การวัดผลประเมินผล
1) ดานความรูความเขาใจ

- การสนทนาซักถาม ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
- จากการสังเกตการถามคําถามของนักเรียน
- การตอบคําถามของครูผูสอน  ผูรูในทองถิ่น
- จากการทําแบบสอบถาม

2) ดานความสามารถ
- สังเกตพฤติกรรมในการทํางานกลุม
- การฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
- การนําเสนอผลงานการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

3) ดานความคิดเห็น
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีหลักสูตร ประเพณีและพิธีกรรม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการฝกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรง

ดํา
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอครูผูสอน และผูรูในทองถิ่นที่ไดทําการสอนเกี่ยวกับ

การประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
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                                                 แผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง   ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

 

 ⌫⌫
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ตารางที่  28    การวิเคราะห ความสอดคลองของผลการเรียนรู ที่คาดหวังของหลักสูตรและผลการเรยีนรูทีค่าด
หวงัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

ผลการเรียนรู ที่คาดหวังของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช

2544

สาระการเรียนรู

1)เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยว
กับประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา
ในอดีตจนถึง ปจจุบัน

2)เพื่อใหสามารถจัดทําโครงงานเกี่ยว
กับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ได
3)เพื่อใหเห็นความสําคัญแลเกิดความ
หวงแหน    มีจิตสํานึก ในการอนุรักษ
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

4)เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการถาย
ทอดและการ อนุรักษประเพณีและพิธี
กรรมไทย    ทรงดํา
5)เพื่อใหมีความรูสึก รักหวงแหน มี
ความภาคภูมิใจและมีความผูกพันตอ
ทองถิ่น
6)เพื่อใหมีสวนรวม ในการประกอบ
ประเพณีและ   พิธีกรรมไทยทรงดํา
ของทองถิ่น

ขอที่ 1  เห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนนับ
ถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
อันพึ่งประสงค
ขอที่ 2  รักการศึกษาคนควา

ขอที่ 3  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ มี
ทักษะและมีศักยภาพในทางวิชาการ
ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานไดเหมาะ
สมกับเหตุการณ
ขอที่ 4  มีทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ขอที่ 5  เขาใจประวัติศาสตรของไทย
ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่
ด ียึดมั่นในวิถีไทย
ขอที่ 6  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒน
ธรรมประเพณี พิธีกรรมและภูมิ
ปญญาไทยที่มีอยูในทองถิ่น

1)ประวัติความเปน
มาของชาวไทยทรง
ดําอดีตจนถึงปจจุบัน

2)วิถีการดําเนินชีวิต
   ของชาวไทยทรงดํา

3)ประเพณีและพิธี
กรรมในรอบป

4)ประเพณีการแตง
งาน

5)ประเพณีการแตง
กาย

6) แนวทางในการ
อนุรักษประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา
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ตารางที่  29    การวิเคราะห ความสอดคลองของผลการเรียนรู ที่คาดหวัง  เรื่อง ประเพณี
                       และพิธีกรรมไทยทรงดํา กับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตรประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา

มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่  2
(  ป.4  -  ป.6)

มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่  2
ป.5

1)เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ   ประวัติความเปนมา
ของไทยทรงดําอดีต   จนถึง
ปจจุบัน

2)เพื่อวิเคราะหผลกระทบการ
สรางสรรค    วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมทองถิ่น

3)เพื่อวิเคราะหผลกระทบจาก
ภายนอกที่   มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรค ภูมิปญญา
   ทองถิ่นของตน

สาระที่ 1.  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
        มาตรฐาน ส.1.1 :  เขาใจประวัติความ
สําคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลัก
ธรรมของศาสนามาเปนหลักในการอยูรวม
กัน
        มาตรฐาน ส.1.2 :  ยึดมั่นในศีลธรรม
กระทําความดี คานิยมที่ดีงามและมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ

        มาตรฐาน ส.1.3 :  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม และศาสนาพิธีของพระพุทธ
ศาสนา หรือศาสนา
 ที่ตนนับถือ    คานิยมที่ดีงาม และสามารถ
นําไปประยุทธใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข
สาระที่  2.  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม
          มาตรฐาน ส.2.1 :  ปฏิบัติตนตาม
หนาที่พลเมืองที่ดีตามกฎหมาย
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยาง
สันติสุข

1)รูและเขาใจเรื่องนําพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประวัติความสําคัญของศาสนา ศาสดา
และคัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือ
2)รูและบอกหลักสําคัญของศาสนาที่ตน
นับถือ

1)การกระทําความดีของบุคคลในสังคม
และบอกถึงแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ
หลักในการดําเนินชีวิต
2)เห็นคุณคาของการกระทํา ความดีของ
บุคคลสําคัญ และเสนอเปนแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนเอง กลุมเพื่อและสังคม
ใกลตัว เพื่อการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข
- รูและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม     
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม หลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตน
เอง กลุมสังคมที่ตนเปนสมาชิก เพื่อการ
อยูรวมกันอยางมีความสุข

-  เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน
และวัฒนธรรมในจังหวัดและภาครวม
ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของ
กลุม ในสังคมที่มีความหลากหลายและ
ยอมรับในคุณคาซ่ึงกันและกัน
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  ตารางที่  29    (ตอ)
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรประเพณีและพิธี

กรรมไทยทรงดํา

มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่  2
(  ป.4  -  ป.6)

มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่  2

ป.5
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร
         มาตรฐาน ส.4.1 :  เขาใจความหมาย
ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรและสามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรขั้นพื้นฐานของความเปนเหตุ
เปนผลมาวิเคราะหเหตุการณอยางมีระบบ
         มาตรฐาน ส.4.2 :  เขาใจพัฒนาการ
ของมนุษยจากอดีตถึงปจจุบันในแงความ
สัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
อยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น

         มาตรฐาน ส.4.3 : เขาใจความเปนมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มี
ความภาคภูมิใจ และดํารงความเปนไทย

-  เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรใน
การศึกษาประวัติความเปนมาของ
จังหวัด และภาค  โดยเปรียบเทียบ
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในจังหวัดและภาค

1)เขาใจปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผล
ตอการพัฒนา การตั้งถิ่นฐานของ
มนุษยของคนในจังหวัดและภาค
2)เขาใจปจจัยที่มีผลตอการสราง
สรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ในทองถิ่น
3)รูจักการวิเคราะหผลงานสําคัญที่
เกิดจากการสรางสรรควัฒนธรรม
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย

1)รูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
การตั้งถิ่นฐาน ในดินแดนประเทศ
ไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2)เขาใจปจจัยพื้นฐาน และผล
กระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
การสราง-สรรคภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนเองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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แผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5

ตารางที่  30  แผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตร เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา/ชั่วโมง

1) ยอนรอยไทยทรงดํา

2) วิถีไทยทรงดํา

3) สรางชีวิตทางประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา

4) สรางชีวิตดวยประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา (ตอ)

5) รับขวัญ "กินดอง”

6) งามสลางไทยทรงดํา

7) วางแผนฝกปฏิบัติ

8) การฝกปฏิบัติ

9) จัดเสนอผลงานการฝกปฏิบัติ
การประกอบอาหารพื้น
บานไทยทรงดํา

ประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดํา

ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต

ประเพณีและพิธีกรรมตามเทศกาล

ประเพณีการแตงงาน หรือประเพณี
กินดอง
ประเพณีการแตงกาย และการไวทรงผม

การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร
พื้นบานไทยทรงดํา
การนําเสนอผลงานการฝกปฏิบัติกิจ
กรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทย
ทรงดํา

2

2

3

3

2

2

1

5

2

รวมทั้งสิ้น 22
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การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา เร่ือง ประเพณีและพธิกีรรมของไทยทรงดาํ สําหรบันกัเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 แผนการจัดการเรียนรูที่1 เร่ือง  ประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา  ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน                                                    เวลา   2   ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ชาวไทยทรงดํา เปนกลุมชาติพันธกลุมหนึ่งที่อาศัยกระจัดกระจายอยูทั่วไปในประเทศไทย ไดชื่อวา

เปนชนชาติไทยโบราณสาขาไทดํา  มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณแควนสิบสองจุไท  ไดเขามาตั้งรกรากถิ่นฐานครั้งแรก
ที่จังหวัดเพชรบุรี ในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี แต เนื่องจากชาวไทดําชอบที่จะอาศัยอยูที่ดอน  น้ํา
ทวมไมถึง และบริเวณเดิมขาดแคลนไมจึงไดทําการอพยพไปอยูที่ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร ความเปนมาของชาวไทยทรงดําได
2) นักเรียนสามารถบอกถึง ลักษณะภูมิประเทศ การอพยพยายถิ่นฐานของ

ชาวไทยทรงดําได
3)   นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการยายถิ่นของชาวไทยทรงดําได
4)   นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทํามาหากินของไทยทรงดําในอดีตได

สาระการเรียนรู
1) ประวัติความเปนมาของไทยทรงดําอดีตถึงปจจุบัน
2) ลักษณะภูมิประเทศที่อาศัยอยูและเสนทางการเดินทาง
3) ลักษณะของการทํามาหากินในอดีต

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา
1) วิทยากรเลาเรื่องความเปนมาของไทยทรงดําในอดีต เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี

และพิธีกรรม และวัฒนธรรมการแตงกาย การกิน การอยูและพิธีกรรมในทองถิ่นใหนักเรียนไดฟง
2) นักเรียนซักถามปญหา และขอสงสัยจากผูรูในทองถิ่น
ขั้นสอน
3) ครูและ ผูวิจัย  แจงจุดประสงคในการเรียนใหนักเรียนไดทราบ
4) แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  ใหศึกษาจากการเลาของผูรูในทองถิ่นและทํา

การศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู  เร่ือง  ประวัติความเปนมาของไทยทรงดําจากเอกสารประกอบการเรียนรูที่
แหลงการเรียนรูบานไทยทรงดํา

5) ใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันในกลุม และตอบคําถามในใบงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



219

6) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมที่ไดจากการอภิปราย และ
จากการตอบคําถามในใบงาน  โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นสรุป
7) นักเรียน สรุปประวัติความเปนมาของชาวไทยทรงดํา
8) ครู  ผูรูในทองถิ่น  และนักเรียนดูวีดีทัศน  การแสดงวัฒนธรรมพื้นบานของ

ชาวไทยทรงดํา
9) นักเรียนทําการจดบันทึกเพื่อเปนความรูเพิ่มเติมจากที่ไดศึกษามา

สื่อการเรียนการสอน
1) วิทยากร ลุงมะ แรใจดี เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทยทรงดํา

เปนอยางดี เพราะเปนบุคคลสําคัยคนหนึ่งของดอนมะเกลือ
2) แผนที่ถิ่นฐานเดิมของชาวไทดํา
3) แผนที่ตําบลดอนมะเกลือ
4) แบบเรียน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
5) วีดีทัศน การแสดงพื้นบานของชาวไทยทรงดํา
6) ใบความรู
7) ใบงาน

การวัดและประเมินผล
1)  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามเกณฑ
2)  ดูวิธีการปฏิบัติงาน
3)  สังเกตการตอบคําถาม
4)  ตรวจผลงานจากใบงาน

บันทึกผลหลังการสอน

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู

ประวัติความเปนมาของชาวโซง
คนไทยที่มีเชื้อสายชาวโซง  หรือไทดํา  เปนชนกลุมนอยซึ่งเราเรียกกันโดยทั่วไปวา  ลาวโซง  หรือไท

ดํา  ที่อาศัยอยูในบริเวณภาคกลางเปนสวนใหญ ความเปนมาชาวโซงเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่ยังคงรักษาแบบ
แผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว หมูบานชาวโซงกระจัดกระจายอยูในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  และ
สุพรรณบุรี  แมวาในปจจุบันคนรุนใหมของชาวโซงรับเอาความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามแบบแผนสังคมสมัยใหม
แตคนรุนเกายังคงรักษาพิธีกรรมและแบบการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว  ชีวิตความเปนอยูของชาวโซงใน
ปจจุบันจึงอยูในยุคของความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประดังมาจากสังคมภายนอกและตองปรับใหความเจริญทาง
เศรษฐกิจและวิทยาการสมัยใหม

ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ
ชาวโซงมีชื่อเรียกตาง ๆ กันวา  ลาวโซง  ลาวซง  ไทยซง  ลาวทรง (ซง) ดํา  ลาวซวงดํา  ผูไทยดํา  ผู

ไตซงดํา ไทดํา ไทยทรงดํา  เสถียรโกเศศ  “สง  โซง  ทรง” หมายถงึ  กางเกงดาํ  คาํจาํกดัความในพจนานกุรมฉบบั
ราชบณัฑติสถาน  มีคําวา “โซง” มาจากคําวา “ซงดํา” หมายความวา      ผูไทยที่นุงกางเกงดํา   “โซง” จาก
เอกสารหลายเลม และใหความเห็นเกี่ยวกับการเรียกชื่อตาง ๆ ของไทยโซงวา ชื่อ ลาวโซง หรือ ลาวซง  นั้นใช
เรียกเฉพาะผูไทดํา ที่อพยพมาอยูในประเทศไทยเทานั้นสวนที่อื่นจะเรียก “ไทดํา” ที่เรียกวาลาวเปนเพราะเรียก
ใหผสมกลมกลืนเขากับคนทองถิ่นที่อยูกอนแลว เชน ลาวเวียง ลาวพวน ดังนั้นแทนที่จะเรียกวา “ไทยดํา” หรือ 
ไทยทรงดําตามที่เคยเรียกมาก็กลายเปน “ลาวดํา หรือลาวซงดํา” ที่เรียกวา “ลาวซงดํา” นั้นคงเปนเพราะเรียก
ตามเครื่อง   นุงหมที่ใช คือ ไทดํา เหลานั้นนิยมนุงหมดวยผาสีดํา  ตอมาคําวาดําหายไปจึงเหลือแตคําวา “   ลาว
โซง หรือ ไทยโซง” สารานุกรมกลุมชาติพันธไทยโซง จะเรียกชนกลุมนี้วา “ไทยโซง” ไมใชคําวา “ลาวโซง” ตามที่
คนไทยสวนใหญเรียกกัน เนื่องจากดั้งเดิมแลวจะเรียกชนกลุมนี้ที่อาศัยอยูนอกประเทศไทยวา “ไทดํา”

ถิ่นฐานเดิม
ไทยดํามีถิ่นฐานอยูที่ประเทศจีนตอนลาง ซึ่งเปนถิ่นฐานของตนเผาไท   ตอมาคนไทดําไดอพยพลงมา

ทางใต ไทยดําไดอพยพมาตั้งหลักแหลงที่บริเวณแมน้ําอู ซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขงที่หลวงพระ
บางแมน้ําอูมีตนน้ําอยูที่เมืองแถงหรือปจจุบันคือเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามเปนเมืองหลวงและเปนหัวเมือง
ฝายเหนือบริเวณนี้อยูตอนเหนือของราชอาณาจักรลาวใกลเขตแดนเวียดนาม นอกจากเมืองแถงแลวบริเวณที่
ไทยดําอาศัยอยู  ไดแก เมืองควาย  เมืองคุง  เมืองมวย  เมืองลา  เมืองโมะ   เมืองหวัด เมืองซาง และรวมเมืองที่
ผูไทยขาว   อาศัยอยูอีก  4  เมือง รวมทั้งหมดเปน 12 เมือง จึงเรียกวาเมืองสิบสองผูไทหรือสิบสองเจาไท
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การอพยพเขาสูประเทศไทย
ชาวโซงหรือไทยดําไดอพยพเขามาในประเทศไทยหลายครั้ง สาเหตุข องการอพยพคือ ผลของ

การทําสงครามในอดีต  เปน สว น ใหญก ารอพยพเขา มาในประเทศไทยครั้ ง แ รกในสมัยพระเจา
กรุ ง ธนบุ รี เ มื่ อ ปพ .ศ . 2322ไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี สันนิษฐานวาอยูที่บานหนองปรง หรือ บาน
หนองเลา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี   ในป พ.ศ. 2335 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ชาวโซงหรือ
ไทยดําไดอพยพเขามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี(พงศาวดารเมืองหลวง
พระบาง  2507  ในป  พ.ศ.2371  และ  พ.ศ.2379)   สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ได
อพยพมา อยูที่เมืองเพชรบุรี ที่ตําบลทาแรง  อําเภอบานแหลม  แตเนื่องจากไทดําชอบอาศัยอยูที่ดอนน้ําทวมไม
ถึงและบริเวณที่อาศัยเดิมขาดแคลนไม จึงไดอพยพไปอยูที่อําเภอเขายอยในเวลาตอมา

ชาวโซงในประเทศไทย
จากการอพยพของชาวโซงดังที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาถิ่นฐานเดิมของชาวโซงในประเทศไทยอยูที่

จังหวัดเพชรบุรีการที่โปรดเกลาฯใหไทยทรงดําไปอยูที่เพชรบุรีนั้นอาจเปนเพราะจังหวัดเพชรบุรีมีปาและเขามาก
มีหุบหวยลําธารน้ําทวมไมถึงลักษณะภูมิประเทศคลายภูมิประเทศบานเกาเมืองเดิม คือ เมืองแถงแควนสิบสองจุ
ไท การที่ชาวโซงไดอาศัยกระจัดกระจายในที่ตาง ๆ      ในประเทศไทยนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือชาวโซงรุนเกามีความ
ปรารถนาแรงกลาที่จะกลับไปถิ่นฐานบานเกิดของตน คือ เมืองแถง  เหตุผลอื่นคือการอพยพเพื่อไปหาที่ทํากิน
ใหมในบริเวณจังหวัดใกลเคียง  เชน   เพชรบุรี ราชบุรี   สุพรรณบุรี   และ  นครปฐม  ดังนั้น  ลาวโซงที่กระจายกัน
อยูในที่ตาง ๆ  ของประเทศไทยลวนแตเปนเชื้อชาติของลาวโซง   ที่ไปจากเพชรบุรีทั้งสิ้น

ชาวไทยทรงดําในตําบลดอนมะเกลือ
ชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูใน ตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง กลุมนี้ เปนกลุมชาวไทยทรงดําที่ได

อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อที่จะแสวงหาที่ทํากินแหลงใหม  การเขามาครั้งแรก ๆ อาชีพหลักของไทยทรง
ดําจะเปนการทํานา ตอมาประสบปญหาในเรื่องราคาขาวตกต่ําทําไมคุมกับที่ไดลงทุนไป จึงหันมาทําไรแตงโมซึ่ง
ก็ประสบปญหา คือ ดินที่ใชในการเพาะปลูกนั้นจะจืดเร็วมากทําซ้ําที่เดิมไมไดจึงตองมีการยายที่ทําไรไปเรื่อยๆ  
ปจุบันชาวไทยทรงดําจะนิยมการทําไร   แตงโมที่จังหวัดอยุธยา สวนชาวบานที่ไมไดประกอบอาชีพอะไร ก็จะ
ทํางานรับจางอยูที่ในหมูบาน  คนหนุมสาวก็จะไปหางานทําที่ในกรุงเทพเปนสวนใหญชาวไทยทรงดํายังคงยึดถือ
และรักษา   ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมดั่งเดิมของไทยทรงดําอยางเหนียวแนน เชน  การแตงกาย    ก็
ยงัคงนุงผาซิ่นลายแตงโม  สวมเสื้อกอมอยูเสมอ เม่ือไดทําการประกอบพิธีกรรมของไทยทรงดํา ก็จะมีการแตง
กายดวยชุดประจําชาติ    คือ  เส้ือฮีเม่ืออยูที่บานก็ยังเกลาผมและคาดผาฮางนม  (ผาคาดนม)   อยูกับเรือนก็ยัง
ใสเส้ือที่ทอตามหมูบานอยู
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ดอนมะเกลือเปนหมูบานที่ใหญ มีศูนยวัฒนธรรมเปนของตนเอง

วัฒนธรรมไทยทรงดําเปนที่เชิดหนาชูตา เพราะมีการ
แตงกายที่มีความสวยงามไมเหมือนกับคนในชาติอื่น
และยังคงรักษาเอกลักษณในการแตงกายเสมอมา
ถึงแมวาวัฒนธรรมบางอยางไดสูญหายไปแลวก็ตาม
ลูกหลานที่เปนไทยทรงดําก็พยายามที่จะรักษาไว
เพื่อที่จะคงความเปนไทยทรงดํา จะเห็นไดจากการที่
ไมลืมพี่ ลืมนองที่อพยพมาดวยกันดวยความลําบาก
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เรือนไทยทรงดําดั้งเดิมที่ พิพิธภัณฑไทยทรงดํา  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรีชีวิตที่เรียบงายของชาวไทยทรงดําที่มีทั้งการทอผา และการทํานา และการเก็บขาวที่ไดจากการสรางยุง
ฉางในการเก็บพืชผลที่เก็บมาได มีขั้นตอนการสรางที่งายไมมีตะปูในการยึดแตจะใหการขัดเปนทอน ๆ
ติดกัน

เรือนไทยทรงดําดั้งเดิมที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การแตงกายที่เรียบงายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของไทยทรงดํา อยางหนึ่งการตัดเย็บ
ก็ตัดเย็บกัน ทอผาใชกันเอง เปนความภาคภมิใจของไทยทรงดํา

การแตงกายที่นารักและมีเอกลักษณที่สวยงามเวลามีงานเทศกาลที
สําคัญ
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แผนที่ที่  1  ถิ่นฐานเดิมของลาวโซง
ที่มา :  ม.ศรีบุษรา  2530 : 12, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน, สารานุกรมกลุมชาติพันธุ
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรม, 2539),2.
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       ใบงาน

คําชี้แจง
1)  ใหนักเรียนแตละกลุมปรึกษาหารือกันภายในกลุม แลวตั้งคําถามของกลุมที่เปนประเด็นที่นัก

เรียนสนใจมีความสังเกต หรือตองการคําตอบ จากผูรูในทองถิ่น ครู และผูวิจัย
1.1คําถามของกลุมนักเรียน................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................……………………………
    คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
1.2คําถามของกลุมนักเรียน................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................……………………………
    คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2)  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เพิ่มเติม แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
2.1   เขียนประวัติชาวไทยทรงดํามาโดยสรุป

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

   2.2     จงอธิบายถึงสาเหตุของการยายถิ่นของไทยทรงดํา
……………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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2.3 จงอธิบายถึงเมือง “ สิบสองจุไท “ ประกอบดวยเมืองอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ชาวไทยทรงดําในตําบลดอนมะเกลือ มีชีวิตการอพยพยายถิ่นมาจากที่ใด อธิบายโดยสรุป เพราะเหตุใดจึงตองมี
การอพยพยายถิ่น และหาที่ทํากินใหมอยูเสมอ
…...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................……..….…..…………………
…………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                                  2.5 เพราะเหตุใดถึงใชชื่อเรียก ชาวไทยทรงดํา วา “ ลาวโซง” คําวา โซง   หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

**************************************************************
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  แผนการจัดการเรียนรูที่  2   เร่ือง   วิธีการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดํา
ในอดีตจนถึงปจจุบัน                                                                                    เวลา   2   ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ชาวไทยทรงดํา ที่อพยพมาจากแควนสิบสองจุไทในประเทศมีความเปนอยูและมีวิถีการดําเนินชีวิต

ที่เปนเอกลักษณ เฉพาะตนเอง ซึ่งในวิถีชีวิตของไทยทรงดํานั้นเปนวิถีชีวิตที่มีความเรียบงาย เปนการดําเนินชีวิต
ตามธรรมชาติ มีวิธีการทํามาหากิน การประกอบ การสรางบานเรือนที่มีความเปนเอกลักษณ ที่โดดเดน มีภาษา
เขียนของตนเอง มีภาษาพูดของตนเอง มีวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บที่ไมเหมือนใคร ซึ่งความเปนเอกลักษณอันนี้ 
จึงทําใหชาวไทยทรงดําอยูกันอยางเหนี่ยวแนน รักกันดุจพี่นอง มีความเปนปกแผนของสังคม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1)  นักเรียนสามารถอธิบายวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําได
2)  นักเรียนสามารถอธิบายการสรางบานเรือนของไทยทรงดําได
3)  สามารถเขาใจถึงเครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวันได
4)  สามารถอธิบายถึงการประกอบอาหารของไทยทรงดํา อยางนอย 1 ชนิด

สาระการเรียนรู
1)  บานของชาวไทยทรงดําในปจจุบัน
2)  การประกอบอาชีพ
3)  อาหารการกิน
4)  การรักษาโรคภัยไขเจ็บ
5)  ระบบครอบครัวเครือญาติ
6)  ศาสนาและความเชื่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา

1) ครู ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย  รวมกันอภิปรายวิธีการดําเนินชีวิตของชาวไทย
ทรงดําในอดีต เพื่อเปรียบเทียบกับสังคมการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดําในปจจุบัน

2) ใหโอกาสนักเรียนในการซักถาม เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



230

ขั้นสอน
3) ผูวิจัย  แจงจุดประสงคในการเรียนรูใหนักเรียนไดทราบ
4) แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  ใหศึกษาใบความรู  เร่ือง  บานของชาวไทย

ทรงดําการประกอบอาชีพ อาหารการกิน การรักษาโรค และระบบครอบครัว เครือญาติ
5) ใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมในกลุม และตอบคําถามในใบงาน
6) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมที่ไดจากการอภิปราย

และจากการตอบคําถามในใบงาน  โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน
7) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงวิถีชวีิตชาวไทยทรงดําวามีอะไรบาง
8) ครู  ผูรูในทองถิ่น และ ผูวิจัย รวมสาธิตการทําอาหารของชาวไทยทรงดําที่

เปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดํา อยางคือ การทําลาบเลือด  ผักจุบ แกงบอน  นึ่งขาวเหนียว  แกงหนอสม ให
นักเรียนไดชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติ

9) ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปวิธีการทําลาบเลือดดิบ/ลาบเลือดสุก
ตามความสนใจและตอบคําถามจากใบงาน ชุดที่ 2

10) นักเรียนนําเสนอขั้นตอนและวิธีการทําอาหารพิ้นบานไทยทรงดํา
หนาชั้นเรียน

11) ครูและนักเรียนและผูรูในทองถิ่นสรุปรวมกัน
ขั้นสรุป
12) นักเรียน/ครู/ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย รวมกันสรุปถึงวิธีการดําเนินชีวิตของ

ชาวไทยทรงดํา
13) นักเรียนสรุปถึงการสรางบานเรือนและการประกอบอาหารของชาวไทยทรงดํา
14) ครู  นักเรียน ผูรูในทองถิ่น ดูวิธีการสาธิตการทําอาหารของชาวไทยทรงดํา

สื่อการเรียนการสอน
1)  แผนภาพบานไทยทรงดําในอดีต/ปจจุบัน
2) ภาพการประกอบอาชีพของไทยทรงดํา เชน การทํานา/การทําแตงโม
3) ภาพการประกอบอาหาร
4) ภาพการรักษาโรค
5) แบบเรียน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงดํา
6) วีดีทัศน ชีวิตความเปนอยูของชาวไทยทรงดํา

การวัดและประเมินผล
1)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน
2)  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทํางานกลุม
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3)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในการชมการสาธิตการทําอาหาร
4)  ความรวมมือในการทํากิจกรรม
5)  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
6)  การตรวจผลงานหนาชั้นเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมเสริม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

@-------------------------------------------------------@
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ใบความรู

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   2
วิถีการดําเนินชีวิตของไทยทรงดํา

********************************************************


ความเชื่อทางศาสนา ถือเปนพื้นฐานรวมอันมีมาแลวเกาแกของคนไทยเกือบจะทุกกลุม     ตลอดทั้ง

เอเชียอาคเนย   ไดแกความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ   แถน  และผี  คนไทยเชื่อวาในรางกายของคนมีขวัญประจําอยู
ตามอวัยวะสําคัญตาง ๆหากวาขวัญเหลานั้นยังประชุมกันอยูอยางพรอมเพรียงในรางกายของบุคคลใดบุคคล
นั้นก็จะมีชีวิตเปนปกติสุขดีแตถาหากขวัญเกิดหนีหายออกไปจากรางกายเมื่อใดก็จะทําใหเกิดอาการผิดปกติ
หรือเจ็บไขไมสบายขึ้นได      จําเปนที่จะตองหาวิธีเรียกขวัญใหกลับคืนมาใหได

แถน   เปนเทวดาอยูในเมืองฟา เปนผูกํากับความเปนไปของโลกมนุษย   ทั้งในดานดีและดานภัย
ดังนั้นมนุษยตองคอยระมัดระวัง ไมกระทําการใด ๆ  ใหแถนโกรธและลงโทษเอาได
          ผี    หมายถึง   ขวัญของคนที่ตายไปแลว ผีสามารถจะเดินทางไปยังที่ตาง ๆ  ดวยตนเอง  และถา
หากกลับมาอยูที่เรือนของตนก็จะกลายเปนผีเรือน นอกจากผีเรือนแลวก็ยังมีผีประเภทอื่น ๆ  อีกมาก    เปนตน
วา  ผีปา  และ  ผีบาน  (ผีประจําหมูบาน)  ผีสามารถบันดาลโชคชะตา
 ทั้งดีและรายใหกับมนุษยได มนุษยจึงจําเปนตองมีการเซนไหวผีตามวาระอันควรเพื่อใหผีพอใจ รวมถึงหลีกเลี่ยง
การกระทําใด ๆ  อันอาจจะผิดผี    ซึ่งจะทําใหผีลงโทษเอาได

ปจจุบันนี้แมวาความเชื่อเรื่องผีในแตละกลุมชาติพันธุจะลดลงไปบาง  แตชาวโซงยังคงมีความเชื่อ
เคารพนับถือมีอยู  ความเชื่อนับถือผีที่สําคัญ    คือ   ผีบรรพบุรุษ  หรือ   ผีเฮือน ผีเรือนนั้นมีความสําคัญตอชาว
โซงมากจึงมีประเพณีการสืบผี ซึ่งชาวโซงถือวาเปนการสืบสกุลนั่นเอง     มีธรรมเนียมปฏิบัติดังนี้คือผูใดมาจาก
สกุลใดก็สืบสกุลนั้น  โดยมีลูกชายเปนผูสืบสกุล    ในกรณีที่สกุลนั้นมีลูกชายหลายคน  ลูกชายคนสุดทองจะเปน
ผูเล้ียงผีพอ แม สืบตอไป  และไดเปนเจาของเรือนของพอแม การสืบผีจึงเปนการสืบทอดมรดกที่สําคัญของชาว
โซงลูกชายคนโตตางก็มี    ครอบครัวและแยกออกไปมีเรือนอยูตางหากแตก็ยังใชสกุลเดิมอยู  สวนลูกสาว  เม่ือ
แตงงาน     แลวจะไปอยูในสกุลของสามีไปสืบผีทางฝายสามี
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⌫⌫
ชาวไทยทรงดํา เปนกลุมชาติพันธุที่ยังคงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไวแมวาวัฒนธรรม

บางสวนไดมีการผสมผสานกับสังคมไทย เพราะการเขามาตั้งถิ่นฐานรวมกับสังคมไทยมาเปนเวลาชานานแลวก็
ตาม  แตวัฒนธรรมเหลานั้นก็ยังคงอยู    โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หมูบานดอนมะเกลือ  มีทั้งชาวโซงและคนไทย
อาศัยอยูรวมสังคมเดียวกัน โดยที่จํานวนครัวเรือนและประชากรชาวโซงมีมากกวาคน

1.การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญของพื้นที่นี้มีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม   
คือ   การทํานา    โดยเกษตรกรสวนใหญมีที่นาเปนของตนเอง    ขาวที่ปลูกสวนใหญคือขาวเจาเพื่อการบริโภค
และจําหนาย    ดวยเหตุที่มีระบบการชลประทานของรัฐบาลที่สมบูรณและครอบคลุมพื้นที่ทํานาคอนขางทั่วถึง    
ทําใหในปจจุบันชาวโซงในตําบลดอนมะเกลือ  สามารถทํานาไดปละ  2  ครั้ง    การทํานาของชาวบานใน
ปจจุบันเปนลักษณะของการใชแรงงานภายในครัวเรือน  เม่ือวางเวนจากการทํานา ในเวลากลางวันผูชายก็จะไป
ตกปลา หากบหาเขียดในนานํามาขาย สวนผูหญิงชาวไทยทรงดําก็จะเล้ียงลูก  จักสานภาชนะดวยไมไผไวใชใน
ครอบเรือน และทําการทอผา  ซึ่งผาที่ททอจะมีลักษณะลายเปนเอกลักษณของไทยทรงดําที่แทจริง  ซึ่งเรียกวา  
ลายแตงไทย  หรือ  ลายแตงโม

เ ม่ือวางจากการทํานาผู ชายไทยทรงดําก็จะมี
อุปกรณในการหาปลา  เพื่อเล้ียงชีพ รวมทั้งการจับ
กบ เขียดมาใชในการบริโภคและสามารถขายไดเปน
เงินจุนเจือในครอบครัวเมื่อยามที่ครอบครัวตองการ
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการชวย
เหลือครอบครัวดวย

ฝายผูหญิงเมื่ออยูบานวางจากการทํานาชวย
เหลือสามีก็จะมีความสามารถที่ไดรับการถาย
ทอดจากบรรพบุรุษ  คือการทอผาพื้นบานของ
ไทยทรงดํา  ซึ่งสามารถที่จะใชเปนเครื่องนุงหม
และทํารายไดที่เปนกอบเปนกําใหกับครอบครัว
ไดอีกดวย
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     2.อาหารการกิน    อาหารที่นิยมรับประทานกัน คือ   ขาวเหนียวและขาวจาวชาว

 3.  การต้ังบานเรือน   ชาวไทยทรงดํา   เปนกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมใหญ

  4.  โรคภัยไขเจ็บและการรักษาโรค    แตเดิมชาวโซงมีวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยการ
ใชสมุนไพรควบคูไปกับคาถาอาคมบางครั้งอาศัยการรักษาทางไสยศาสตรเขามารวมดวย   โดยมีหมอปดเปา
หรือ  หมอเปา   เปนผูทําพิธี  และชาวโซงเชื่อกันวาผูที่เจ็บปวยนั้นสวนมากถูกผีกระทําใหปวดหัว   ตัวรอนเปนไข
เม่ือใชหมอชวยปดเปาใหก็จะทุเลาเบาบางลงได หมอปดเปาตองไดรับการเรียนรูและถายทอดฝกฝนจากหมอปด
เปารุนกอน ๆ  สืบตอกันมา  โดยไมจําเปนตองสืบเชื้อสายกับหมอคนเดิมแตไมสามารถเรียกรองคารักษา
พยาบาลจากคนไขไดแลวแตคนไขจะให   เรียกวา   “หยาดหมอ”    เปนการแสดงความขอบคุณ

5. ระบบครอบครัวและเครือญาติ    จากการศึกษาพบวา   สังคมของลาวโซงมีระบบ
ครอบครัวและระบบเครือญาติ ซึ่งอยูในโครงสรางทางสังคม 2  ระดับ คือ

ก.  โครงสรางสังคมระดับครอบครัว   สังคมชาวโซงใชระบบเครือญาติเปนหลักใน
การจัดระเบียบครอบครัวโดยมีแนวความคิดเรื่องผีเดียวกันเปนสัญลักษณรวมกัน ระบบเครือญาตินี้เปรียบ
เสมือนวงกลมวงใหญที่ลอมสมาชิกของครอบครัวชาวโซงไวโดยรอบ วิธีการที่คนในครอบครัวนับญาติกันทาง
สายโลหิตและทางการแตงงาน    และมีวิธีกําหนดระดับความสําคัญของสมาชิกไวแนนอนโดยยึดหลักการจัด
ลําดับในดานอาวุโสการจัดลําดับเครือญาติของไทยทรงดํานั้น เปนการลําดับโดยถือเอาญาติทางฝายพอเปน
สําคัญ   เรียกวา   การสืบเชื้อสายหรือสืบผีฝายพอ

ตามลักษณะของระบบครอบครัวขยาย กลาวคือ นอกจาก
สามีภรรยา  และลูกแลว    ยังมีพอแมของสามี ภรรยา
ตลอดจนญาติพี่นองคนอื่น ๆ  อาศัยรวมอยูดวยหรือเมื่อมี
การแตงงานฝายสามีจะนําภรรยาเขาไปอยูรวมกับครอบ
ครัวเดิมของตนและภรรยาตองเปลี่ยนมาใชนามสกุลของ
สามี สืบผีหรือนับถือผีบรรพบุรุษตามอยางสามี

การกินอาหารของไทยทรงดํา จะนิยมรับประทานอาหาร
ที่มีในธรรมชาติหาได และชอบที่จะกินรวมกันเปนหมู
คณะ  เพราะ เปนครอบครัวใหญเวลาที่จะกินขาวก็ตอง
ลอมวงกันกิน บานเรือนจะมีลานกกวางกลางบานพอที่
จะใหญาติพี่นองไดมารวมกินขาวดวยกัน และเปนที่ใน
การประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ ของชาวไทยทรงดําดวย
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ข.   โครงสรางสังคมระดับชุมชน    ชุมชนชาวโซงเปนชุมชนตามแนวคิดดั้งเดิม   แต
ขึ้นอยูกับระบบเครือญาติ  อันประกอบดวยญาติทางสายโลหิต และญาติทางการแตงงาน  ซึ่งรวมเรียกวาญาติผี
เดียวกัน  ดังนั้น  ชุมชนชาวโซงประกอบดวยครอบครัวหลาย ๆ  ครอบครัวที่เปนเครือญาติกัน    เม่ือมีการ
ประกอบพิธีกรรมใด ๆ   ก็ตามจะมีบรรดาญาติพี่นองมารวมในพิธีนั้น ๆ   มากมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่
เปนญาติผีเดียวกัน

6.  ศาสนาและความเชื่อ    แตเดิมชาวโซงมีการนับถือผีและส่ิงนอกเหนือธรรมชาติตาง ๆ    
อยางเครงครัด  โดยเชื่อกันวาส่ิงตาง ๆ ในโลกอยูภายใตอํานาจของผีและส่ิงเหนือ     ธรรมชาติ     ชีวิตของคนจึง
มีความสัมพันธ และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับภูติผีตาง ๆ เปนตนวาผีบรรพบุรุษ   ผีเรือน

เอกสารอางอิง
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ใบงาน

คําช้ีแจง
 1)  ใหนักเรียนแตละกลุมปรึกษาหารือกันภายในกลุม แลวตั้งคําถามของกลุมที่เปนคําถามที่ เกิด

ขอสงสัย หรือตองการคําตอบ จากผูรูในทองถิ่น ครู และผูวิจัย
  1.1   คําถามของกลุมนักเรียน.................……................................................…………….

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................…………………………………………….

  คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................……………………………………………………………

 1.2 ถามของกลุมนักเรียนคําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2)   ใหนักเรียนในแตละกลุมศึกษาใบความรู เพิ่มเติม แลวแสดงความคิดเห็น ตามหัวขอที่
กําหนดในใบงานดังตอไปนี้

2.1   ลักษณะชาวบานไทยทรงดําโดยสรุป
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2.2   ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวไทยทรงดํา
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

  2.3      อาหารการกินที่สังเกตไดในชีวิตประจําวัน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................…………………………………………………………….

 2.4       การรักษาโรคภัยไขเจ็บ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…................................................................................…………………………………………………………

2.5        ระบบครอบครัวและเครือญาติ
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………

.*******************************************************
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แผนการจัดการเรียนรู  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
แผนการจัดการเรียนรูที่  3 - 4   เร่ือง   ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปเวลา                  4   ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ชาวไทยทรงดํา เปนชนชาติที่มีประเพณีและพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณ และมีความโดดเดนเปนของ

ตนเอง ซึ่งชนชาติใดไมมีการประพฤติปฏิบัติ ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่มีในรอบปการเกิดนั้น มีความ
สําคัญอยูรวมกันหลายประเพณี ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ ผูเรียนจึงมีเชื้อสายไทยทรงดําจะตองประพฤติและปฏิบัติ
สืบทอดกันไปสูลูกสูหลาน เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดําใหคงอยูตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1)  นักเรียนสามารถบอกและอธิบายประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของ

ชาวไทยทรงดําได
2)  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประกอบประเพณีและพิธีกรรมของ

ไทยทรงดําได
3)  อธิบายบทบาทของบุคคลที่ทําพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวไทยทรงดํา
4)  นักเรียนสามารถอธิบายและบอกประโยชนของการใชเครื่องใชในการประกอบ

พิธีได

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา

1) ครู ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย  พานักเรียนไปชมวีดีทัศน ประเพณีไทยทรงดําที่ศูนย
ไทยทรงดําดอนมะเกลือ

2) นักเรียนตั้งคําถามที่นักเรียนเกิดความสงสัยในใบงาน คนละ  2  คําถาม
3) ครู  ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย  รวมกันตอบคําถาม และสรุปจากการชุมวีดีทัศน

พรอมอธิบาย
ขั้นสอน

4) ครู  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนไดทราบ
5) ครูทําแผนผังแสดงประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําในรอบป ใหนักเรียนดู

โดยครูเปน ผูอธิบาย
6) ครูพานักเรียนดูแผนผังแสดงเดือนที่เหมาะสม ในการประกอบประเพณีและ

พิธีกรรมใหนักเรียนดูพรอมกับอธิบาย
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7) ใหนักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  เพื่อศึกษาประเพณีและพิธีกรรมที่ครูกําหนดไว
ในใบงาน โดยใหนักเรียนไดศึกษาความรู จากการคนควาที่ศูนยไทรทรงดําดอนมะเกลือ และจากการชมวีดีทัศน

8) นักเรียนรวมกันสรุปผล และอภิปรายผลจากการคนควาหาความรู
9) นักเรียนนําเสนอผลงานการคนควาหนาชั้นเรียน
10)  ครูและนักเรียน สรุปความรูที่ไดจากการรายงานหนาชั้นเรียน

ขั้นสรุป
11) ครู ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย สรุปเนื้อหาที่เรียนไปแลว
12) เปดโอกาสใหนักเรียนไดสอบถามจนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

สื่อการเรียนการสอน
1) แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยทรงดํา
2) แผนผังตารางแสดงประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดําที่ควรรูจัก
3) แผนผังแสดงเดือนที่เหมาะสม ในการประกอบพิธีกรรม
4) วีดีทัศน เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
5) ใบความรู และใบงาน
6) สถานการจริง
7) เครื่องใชของจริง

การวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการทํางาน
2) สังเกตพฤติกรรมกระบวนการ
3) การนําเสนอหนาชั้นเรียน
4) การรวมตอบปญหาและแสดงความคิดเห็น
5) การตรวจใบงาน  ผลงานนักเรียน

@-------------------------------------------------------@
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ใบความรู

               ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   3-4

*************************************************************************

  ⌫⌫⌫

ประเพณีและพิธีกรรมเปนส่ิงที่มนุษยไดทําการสรางขึ้นมีทั่งที่เกิดขึ้นมาใหม มีการเจริญเติบโต 
ประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมของไทยทรงดํานั้นก็ไดรับอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนกัน บางขั้นตอนก็ได
สูญหายไปไมเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงตองมีการไดรับการถายทอดใหกับลูกหลานไทยทรงดํา

พิธีกรรมก็เปนสวนประกอบหนึ่งของไทยทรงดํามีความเปนเอกลักษณในตนเองมีขั้นตอนการปฎิบัติ
ที่มีความเครงครัดมีการผสมผสานกันระหวางความเชื่อและไสยศาสตร เกิดการผสมผสานเปนเนื้อเดียวกัน ชาว
ไทยทรงดํามีประเพณีและพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองมากมายหลายประเพณีดวยกัน ดังจะประมวลให
เห็นประเพณีในรอบปดังนี้ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํานั้นมีอยูดวยกันหลายประเพณี เชน    
ประเพณีปาดตงขาวใหม  ประเพณีการเกิดพิธีกรรมเกี่ยวกับผีมด   ประเพณีการปดรังควาน   พิธีเสนฆาเกือด   
ประเพณีการแตงกาย   พิธีเสนเรือน   ประเพณีการทําศพ    ประเพณีการแตงงาน    ประเพณีเสนเรียกขวัญ
ประเพณีการขึ้นบานใหม   ประเพณีอิ๋นกอน  และ พิธีการไหวศาลประจําหมูบาน เปนตน

 ประเพณีการแตงกายของไทยทรงดําในงานเทศกาลลอยกระทง
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ตารางที่    31   แสดงประเพณีและพิธีกรรมในรอบป

ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา เดือนที่มีการปฎิบัติ
ประเพณีปาดตงขาวใหม
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีมด
พิธีเสนฆาเกือด
พิธีเสนเรือน
ประเพณีการแตงงาน
ประเพณีการขึ้นบานใหม
ประเพณีอิ๋นกอน
พิธีการไหวศาลประจําหมูบาน
พิธีการเกิด
พิธีการแตงกายและการไวทรงผม
ประเพณีการทําศพ
ประเพณีเสนเรียกขวัญ
ประเพณีการปดรังควาน

เดือน  1,2
ทุกเดือนยกเวนเดือน 5, 9, 10, 11
 เดือน 4  6  12
เดือน  4  6  12
เดือน 4 6
เดือน 5
เดือน  6  8
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ที่มา :  จําลอง  บุญเรืองโรจณ  และคณะ การวิเคราะหระบบคุณคาภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิตของ
ไทยทรงดํา ,2545:5

ในการประกอบประเพณีของไทยทรงดํานั้น จะมีการนับเดือนในรอบปตั้งแตเดือนอายถึงเดือน12 วา
เดือนไหนจะเปนเดือนที่ดีเปนเดือนที่มีความเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมที่เปนมงคลหรือเดือนใดเปนเดือน
ที่ไมดี ไมเหมาะแกการจัดประเพณีและพิธีกรรม  ดังจะประมวลไดดังนี้

เดือน อาย   เปนเดือนที่ไมดีไมใหตั้งบานเรือนไมใหทํางานมงคล
เดือน ยี่       เปนเดือนดี เปนมงคล ทําพิธีเสนเรือน

           เดือน  3       เปนเดือนดี เปนมงคลใหหนุมสาวที่รักกันแตงงานได
เดือน  4       เปนเดือนดี เปนมงคล  ทําพิธีเสนเรือนได

           เดือน  5       เปนเดือนไมดี  ไมเปนมงคลไมควรทําพิธี
เดือน  6       เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
เดือน  7       เปนเดือนดี เปนมงคลบาง  ไมเปนบาง
เดือน  8       เปนเดือนดี เปนมงคลคอนขางดี
เดือน  9       เปนเดือนไมดี ไมเหมาะทําพิธี
เดือน  10     เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
เดือน  11     เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



242

เดือน  12     เปนเดือนดี เปนมงคลทําพิธีไดทุกอยาง
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํามีความเปนเอกลักษณและมีความโดดเดนยึดถือทําการปฏิบัติ

กันมาอยางชานาน และทําการถายทอดไปสูชนรุนหลังถึงแมวาในปจจุบันประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ของไทย
ทรงดําไดถูกกระแสทางวัฒนธรรมไทย กระแสความเจริญทําใหเกิดการผสมผสานกันกับวัฒนธรรมไทยไปบาง
แตก็ยังเหลือรองรอยของประเพณีและพิธีกรรมไทย ทรงดําใหไดทําการศึกษากันบาง และก็ยังมีการปฏิบัติซึ่ง
ประเพณีของไทยทรงดําที่ยังมีปรากฏอยูนั้นจะมีอยูทั้งหมด13  ประเพณีที่ยังมีใหเห็นเปนรูปธรรมดังจะประมวล
ใหเห็นดังนี้

1) ประเพณีปาดตงขาวใหม
                  ชาวไทยทรงดําจะทําพิธีปาดตงขาวใหม  เม่ือทําการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว จะทําการจัดในเดือน
อาย  หรือเดือนยี่  จะทํากันปละ  1  ครั้ง  ความหมายของการทําพิธีปาดตงขาวใหม คือ  เม่ือทํานาเกี่ยวขาวได
ขาวใหมมาเก็บแลว   ก็จะเปนพิธีการเซนผีเรือนหรือผีบรรพบุรษใหมากินขาวใหมกอนเพื่อความเปนศิริมงคลของ
ครอบครัว และของตนเอง
              ขั้นตอนในการประกอบพิธี  คือ

       1)  ชาวไทยทรงดําจะทําการเตรียมขาวฮาง (ขาวเหนียว)   ขาวเมาคลุกมะพราว    ขาวตมผัด
ขนมนมสาว (ขนมเทียน)  ออย  กลวย เผือก มัน และผลไมที่มีอยูตามฤดูกาล และไก 1  ตัวนํามาแกงหนอสม

       2)การจัดสํารับโดยการนําของที่ไดเตรียมทั้งหมดใสลงในสํารับ พรอมดวยเหลา  1 ขวดยกเขา
ไปไวที่หองกะลอหอง (หองผีเรือน)จากนั้นทําการเรียกผีปูยามากิน  ใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเลี้ยงผี
                           3)เมื่อไดปฏิบัติจนเสร็จพิธีจากนั้นก็ทําการเชิญญาติพี่นองและเพื่อนบานมารวมกันรับ
ประทานอาหารเปนอันเสร็จพิธี

2) พิธีกรรมเกี่ยวกับผีมด (เสนฮับมด)
                       เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อที่จะทําการไลส่ิงที่ไมดีไมใหมารบกวนเด็ก  “ ฮับผีมด “   หมายถึงการไล
ผีมดเนื่องจากผีมดไดมาขออาศัยอยูดวย เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนในบานเกิดความเจ็บปวย  ทําการรักษาอยาง
ไรก็ไมหายตองไปหาหมอเยื้อง (หมอดู)  วาเจ็บปวยเพราะอะไรถา หมอเยื้องบอกวาเกิดจากการกระทําของผีมด
เพราะตองการที่จะมาอยูดวย  ผูปวยจะตองกระทําพิธีกรรมรับผีมดใหมาอยูดวยโดยการทํากะบะไมส่ีเหลี่ยม
กวาง  1  ศอก  ไวตรงที่หัวนอนของผูปวย ไมนําไปไวที่ กะลอหอง(หองผีเรือน ) เพราะเปนผีคนละประเภทกัน  หิ้ง
ผีมดไมตองทําพิธีปาดตง   ไมเหมือนกับผีที่อยูที่หองกะลอหอง (หองผีเรือน)

3)  ประเพณีการเกิด
                      แตเดิมผูหญิงชาวโซงจําเปนตองอาศัย

3)  พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด
  4)  ประเพณีการทําขวัญเด็กเกิดใหม

หองกะลอหอง (หองผีเรือน)  เปนหองที่มีความ
สําคัญตอผูที่มีเชื้อสายไทดําเปนอยางมากเพราะมี
ความเชื่อที่วา เม่ือบรรพบุรุษไดลวงลับไปแลวก็ตอง
มีที่อยูอาศัยเชนเดียวกับตอนที่มีชีวิตอยู  จะเห็นได
วามีการเซนไหวทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีกรรมที่
สําคัญจะตองมีการบอกกลาวที่หองผีเรือนทุกครั้ง
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    เด็ก ๆ  ชาวโซงที่เกิดใหม   พอแมจะทําสัญลักษณประจําตัวเด็ก    ซึ่งทําดวยใบตาลหรือดอกไม
ไผ   เก็บไวในกะลอหองถาเปนเด็กผูชาย   จะเรียกวา   ไต   เด็กผูหญิง  เรียกวา หอยา   การทําขวัญเด็กเกิดใหม
เปนพิธีกรรมที่ทําขึ้นเมื่อเด็กอายุได  2 – 3  เดือน  ดวยความเชื่อวาคนที่เกิดมามีผีขวัญหรือแมซื้อ  แมนางเปนผี
ขวัญคุมครองอยู   จึงมีการนําเอาไขตม   เกลือ    ขาวสุก   มาทําพิธีโดยหมอทําขวัญที่เปนผูหญิงจะเอาตัวเด็ก
มานั่งตรงหนาเพื่อผูกขวัญไมใหแมซื้อมารบกวนเด็กและใหเด็กคนนั้นสมบูรณแข็งแรง
 5)  ประเพณีการแตงงาน

     ประเพณีการเลือกคู    เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับหนุมสาวชาวโซง  ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
ที่เรียกกันวา   ลงขวง นั่งขวง หรือ  อยูขวง  เม่ือหญิงสาวชาวโซงอายุประมาณ  17-18  ซึ่งขมวดมวยผมปลอย
มวยผมหางผมไวขางหลังที่วา  สาวขอดกะตอก   และกลุมหญิงสาวชาวโซงที่มีอายุประมาณ  20  ขึ้นไป   ซึ่ง
แปลงมวยผมจากขอดกระตอกมาเปน   ปนเกลา   แลวสาวทั้งสองรุนนี้สังคมชาวโซงถือวาเปนวัยที่สามารถเขา
รวม   ลงขวง    นั่งขวง หรือ  อยูขวง    เพื่อเลือกคูครองได

6) ประเพณีการทําศพ

กะเหล็บ เปนเครื่องใชประกอบประเพณีงาน
กินดองที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
เพราะเปนเครื่องที่แสดงถึงการประกอบพิธีการ
แตงงานของเจาสาวซึ่งในการแตงงานของผู
นอย จะใช  2 อันและในงานแตงงาน หรืองาน
กินดองของผูตาวจะใช  4  อัน  เปนตน

การเป กะเหล็บ หรือการสะพายกะเหล็บ
ของหญิงสาวบริสุทธิ์  จะกระทําก็ตอเมื่อมี
การแตงงาน  การเลือกจะตองเลือกสาว ๆ
ที่บริสุทธมี  อายุระหวาง  17 – 18 ป และ
ยังไมมีครอบครัว เปนผูสะพาย  กะเหล็บน
อกจากจะใชในการแตงงานแลว ยังใชใน
การไปพบหมดของไทยทรงดํา เพื่อที่จะนํา
เอาของไปหยาดหมอ คือการขอบคุณหมอ
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6) ประเพณีการทําศพ
เม่ือมีผูตาย   เจาของบานจะยิงปนขึ้นฟา 1 หรือ 2 นัด เปนการบอกขาวใหเพื่อนบาน

ทราบ    เพื่อนบานก็ชวยเหลือเจาภาพในการตอหีบศพ   ทําอาหารเลี้ยงแขก บางคนชวยจัดเตรียมขาวของที่จํา
เปนที่ตองใชในพิธีศพ   และ เขยกก อานวา  เขย  -  กก   คือ   เขยคนแรกของ    ครอบครัวเปนผูทําหนาที่เกี่ยว
กับศพ   ตั้งแตการอาบศพ   การมัดศพ    การเผาศพ   การเก็บกระดูก จัดหาเครื่องเซนสําหรับศพและบอกทาง
ใหศพกลับไปถิ่นเดิมของตนคือที่เมืองแถง      ตลอดพิธีศพ
               7) ประเพณีอิ่นกอน  หรือ   เลนคอน
                   การเลนลูกชวง  หรือทอดมะกอน ของหนุมสาว  ที่มีขึ้นในชวงของเดือน  5  ของ    ทุกป    ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่วางเวนจากการทํานาแลว   หนุม ๆ  ของแตละหมูบานที่มีอายุประมาณ  15 – 16 ปขึ้นไป   
ประมาณ  10-15  คน   ชักชวนกันเดินทางไปรวมอิ่นกอนกันตามหมูบาน     ใกลไกล   จะไมนิยมเลนกันในหมู
บานของตนเอง

  8) ประเพณีการไหวศาล  ในที่ตาง ๆ  นิยมตั้งศาลขึ้นในบริเวณที่ทํากิน
      การตั้งศาลในทองนาการตั้งศาลประจําหมูบาน ซึ่งเปนความเชื่อที่เกี่ยวกับผีประจําหมูบานบาง

ครั้งเรียกวาศาลพอปูเปนศูนยรวมทางจิตใจอีกอยางหนึ่งของชาวโซง และมีการทําบุญประจําปใหกับศาลประจํา
หมูบานทุกปหลังจากเลิกเลนอิ่นกอนเมื่อส้ินเดือน 5

9) ประเพณีการขึ้นบานใหม
     ชาวโซงที่ปลูกเรือนใหมตองทําพิธีขึ้นบานใหมพรอมกับตองเชิญผีพอแมมาขึ้นไวที่เรือนของตน
โดยใชหมอเสนเรือนเปนผูทําพิธี   นายลี  แรใจดี   ชาวโซงผูสูงอายุทานหนึ่งที่ทําหนาที่เปนหมอเสน  ไดใหความ
รูในเรื่องการขึ้นบานใหมของลาวโซงวา   การทําพิธีเชิญผีขึ้นเรือนตองเตรียมของใชในพิธีที่ประกอบดวย  หมาก
พลู   เหลา  ขาวสาร  เม่ือทําพิธีหมอเสนตองแตงตัวดวยเส้ือไท สะพายยามถือดาบมือหนึ่งถือเชี่ยนหมากหรือ  
ขันใสหมากพลู ยืนทองคาถาตรงบันไดบานจนจบเจาของบานหรือตัวแทนเดินเขาไปรับผีเรือนใหขึ้นไปอยูใน กะ
ลอหอง   หมอเสนทําพิธีฟาดดาบตรงบันได  และทองคาถาที่เรียกวา   พูดขมขวง  เปนการพูดขมผีราย  คือ  นาง
ไมที่อาจสิงอยูกับไมที่เอามาปลูกบานใหกลัวหนีกลับเขาปาไป จากนั้นผูรวมพิธีชวยกันขนเครื่องเรือนที่เตรียมไว
เขาไปเก็บในบานจากนั้นมีการเลี้ยงอาหารแลวจึงเริ่มทําพิธีที่เรียกวาพิธีจี่ไฟไหขาว   พิธีนี้ตองใชไกตม  2  ตัว   
ใสถาดรองดวยใบตอง  เหลา  ขาวเหนียว   น้ํา  1  ถวย วางไวขางเตาไฟที่ทําดวยดินเหนียวมาวางใหเปน  3  เสา   
หรือ ทําเปนสามมุมพอใหวางภาชนะไดเอาหมอที่ใชนึ่งขาวเหนียวใสน้ําแลววางบนเตาเอาถานไฟใสขางใตหมอ

ลูกชวง  เปนเครื่องเลนที่สําคัญของไทยทรงดําในการ
เลนเลือกหาคูครองของหญิงสาวของไทยทรงดํา ซึ่งเรียก
การโยนลูกชวงวา  “ การทอดมะกอน”
คือการเลนที่เปนการโยนระหวางหญิงและชายที่มีความ
ถูกใจกัน จะเปนการโยนรับ – สงกันไปมาเกี้ยวพาราสี
กัน ถาเกิดชอบพอกันก็จะนัดเจอกันอีกในงานประเพณี
อิ๋นกอนครั้งตอ ๆ ไป จนเกิดความสนิทสนมกัน
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พอเปนพิธีแลวหมอเสนจึงพูดเปนเคล็ดวาใหผูอยูอาศัยเจริญรุงเรืองมั่งมีศรีสุข จากนั้นหมอเสนก็ทําการขับเปน
ภาษาชาวโซงพรรณนาถึงผีปานางไมที่ยังสิงอยูในไมที่ตัดมาสรางบานใหกินเครื่องเซน ผูนําในชุมชนและผูรู
ในทองถิ่นที่อาศัยอยูในชุมชนบานดอนมะเกลือ  พบวา มีการศึกษาในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ใน
วิถีชีวิตของไทยทรงดํามากมายหลายเรื่อง ประกอบกับประเพณีและพิธีกรรมที่มีอยูในวิถีชีวิตของไทยทรงดํามีอยู
ดวยกันหลายประเพณี ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนี้มีความจํากัดในเรื่องของเวลา ในการที่จะจัดทําหลัก
สูตรไดครบทุกเรื่อง  ผูวิจัยจึงมีความจําเปนในการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพียงสอง
ประเพณี  คือ ประเพณีการแตงงาน  หรือที่ชาวไทยทรงดําเรียกวา  “ประเพณีกินดอง “ซึ่งเปนประเพณีที่มีความ
เปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดํา  และประเพณีการแตงกายที่เปนเอกลักษณที่มีความสําคัญที่ชาวไทยทรงดํา
ทุกคนจะตองไดรับการเรียนรูที่ถูกตอง และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

เอกสารอางอิง
พิมล  ชันแสง . “อ่ินกอน: ประเพณีการละเลนของลาวโซง อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชบุรี.”วิทยา

นิพนธปริญญาศิลปศสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,2541.

มานิตา  เขื่อนขันธ.” ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นของลาวโซง” .สุพรรณบุรี
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 ใบงาน

คําช้ีแจง
1)  ใหนักเรียนแตละกลุมตั้งประเด็นปญหาที่นักเรียนเกิดความสงสัยและตองการคําตอบจากครูผู

สอน  ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย   จากการชมวีดีทัศน
1.1    คําถามของกลุมนักเรียน.......................................……….......................……………

............................................................................................................................................……………..

............................................................................................................................................………………

............................................................................................................................................……………….
       คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

............................................................................................................................................………………

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................…………………………………………….
1.2 คําถามของกลุมนักเรียน.................……………………………………………………..

................................………………….…………………………………………………………….....................

........................................................................................................................……………………………..

...….......................................................................................................................................……………
………………………………………………………………………………………………………………………

คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
............................................................................................................................................………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2 )ใหนักเรียนในแตละกลุมศึกษาใบความรู เพิ่มเติม แลวแสดงความคิดเห็น ตามหัวขอที่กําหนดใน
ใบงานดังตอไปนี้

 2.1   ประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของบานดอนมะเกลือมีอะไรบาง
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………..
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2.2   ใหนักเรียนอธิบายประเพณีที่นักเรียนสนใจมา  1  ประเพณี
         -  องคประกอบของประเพณี
         -  ขั้นตอนการปฏิบัติ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.3   นักเรียนไดประโยชนอะไรจากการศึกษาเรื่องประเพณีและพิธีกรรมในรอบป
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3)    ขอเสนอแนะและปญหาอื่น ๆ (ถามี)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 เร่ืองประเพณีการแตงงานไทยทรงดํา                          เวลา  4  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

ประเพณีการแตงงาน  หรือพิธีกินดองนั้น เปนประเพณีดั้งเดิมและเกาแกมีการจะอนุรักษไวของชาว
ไทยทรงดํา  เพราะเปนประเพณีที่มีความสวยงาม และมีความเปนเอกลักษณที่โดดเดนของไทยทรงดํา ซึ่งมี
ความแตกตางกับการแตงงานของคนไทย พิธีกินดองเปนการเลี้ยงฉลองการเปนญาติกัน และการเกี่ยวดองเปน
ญาติกัน เปนการบอกกลาวใหมีบรรพบุรุษไดรับรูวา  ผูใดจะมาเปนเขยเปนสะใภในตระกูลหรือที่เรียกวา “การสืบ
ผี” และเปนการสรางความสามัคคี  พบปะสังสรรคระหวางเพื่อสนิท เพื่อนบานใกลเคียง ใหเหมาะสมสนิทสนม
กันมากขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของประเพณีการแตงงานได
2) นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแตงงานได
3) นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการแตงงานของคนไทย และไทยทรงดําได

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา

1) ครู ถามนักเรียนโดยการใชคําถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยไปงานแตงงานของชาวไทยทรงดําบางหรือไม
- นักเรียนเคยไปรวมงานแตงงานของชาวไทยทรงดําหรือไม
- ใหนักเรียนลองเปรียบเทียบการแตงงานของคนทั้ง 2 เชื้อชาติวามี

ความแตกตางกันอยางไร
2) ใหนักเรียนซักถามคําถาม หรือขอสงสัยที่นักเรียนตองการคําตอบจาก ครู

และผูรูในทองถิ่น
            ขั้นสอน

3) ใหนักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  ศึกษาหาความรูจากผูรูในทองถิ่นที่นักเรียน
รูจักโดยการศึกษาในหัวขอตอไปนี้

- องคประกอบของพิธีแตงงาน
- ขั้นตอนการประกอบพิธี
- เครื่องใชในการประกอบพิธีของฝายชาย/ฝายหญิง
- อาหารการกินที่ตองจัดเตรียมในวันสุกดิบ

4) นักเรียนสรุปและอภิปรายเปนขอมูลของกลุมจากที่ไดศึกษาจากผูรูในทองถิ่น
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5) ใหนักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียนตามความถนัด
6) วิดีทัศนเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานของไทยทรงดําและการแตงงานของ

คนไทยใหนักเรียนไดดู และพิจารณาเปรียบเทียบกัน และหาขอสรุปความเหมือนและความแตกตางของทั้งสอง
ประเพณี

7) ใหนักเรียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีการแตงงาน
ขั้นสรุป

8) นักเรียน สรุปเปนเนื้อหาโดยรวม และทําการจดบันทึก
9) สรุปประโยชนที่ไดจากการศึกษาประเพณีการแตงงาน
10) ใหนักเรียนทําใบงาน ตามความรู ความสามารถที่ไดเรียนมา

สื่อการเรียนการสอน
1) แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
2) ภาพถายประเพณีการแตงงาน
3) ภาพถายเครื่องแตงกายของเพื่อเจาบาวและเจาสาว
4) อุปกรณที่ใชการประกอบพิธีการแตงงาน
5) ใบความรู
6) ใบงาน
7) วีดีทัศน เกี่ยวกับประเพณีการแตงงานของไทยทรงดําและของประเพณีไทย

การวัดและประเมินผล
1)  จากการสังเกตพฤติกรรมการตั้งคําถาม และตอบคําถาม
2) สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม
3) สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงความคิดเห็น
4) ประเมินผลแบบประเมินผลยอยจากใบความรู

@-------------------------------------------------------@
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       ใบความรู

                                          ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   5

*******************************************************************
      ประเพณีการแตงงาน (พิธีกินดอง)

ประเพณีการแตงงาน  ชาวไทยทรงดําเรียกวา  “ พิธีกินดอง “  เปนวิถีของกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่ง ซึ่ง
ที่รูจักกันโดยทั่วไปวา  “ ลาวโซง “   หรือที่เรียกกันในปจจุบันที่เรียกตนเองวา “ ชาวไทยทรงดํา “  ชาวไทยทรงดํา
จะอาศัยอยูบริเวณภาคกลางเปนจํานวนมาก ชาวไทยทรงดําเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่ยังคงรักษาแบบแผน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว  หมูบานของชาวไทยทรงดําจะอยูกระจัดกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ในภาค
กลางเปนจํานวนมาก เชน  จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  และ จังหวัดสุพรรณบุรี  พิธีงาน
กินดองเปนการเลี้ยงฉลองการเปนญาติและการเกี่ยวดองเปนญาติกันและเปนการบอกกลาวผีเรือนวาผูใดจะมา
เปนเขยเปนสะใภในตระกูลของตน

องคประกอบที่สําคัญในการประกอบพิธีกินดอง
1.    ผีบรรพบุรุษ    ซึ่งเปนผีที่เกี่ยวของกับเจาภาพจะขาดเสียมิได เปน   พอ    แม  ปู  ยา  และญาติ

พี่นองที่สืบนามสกุลเดียวกันที่ตายไปแลวและไดรับการเชิญขึ้นเรือน   ทุกบานมีบัญชีรายชื่อแตละคนไวที่เรียกวา
ปบผีเรือน การกําหนดรายชื่อนั้นตามประเพณีมิไดกําหนดไวกี่คนสุดแลวแตละบานที่สามารถเรียกชื่อไดตามที่
เห็นสมควรแตโดยทั่วไปสวนใหญจะตัดตอนตั้งแตชวงพอของปูหรือทวดของคนไทยนั่นเอง ชวงทวด   ปู   พอ  3  
ชั่วคน เชื่อวารุนกอน  ๆ   นั้นอาจไปเกิดแลวก็เปนได    แตตองมีสํารับกับขาว  1  ชุด    เพื่อบอกกลาวลาใหทราบ
วาพิธีเสนเรือนตอไปจะไมเรียกชื่ออีกแลว

2.   กะลอหอง   คือ    หองผีเรือน   จะพบในบานของชาวโซงทุกหลังคาเรือน  และมีหิ้งสําหรับไว
ปบผีเรือนในหองนี้ดวย ปกติหองนี้จะเขาไปไดเฉพาะลูกหลานที่เปนผีเดียวกัน  (สิง เดียวกัน)  ผูที่ไมใชเครือญาติ
จะตองขออนุญาตผีเรือนเสียกอนจึงจะเขาไปได     หองผีเรือนนั้นนอกจากจะเปนที่อยูของผีเรือนแลว    เวลาจัด
พิธีกินดองหรือพิธีกรรมที่สําคัญ  ๆ ของชาวไทยทรงดํา    หมอเสนหรือผูประกอบพิธีเสนเรือน   จะเขาไปทําพิธีใน
หองนี้  และผูที่เปนญาติผีเดียวกันเขาไปรวมพิธีอยูดวย

3. ญาติสายโลหิตเดียวกัน    ไดแก    ญาติที่เกิดจากพอแมเดียวกันมีสายโลหิตเดียวกันใชนาม
สกุลเดียวกันสืบผีบรรพบุรุษเดียวกันดวย     เชน    ลูกชาย     นองชาย    พี่ชาย     ลูกสาว   นองสาว    พี่สาว   
และญาติที่เกิดจากพี่นองคนอื่น  ๆ   ที่ใชนามสกุลเดียวกันสืบผีบรรพบุรุษเดียวกันดวย   เชน   หลานชาย    
หลานสาว   เปนตน
                  4. ญาติพี่นองและคนอื่น  ๆ  ไดแก    ญาติพี่นองที่เกิดจากการแตงงานและไมใชนามสกุลเดียวกับ
เจาของบาน   เชน   ลูกเขย    หลานเขย    นองเขย   พี่เขย   เปนตน      ซึ่งตองใสเส้ือฮีเชนเดียวกับลูกสะใภ    
เพื่อแสดงฐานะความเปนเขย    ไมสามารถเขารวมประกอบพิธีเสนเรือนได    แตสามารถนําส่ิงของไปเซนไหวได
แตเขาไปในหองผีเรือนไมได
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5. ผูประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดํานั้นหมอเสนจะมีหนาที่ประกอบพิธีกรรมของไทยทรงดํา
ทั้งพิธีที่เปนมงคล และพิธีที่เปนงานไมมงคล  ดั้งนั้นหมอเสน และผูที่ทําพิธีในงานกินดอง จึงเปนคน ๆ เดียวกัน
ได   มีหนาที่สําคัญคือ  การเปนส่ือระหวางผีและคนผูชวยหมอเสน  เปนผูรูพิธีการขั้นตอนในการประกอบพิธีกิน
ดอง    คอยดูแลหมอเสนในการประกอบพิธีกินดอง

                   6.  สาวบริสุทธิ์  (เพื่อนเจาสาว )  จะเลือกจากหญิงสาวที่มีอายุระหวาง  15-17 ป   จะตองเปน
สาวบริสุทธิ์ เทานั้น  ในประเพณีการกินดองนั้น ถาเปนผูนอยจะใชหญิงสาวบริสุทธิ์  2  คน จะทําการสะพายกระ
เหล็บ  ซึ่งจะตองใช 2  อัน  ถาเปนผูตาวจะตองใชกะเหล็บ  4  อัน

7.  หนุม (เพื่อนเจาบาว )  จะเลือกผูที่มีความรูเกี่ยวกับประเพณีการกินดองเปนอยางดี ถาเปนการ
แตงงานผีผูนอยจะใชเพื่อนเจาบาว  3 คน รวม เพื่อนเจาบาว จะเปน  4  คน
                     8.  องคลาม  หมายถึงผูที่นํากลาวภาษาโซง  ฝายเจาบาว เพื่อนําไหวญาติ และพอแมฝายเจาสาว
                     9. ลามนําไหวเฮา  หมายถึง  ผูนําการไหวพอแมญาติพี่นองฝายเจาบาวและฝายเจาสาว

ขั้นตอนในการประกอบพิธีกินดอง
การประกอบพิธีกินดอง นั้น มีขั้นตอนที่สําคัญอยู  4  ขั้นตอน   คือ
ขั้นตอนที่   1   การสอง  หมายถึง   การไปหมั้นเจาสาว

 ขั้นตอนที่  2   การสู      หมายถึง  การไปมาหาสูของฝายชาย ในบางครั้งพอและแมของฝายหญิง
อาจจะยินยอมใหผูชายคางที่บางฝายหญิงไดในบางครั้ง

 ขั้นตอนที่  3   การสง   หมายถึง   การสงตัวเจาสาวใหกับเจาบาว ในบางครั้งอาจจะไมมีการสงตัว
เจาสาวใหเจาบาวก็ได  แตเจาบาวจะตองมาอยูที่บานเจาสาว แลวแตจะมีการตกลงกัน

 ขั้นตอนที่   4    อาสา     หมายถึง   การที่ฝายชายไปทํางานรับใชที่บานฝายหญิงใหเปนที่พอใจของ
พอ แมฝายเจาสาว  แลวจึงจะทําการรับฝายหญิงไปอยูที่บานได จะเริ่มขึ้นเมื่อ   เจาบาวและหญิงพี่นอง ยก
ขันหมากและเครื่องเรือนไปถึงบานเจาสาว แลวทําการใหเจาสาวไดทําการไหวผีเรือน  ไหวพอ แม ญาติพี่นอง
ฝายเจาสาวตามลําดับอาวุโส และฝายเจาสาวและเพื่อนเจาสาวจะทําการไหว ผีเรือน  ไหวพอ แม ญาติพี่นอง

การเป กะเหล็บ หรือการสะพายกะเหล็บของหญิง
สาวบริสุทธิ์  จะกระทําก็ตอเมื่อมีการแตงงาน  การ
เลือกจะตองเลือกสาว ๆ ที่บริสุทธมี  อายุระหวาง
17 – 18 ป และยังไมมีครอบครัว เปนผูสะพาย  กะ
เหล็บนอกจากจะใชในการแตงงานแลว ยังใชใน
การไปพบหมดของไทยทรงดํา เพื่อที่จะนําเอาของ
ไปหยาดหมอ   คือการขอบคุณหมอ
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ฝายเจาบาวตามลําดับอาวุโส  เพื่อที่จะทําการขอพร  ถาจะมีพิธีกรรมประกอบการกินดอง จะเปนการนิมนตพระ
สงฆมาทําการสวดใหพร   ซึ่งลักษณะจะเปนการผสมผสานวัฒนธรรมไทยเขาไปดวยเพื่อความเปนศิริมงคล

การเปกะเหล็บเพื่อที่จะในพิธีการแตงงานของไทยทรงดํา
จะตองสาว ๆ ที่ไมไดผานการแตงงานหรือมีสามีมาแลว

                                     ภาพการแตงกายของหญิงสาวที่ตองเปกะเหล็บในพิธีงานแตงงาน
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ตารางที่  32   ข้ันตอนการเตรียมของในพิธีกินดองของฝายเจาบาวและเจาสาว

การเตรียมของฝายชาย การเตรียมของฝายชหญิง
1. หาลามขันหมาก  1  คน
2. ขันหมากของผูนอยใช  2  อัน
3. กะเหล็บ ผูนอยใช  2  อัน
4. ของที่จะใสในกะเหล็บ เชน เหลา  1  ขวด หมาก

พลู    ปูน  4  หอ ยาสูบ  4  หอ
5. หญิงสาวบริสุทธิ์ อายุ  15-17 ป นุงซิ่นใสเส้ือฮี  

สะพายกะเหล็บ ผูนอยใช  2 คน  กะเหล็บ 2 อัน
6. จัดขบวนขันหมาก
7. มีดโต สายสะพาย ถุงแดงใสเงิน (ของพอเจา

บาว)
8. เพื่อนเจาบาว 4 คน มีเจาบาว 1 คน  เพื่อนเจา

บาว  2 คน และลามนําไล  1  คน  สําหรับผีผู
นอย

9. ที่นอน   1 ชุด

1. จัดเตรียมที่นอน
2. จัดหาลามนําไหวเฮา  1 คน
3. จัดเเตรียมอาหารการกินเลี้ยงแขกที่มารวม

งาน
4. ในกรณีที่เจาสาวแตงมาอยูที่บานฝายเจาบาว

ตองเตรียมของเหลานี้เพิ่ม  คือ
- กระหมุกใสฝายขาวและไหม
- ปงใสน้ํา(ทําจากกระบอกไมไผ)
- น้ําเตาใสน้ํา
- ตั่งที่รองนั่ง
- เพื่อนเจาสาว ที่ตองนุงผาซิ่นและใสเส้ือฮี

ตระกูลผูนอยใช เพื่อนเจาสาว  2  คน 
เจาสาว  1  คน และลามนําไหวเฮา   1 
คน

วันสุกดิบของงาน
ในกรณีที่มีการจัดงานที่บานฝายเจาสาว  เรียกวา  “ เอาหมู”  ในตอนเย็นที่บานฝายเจาสาว เจา

บาวก็จะนําหมูมาใหที่บานเจาสาว  เพื่อที่จะใชในการประกอบอาหารในการเลี้ยงแขกที่มารวมงานพิธีการสอง
หมายถึง   พิธีการแตงงานหรือการหมั้นหมาย  เปนพิธีการที่สําคัญมากของชาวไทยทรงดําที่ตอยึดถือปฎิบัติ
บุคคลที่จะทําหนาที่ในพิธีการสอง  คือ

1. องคลาม  แตงกายตองสุภาพ  และตองสวมเสื้อฮีในการประกอบพิธีกรรม
2. พอ แม ญาติฝายเจาบาว เจาสาว  จํานวน  7-8  คน
3. หญิงสาวบริสุทธิ์ที่เปนเพื่อนเจาสาว  อายุ  15-17  ป
4. เพื่อนเจาบาว  3 คนและเจาบาว

พิธีมอบลูกเขย
องคลามจะนําเจาบาวมาทําพิธีการมอบลูกเขย  ในการทําพิธีบอกกลาวผีเรือน  ที่หองกะลอหอง 

แลวออกมาก็จะทําการมอบลูกเขยใหกับ พอ แม  ฝายเจาสาว  พรอมกับเหลา  2  ขวด ในกรณีที่เปนงานแตงงาน
ของตระกูลผีผูนอย  จากนั้นลูกเขยก็จะทําการรินเหลาใหพอ และแมฝายเจาสาว เรียกวา  “ เมยเหลา “ เปนอัน
เสร็จพิธีการมอบลูกเขย   ทางฝายเจาสาวก็จะจัดอาหารที่ไดเตรียมไวนํามาเลี้ยงแขกที่มารวมงาน
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พิธีการมอบลูกสะใภ
  องคลามจะนําเจาสาวมาทําพิธีการมอบลูกสะใภ ในการทําพิธีบอกกลาวผีเรือนที่หองกะลอหอง 
แลวออกมาก็จะทําการมอบลูกสะใภ ใหกับ พอ แม ฝายเจาบาว  พรอมกับเหลา  2  ขวด ในกรณีที่เปนงานแตง
งานของตระกูลผีผูนอย  จากนั้นลูกสะใภก็จะทําการรินเหลาใหพอ และแมฝายเจาสาว เรียกวา  “ เมยเหลา “
เปนอันเสร็จพิธีการมอบลูกสะใภ   ทางฝายเจาสาวก็จะจัดอาหารที่ไดเตรียมไวนํามาเลี้ยงแขกที่มารวมงาน
พิธีการสูขวัญญาติผูใหญ

ทางฝายเจาบาวจะตองมีการเตรียมเครื่องเซนในการสูขวัญญาติผูใหญฝายเจาสาว  3  ชุด  
ประกอบไปดวย  ไกซอง  3  ตัว  ที่เหลือจะนําไปทําตมยํา  ถวย  หมาก  พลู  ขาวสุก  กับขาวที่มีอยู จัดใสในปาน
ไม  หรือถาด  จํานวน  3  ชุด
พิธีการสูขวัญบาวสาว

ทางฝายเจาบาวจะตองมีการเตรียมเครื่องเซนไวไดแก  หัวหมูตมสุก หมากพลู  ขนม ขาวตมมัด  
กลวย  ออย  เผือกตม  มันตม   ขาวสุก  ผลไม และเหลา   2  ขวด  ใสลงในปานไม หรือถาด ในขวดเหลาจะตอง
มี “ หมัวเหลา “ หมายถึงหลอดดูดเหลาที่ทําจากไมไผ
พิธีการกวงกางหยัน  (พิธีการปูที่นอน )

กวง หรือ  หยัน  หมายถึง  มุงสีดําที่ใชในการประกอบพิธีงานแตงงานของไทยทรงดําโดยเฉพาะ  ผู
ที่จะทําการปูที่นอน  จะตองเปนคูที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่ดี  อยูดี  มีความสุข  อยูกันมาชานานมาทําการปู
ที่นอน  แลวใหพอ แมของทั้งสองฝายทั้งฝายเจาบาวและเจาสาว นําถุงเงินมาผูกที่หูมุงไวคนละขาง  จากนั้นผูที่
ทําพิธีการปูที่นอนก็จะทําการเรียก เจาบาวและเจาสาวมานั่งที่ขางที่นอน  จากนั้นพอ แมของทั้งสองฝายทั้งฝาย
เจาบาวและเจาสาวก็จะทําการโปรยขาวตอก  ดอกไม เงิน  ทิ้งลงบนที่นอน หลังจากนั้นก็จะมีการส่ังสอนอบรม 
ถึงการใชชีวิตและการครองเรือนที่มีความสุข  หลังจากนั้นก็จะบอกใหเจาสาวและเจาบาวเก็บเงินบนที่นอน ใคร
เก็บไดมากก็จะเปนผูที่มีอํานาจในการปกครองภายในบานมาก

การถายทอดพิธีงานกินดอง
พิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีงานกินดอง  เปนพิธีที่เกี่ยวกับการฉลองเกี่ยวดองเปนญาติกันและมีความเชื่อที่

วา  ผูใดที่จะมาเขารวมในตระกูลของตน  นับถือผีเดียวกัน จะตองมีการบอกกลาวผีเรือน วาผูใดที่จะมาเปนเขย
เปนสะใภในตระกูลของตนเพื่อที่จะใหผีเรือน ผีบรรพบุรุษไดรับรู  จึงมีการประกอบพิธีกันทุกป และชาวไทยทรง
ดําจะตองมีการแตงงานแบบธรรมเนียมไทยทรงดําทุกคน  จึงยึดถือปฎิบัติกันมาอยางเครงครัดจนเกิดเปน
ประเพณีที่ตองปฎิบัติ เพื่อที่จะธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม   ประเพณีที่ดีงามเปนการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของกลุมชนสืบไป

กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการถายทอดและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ก็จะมีอยูหลายทาน ซึ่งในการ
ประกอบพิธีในแตละประเพณีก็จะมีผูที่ประกอบพิธีแตกตางกันไปตามประเพณี เชน  หมอเสน หมอสูขวัญ    
หมอบอกทาง  เปนตน  ในที่นี้จะขอกลาวถึง  หมอเสน  ซึ่งหมอเสนจะสามารถที่จะทําพิธีกรรมของไทยทรงดําได
ทั้งที่เปนงานมงคล และงานอวมงมล  พิธีกินดอง จะใชหมอเสนในการทําพิธีกรรมได  องคลาม มีลามนําไล  ลาม
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นําไหวเฮา  ผูที่จะทําการประกอบพิธีกินดองไดนั้น จะตองผานการเรียนรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สําคัญ
ที่สุดก็คือ จะตองเปนผูที่อานและทําความเขาใจกับภาษาโซงที่ใชอยางลึกซึ้ง ตองมีการอบรมและสั่งสอนภาษา
โวงจนจดจําไดหมด จากนั้นจะเปนการออกไปปฏิบัติงานจริง  โดยการตามหมอเสนที่เปนผูฝกหัดไปประกอบพิธี
กรรมตาง ๆ จริง ๆ   จนเกิดความชํานาญสามารถที่จะทําการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ได  การที่จะเปนผูที่
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดําไดนั้น จะตองมีการ “ ยกครู “ เสียกอน  หมายถึง  การบูชาครูอาจารยที่
ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให  โดยการนําเงิน   6  สลึง  หมากพลู  เหลา  1  ขวด นําไปไหวครูเพื่อเปนเครื่อง
ยืนยันวาไดฝกหัดและศึกษาจนจบสิ้น สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ได  ผูที่จะทําการถายทอดวิชาสวน
ใหญจะเปนญาติพี่นองที่มีความใกลชิดโดยตรงกับผูที่จะรับการถายทอด  เชน  พี่ชาย  พี่เขย  พอ เปนตน  ซึ่งจะ
ตองมีความรูความสามารถและความชํานาญในการถายทอด จนสามารถที่จะทําการประกอบพิธีกรรมไดอยาง
สมบูรณ

ประโยชนที่ไดรับจากพิธีกินดอง
กระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมของไทยทรงดํา  จากการศึกษาพิธีกินดองและพิธีกรรมอื่น ๆ 

ที่ยังคงมีปฏิบัติอยูในชุมชน  พบวา  พิธีกินดองเปนพิธีการเลื้ยงฉลองการเกี่ยวดองเปนญาติกันและเปนการบอก
กลาว  “ ผีเรือน” วา ผูใดที่จะมาเปนเขย เปนสะใภในตระกูลของตน เม่ือหนุมสาวเกิดการชอบพอกันฝายชายจะ
ทําการสงผูใหญที่เคารพนับถือมาสูขอทําการทาบทามผูใหญฝายหญิง หลังจากนั้นก็จะเกิดเปนพิธีการแตงงาน 
แตถาครอบครัวใดไมจัดพิธีการแตงงานใหถูกตองตามประเพณีปฏิบัติ จะถือวาเปนการ “ผิดผี”  แตถาบานใดมี
การปฏิบัติตามประเพณีที่ถูกตอง จะกอใหเกิดความเชื่อม่ันวา ผีเรือนจะปกปองใหอยูเย็นเปนสุข และกอใหเกิด
ความเจริญใน     ประเพณีงานกินดอง เปนพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของชาวไทยทรงดํา ในการสืบผี และเปนการได
ผูที่จะสืบตระกูล  เปนประเพณีที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหคูบาวสาวไดอยูในกรอบประพณีที่ดีงาม ไมนอกลู
นอกทางอยูในทํานองคลองธรรม  เปนการสรางชุมชนและทองถิ่นใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนการพบ
ปะระหวางญาติพี่นองและเพื่อนบานใกลเคียงเพื่อเปนการกระชับสัมพันธไมตรี เปนการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ เปนการแสดงความมั่นคงทางดานจิตใจ   เพื่อที่จะธํารงไวซึ่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ พิธี
กรรม ที่เกาแกและดีงาม ซึ่งคงความเปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดําสืบไป

เครื่องใชสําหรับประกอบพิธีกินดอง
ในการประกอบพิธีการกินดองนั้น ชาวไทยทรงดํามีเครื่องใชในการประกอบพิธีอยูดวยกันหลาย

ประเภท และมีความจําเปนอยางมากที่ขาดเสียไมได  จะทําใหประเพณีไทยทรงดําไมเกิดความนาเชื่อถือ
1. ประเภทเครื่องจักสาน  ไดแก  ปานเผือน  กระเหล็บ  เชี่ยนหมาก  ขมุก
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2.  เครื่องเซน  ไดแก  หมู  หมาก พลู ยาสูบ  หอปูน  เหลาขาว อาหารคาวหวาน
หัวหมูตมสุก ขนม  ขาวตมมัด กลวยออย  เผือกตม  มันตม  ขาวสุก ผลไม   เหลาขาว

 3.  เครื่องแตงกาย  ชาวไทยทรงดํามีฝมือในการทอผาและในการตัดเย็บเปนอยาง
มาก เส้ือผาเครื่องแตงกายจะไดรับการตัดเย็บอยางดีและมีความประณีตเปนอยางมาก

  เครื่องแตงกายของไทยทรงดําจะมีอยู   2 ประเภท คือ
- เครื่องแตงกายที่ใชในชีวิตประจําวัน
- เครื่องแตงกายที่ใชในโอกาสพิเศษ  ที่เรียกวา  “ เส้ืออี ” ใชในการประกอบประเพณี

และพิธีกรรมที่สําคัญ เชน  พิธีเสนเรือน พิธีกินดอง  พิธีการทําศพ  เปนตน

แขกผูมารวมงาน
เม่ือใกลกําหนดที่จะถึงงานวันทําพิธี  เรียกวา  วันสุกดิบ  เจาภาพก็ออกไปบอกกลาวแขกใหมารวม

งาน  กินดอง  ในตอนเชา   การบอกจะเปนการบอกปากเปลาก็ได หรือจะฝากบอกตอกันก็ได ไมถือสา  ถือวาให
มารวมเปนพยานในการแตงงานของคูบาวสาว  และเปนการบอกใหรับรูถึงการอยูรวมกันของบาวสาว

ภาพเครื่องใชภาชนะที่ทจากไมไผ กะเหล็บ  และปานเผือน ที่ตองใชในการประกอบ
พิธีการแตงงาน (กินดอง)

เสื้อฮี  มีความจําเปนอยางยิ่งของการประกอบประเพณีงานกินดองของไทยทรงดํา
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1. ญาติสายโลหิตเดียวกัน  ไดแก บุคคลที่มีบรรพบุรษรวมกันตองแตงการดวยชุด
ประจําวัน

2.   ญาติจากการแตงงาน ไดแก  บรรดาเขย  สะใภ และญาติฝายเจาบาว และเจาสาว
จะตองแตงการดวยชุดประจําวัน หรือชุดตามโอกาสสมัยนิยมก็ได

3.   เพื่อนบานใกลเคียงที่ไดรับการบอกกลาวใหไปรวมพิธิกินดองจะตองแตงการดวย
ชุดประจําวัน หรือชุดตามโอกาสสมัยนิยมก็ได  ไมตองนําส่ิงของใด ๆ ติดมือมาในงาน

จะเห็นไดวา  พิธีการกินดอง นั้น  นอกจากจะเปนการแสดงถึง การปฏิบัติตนตามแบบแผนประเพณี
ที่ดีงานแลว  ยังแสดงถึง การยึดเหนี่ยวจิตใจของคูบาวสาวใหอยูในกรอบในประเพณีที่ดีงาม และเปนการให
ความเคารพตอบรรพบุรษและญาติผูใหญ  อยูในธรรมนองคลองธรรม เปนการพบปะกันระหวางเพื่อนฝูงและ
เพื่อนบานที่อยูใกลเคียง เปนการทําบุญบานไปดวยในตัวเพราะมีการนิมนตพระมาทําการสวดและใหศีลใหพร
จะเห็นไดวาเปนการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของไทยทรงดําไดอยางลงตัว
คําศัพทที่เกี่ยวกับพิธีกินดอง

ในการประกอบพิธีการกินดอง หรือประเพณีการแตงงานนั้นจะมีการใชคําศัพทเฉพาะของชาวไทย
ทรงดําเทานั้น  ซึ่งภาษาที่ใชนั้นบงบอกถึงความมีเอกสักษณทางดานวัฒนธรรมทางภาษาที่ไมเหมือนชนชาติอื่น
ภาษาที่ใชจะบงบอกถึงขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. สิง  หมายถึง  ตระกูล
2. หมอเสน  หมายถึง  ผูที่ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดํา
3. ผูทาว  หมายถึง ผูที่ทําการสืบเชื้อสายมาจากเจาและอยูในสิงลอเปนชนชั้นปกครอง
4. ผูนอย  หมายถึง  ผูที่ทําการสืบเชื้อสายมาจากสามัญชนอยูในตระกูล   สิงลู  สิงวี
5. เชี่ยนหมาก  หมายถึงภาชนะในการใสหมาก พลู ซึ่งทําดวยไมเปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัส
6. กะลอหอง  หมายถึง   หองผีเรือนที่เปนบรรพบุรษของตระกูล  บานไทยทรงดํา

ทุกหลังจะตองมี หองผีเรือนทุกบาน
7. เสื้อฮี   หมายถึง   เสื้อที่ใชในโอกาสพิเศษ สวมใสในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ
8. กะเหล็บ  หมายถึง  เครื่องจักสานที่ใชในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ จะมีเฉพาะ

ไทยทรงดําเทานั้นเปนเครื่องจักสานที่ทําจากหวาย มีความประณีตและมีความทนทาน  มีราคา
แพงมาก

9. กวง หรือ หยัน  หมายถึง  มุงสีดําที่ใชประกอบในพิธีการแตงงานของไทยทรงดํา
10. มาเป หมายถึง  การสะพายกะเหล็บของสาวบริสุทธิ์
11. นําไล  หมายถึง  การนําไหวโดยลามฝายเจาบาว โดยการนําไหวญาติฝายเจาสาว
12. นําไหวเฮา   หมายถึง  พิธีการนําไหวของฝายเจาสาว
13. องคลาม  หมายถึง  ผูที่นํากลาวไหว ผีเรือน และไหวญาติฝายเจาสาว และเจาบาว
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ใบงาน

คําช้ีแจง
1)  ใหนักเรียนตั้งคําถามในแตละกลุม  โดยการรวมคําถามของกลุม เพื่อขจัดขอสงสัย และตองการ

คําตอบจากครูผูสอน  ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย
1.1    คําถามของนักเรียนที่เกิดปญหาจากกลุม........................................………………….

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................…………………………….
       คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................……………………………………………
 1.2    คําถามของนักเรียนที่เกิดปญหาภายในกลุม....................……................……………

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................……………………………..         
        คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
                      2) ใหนักเรียนในแตละกลุมศึกษาใบความรู เพิ่มเติม แลวแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่
ปรากฏอยูในใบงานดังตอไปนี้

2.1   องคประกอบของพิธีกินดอง
................................................................................................................................................................
…………………………............................................................................................................................

  2.2   ขั้นตอนการประกอบพิธีกินดอง
..................................................................................................................................................................
....................................………………………………...................................................................................

  2.3   เครื่องใชในการประกอบพิธีกินดอง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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-  การสอง
..................................................................................................................................................................
........................……………………………..................................................................................................

-  การสู
..................................................................................................................................................................
........................………………………………...............................................................................................

-  การสง
..................................................................................................................................................................
........................……………………………..................................................................................................

-  การสา
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................……………………………………………............................................................................

  2.5   อาหารที่ใชในการประกอบพิธี
..................................................................................................................................................................
...................................................................................……………………………....................................…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

  2.6   พิธีกางกวงกางหยัน  หมายถึง พิธีการกระทําอะไร  อธิบายโดยสรุป
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
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แผนการจัดการเรียนรู   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
แผนการจัดการเรียนรูที่  6      เร่ือง   วัฒนธรรมการแตงกายและการไวทรงผมเวลา   2   ชั่วโมง
สาระสําคัญ

ชาวไทยทรงดํา มีวัฒนธรรมการแตงกาย และการไวทรงผมที่มีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะตนเอง  
ซึ่งแตกตางไปจากชนกลุมนอยทั่ว ๆ  ไป  ที่มีอยูในประเทศ และลักษณะการสืบทอดจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งก็
ยังคงลักษณะของการแตงกายแบบดั้งเดิม ทั้งในชีวิตประจําวัน และในพิธีกรรมตาง ๆ  การแตงกายก็ยังแตงตาง
กัน แมกระทั่งการไวทรงผมก็ยังเปนไปตามอายุ  ปจจุบันเห็นลักษณะการแตงกายที่ยังคงรักษาการแตงกายแบบ
ลักษณะเดิม สวนใหญจะเปนคนเฒา คนแก และคนสูงอายุ  สวนชาวไทยทรงดําเด็ก ๆ  กจ็ะแตงกายตามวัฒน
ธรรมแบบสมัยใหมที่เขามามีอิทธิพลตอประเพณีการแตงกายชาวไทยทรงดํา คอนขางมาก จึงเกิดมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะใหนักเรียนไดเรียนรู วิธีการแตงกายของไทยทรงดํา และการไวผมแบบดั้งเดิม เพื่อเปนการปลูกจิต
สํานึก ใหเกิดความรักและความหวงแหนในมรดกที่มีคุณคาของกลุมไทยทรงดํา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนสามารถอธิบายการแตงกายที่ใชในโอกาสตาง ๆ ได
2) นักเรียนสามารถอธิบายทรงผมที่ใชในชุมชนตาง ๆ ได
3) นักเรียนสามารถบอกถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง การแตงกายและทรงผม

ไทยทรงดําได
4) นักเรียนสามารถบอกถึงเครื่องประดับที่ใชประกอบของไทยทรงดํา

ในการแตงกายได

สาระการเรียนรู
1.   การแตงกายในโอกาสที่ประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญ
2. การแตงกายเมื่ออยูที่บาน
3. การไวทรงผมของบุคคลรุนตาง ๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา

1) ครู นําภาพการแตงกายของชาวไทยทรงดํา รูปตาง ๆ ใหนักเรียนศึกษา
2) ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของไทยทรงดําในรุนตาง ๆ

ขั้นสอน
3) ครู แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
4) แบงกลุมนักเรียนออกเปน  5  กลุม  โดยใหศึกษาจากใบความรู ตามประเด็น

หัวขอที่ครูกําหนดใหในใบงาน ดังนี้                                                       
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- การแตงกายของชายหญิงไทยทรงดํา ในชีวิตประจําวัน
- การแตงกายของชายหญิงไทยทรงดํา ในโอกาสพิเศษ
- การไวทรงผมตาง ๆ
- เครื่องประดับที่ใช
- การใสเส้ือฮี

5) ใหนักเรียนสรุปและรวมกันอภิปรายผลตามประเด็นในใบงาน
6) จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
7) ผูรูในทองถิ่น สาธิตการแตงกายในโอกาสตาง ๆ  ใหนักเรียนชม
8) ครู นักเรียน ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย รวมกันสรุปบทเรียนรวมกัน

                  ขั้นสรุป
9) ใหนักเรียนดูวีดีทัศน  เกี่ยวกับประเพณีการแตงกาย และการไวทรงผม
10) ครู นักเรียน ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย สรุปเปนองคความรูของตนเอง และ

การจดบันทึก

สื่อการเรียนการสอน
1)  แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทยทรงดํา
2)  วีดีทัศนเกี่ยวกับประเพณีการแตงกาย
3)  เครื่องใช  เส้ือผา เครื่องแตงกายของจริง
4)  ภาพการแตงกายของไทยทรงดําในโอกาสตาง ๆ
5)  แผนผังการไวทรงผมในชุมชนตาง

การวัดและประเมินผล
1) สังเกตจากพฤติกรรมการตั้งคําถาม และการถามคําถามของนักเรียน
2) สังเกตจากการทํางานกลุม
3) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
4) สังเกตจากการตรวจผลงาน ใบความรู
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                                                     ใบความรู

                                          ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   6
*********************************************************************

⌫
เครื่องแตงกายชาวโซงทั้งชายและหญิงเปนสีดํา หรือสีครามเขม   ผาที่ใชตัดเย็บเปนผาที่ทอขึ้นเอง  

ยอมเอง   โดยใชสีที่ไดจากธรรมชาติ    รวมไปถึงการตัดเย็บก็เปนงานที่ชาวโซงไดถายทอดสืบตอกันมาจน
ปจจุบันนี้     ซึ่งยังคงมีการตัดเย็บเสื้อผาใชเองอยู   การแตงกายของชาวโซงมีการแบงออกเปนชุดตาง ๆ   ตาม
โอกาส  และพิธีกรรมตาง ๆ  ดังนี้
                การแตงกายของผูชายชาวไทยทรงดํา สวมเสื้อที่ตัดเย็บผาฝายแขนยาว  สีดํา  หรือ   
สีครามผาหนาตลอด    ติดกระดุมเงินประมาณ  10 – 15  เม็ด   เรียกวา   เสื้อไท   สวมกางเกง
ขากวยคลายคนจีน   เรียกวา   สวงขาเตน   นิยมคาดผาขาวมา  หรือ  คาดกระเปาที่ทําดวยผาสี
ครามมีลักษณะคลายรังผึ้ง   ปกลวดลายดวยไหมสีตาง ๆ  ติดกระจก   เปนลวดลายอยางสวยงาม   
ฝาเปดปดไดมีสายยาวทั้งสองขางเย็บใหกลมเรียว    ตอนปลายเล็กและเย็บเปนพูดวยไหมหลากสี  
เรียกวา   “หลวม”   สําหรับใสยาสูบ   หมากพลู   เงินทอง   เปนตน

การแตงกายของผูหญิงไทยทรงดํา    สวมผาถุงที่เรียกวาผาซิ่นลาว  ลายขาวสลับ
ดําเปนทางลงเรียกกันวา   “ลายแตงไทย”   หรือ   บางครั้งเรียกกันวา   “ลายแตงโม”    ทั้งนี้เพราะ
ลายผามีลักษณะเปนเสนแนวสีขาวสลับพื้นสีดํา  หรือกรมทาตลอดทั้งผืน    คลายกับลายของแตง
โมและแตงไทย    ผาซิ่นของชาวโซงมีเชิงซิ่น  หรือ  ตีนซิ่น ผูหญิงสาวโซงยังมีผานุงอีกชนิดหนึ่ง
นอกเหนือจากผาซิ่นลายแตงไทย  หรือ  ลายแตงโมที่เรียกกันวา   ซิน่ตาหมี  หรือ  ซิ่นตาหมี่

ตัวเสื้อ รัดรูปเอวสั้นคอเสื้อคลายคนจีน
ผาหนาตลอดติดกระดุมเงินประมาณ  9 –
10  เม็ด เรียกวา  เสื้อกอม สวนกระดุมของ
ชาวโซงนั้นมีลักษณะกลม ๆ  ยอดแหลม
ดานบนมีลวดลายคลายดอกบัว   นํามาใช
โดยไมตองเย็บติดกับตัวเสื้อ   แตใชวิธีการ
รอยดวยเสนดายแทน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



264

ผูหญิงชาวโซงสวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวรัดขอมือ    ตัวเสื้อรัดรูปเอวสั้น  คอเสื้อ
คลายคนจีนผาหนาตลอดติดกระดุมเงินประมาณ  9 – 10  เม็ด  เรียกวา  เสื้อกอม สวนกระดุมของ
ชาวโซงนั้นมีลักษณะกลม ๆ  ยอดแหลม   ดานบนมีลวดลายคลายดอกบัว

การแตงกายผูชายชาวไทยทรงดํา    สวมกางเกงที่เรียกวา   สวงขาฮี (กางเกงขา
ยาว)  สีดํา  และสวมเสื้อที่เรียกวา  เสื้อฮี    ซึ่งมีลักษณะเปนเสื้อคอกลมติดคอแขนยาว   ตัดเขารูป
เล็กนอย   ผาอกตลอด   ความยาวคลุมสะโพก   ดานขางของตัวเสื้อผาขึ้นมาถึงสะเอว  ปลาย
ตะเข็บบริเวณรักแรลงไปถึงสะโพกใชผามาเย็บเสริมเปนลักษณะสามแฉก   เรียกวา    “ชอน”    ที่
ปลายชอนปกขมวดเปนกนหอยยาวประมาณ  3 – 4 นิ้ว   ดวยดายหรือไหมสีตาง ๆ   พรอมกับตัด
กระจกชิ้นเล็ก  ๆ  ไวอยางสวยงาม   เรียกวา   “ลายขอกุด”   ตะเข็บขางลําตัวของเสื้อฮีจากรักแร
ถึงสะโพกเย็บดวยผาไหมแพรชิ้นเล็ก ๆ  สีตาง ๆ  เย็บติดกันใหเปนรูปส่ีเหลี่ยม   จํานวน  8  ชิ้น  
เรียกวา   “ลายเบาะแปด”    หรือ   ดอกแปดชิ้น    และตรงกลางดอกเย็บยึดกระจกไวตรงกลาง   
บริเวณตะเข็บที่เหลือเย็บเปนกระดูก    กลม ๆ  ดวยผาไหมสีตาง ๆ  สลับกันเปนปลองเล็ก ๆ   กุน
คอดวยผาไหมสีตาง ๆ  ใชผาไหมสีขาวทําขอบเสื้อดานในและปกลวดลายละเอียดกวาดานนอก  
ติดกระดุมคลองตรงคอ  1  เม็ด

 การแตงกายของผูหญิงชาวไทยทรงดํา   นุงผาซิ่นลาวและสวมเสื้อฮี  เชนกัน     แต
มีลักษณะมีขนาดใหญกวา   ปกลวดลายทั้งดานนอกและดานในสวยงามละเอียดมากกวาเสื้อฮี
ของผูชาย  เปนเสื้อคอแหลมลึกสวมหัวได แขนสามสวนทรงกระบอกกวางและ   ตัวเสื้อยาวคลุม
เขา   คอเสื้อมีสาบทําดวยผาแพร  ที่ดานหนาของตัวเสื้อจากไหลลงมาถึงอกเย็บปกดวยผาไหมสี
แดง   เขียว    ขาว   เหลือง   สลับกันเปนแถบรูปสามเหลี่ยมเย็บเปนลายเบาะแปด  ติดกระจกตรง
กลาง ยอดแหลมจรดตะเข็บบา  ดานในของตัวเสื้อมีการปกลวดลายที่ชายเสื้อตลอดทั้งตัว  และ
บริเวณรอยตอหรือตะเข็บบริเวณตาง ๆ  เย็บเปนกระดูกกลม  ๆ   ดวยผาไหมสีแดง   สีเขียว  สีขาว    
สีเหลือง   สลับกันไปเปนปลองเล็ก  ๆ

 เสื้อฮี   เปนเสื้อที่ใชในงานพิธีตาง ๆ   เชน   งานศพ    ตลอดจนพิธีเชิญผีผูตายขึ้นเรือน  
และใชคลุมโลงศพโดยการกลับเอาดานที่มีลวดลายสวยงามออกดานนอก   ที่ชาวโซงเรียกกันวา 
ดานถูก     ผูที่ตองสวมเสื้อฮีในพิธีศพ   คือ    เขย   และ  สะใภ   เทานั้น      โดยใหดานที่มีลวด
ลายเพียงเล็กนอยออกดานนอก    ดวยความเชื่อที่วาดานที่มีลวดลายสวยงามหรือที่ชาวโซงเรียก
กันวาดานผิด   อันหมายถึงความไมดีมีไวสําหรับคลุมศพเทานั้น    ดานที่มีลวดลายสวยงามที่กลับ
เอาไวดานในเพื่อปกปดลวดลายและเทคนิคการปกของแตละตระกูลเมื่อเจาของเสียชีวิตลงจะกลับ
ลายออกมาเพื่อใหคนในตระกูลไดรับรู  หรืออาจมาจากเรื่องที่เร่ืองเลากันวาที่ตองกลับเอาลายไว
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ดานในเพื่อปกปดไมใหฝายตรงขามจําได     เมื่อคราวเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมืองกอนที่จะมี
การอพยพเขาสูประเทศไทย( พรพิมล   ชันแสง, 2541 : 47)     สวนญาติพี่นองผีเดียวกับผูตายตอง
สวมใสเสื้อตก   (เสื้อตก   คือ    เสื้อที่ลาวโซงใชสวมใสเมื่อประกอบพิธีกรรมในงานศพ   เปนเสื้อ
ผาฝายสีครีมที่เย็บงาย ๆ  คลายกับที่สวมใสในงานศพชาวจีน    ซึ่งทําดวยผาฝายสีครีม   ลักษณะ
คลายผาดายดิบตัดเปนคอแหลม   แขนในตัว   เย็บดวยมืองาย ๆ  และโพกหัวดวยผาฝายสีเดียว
กับเสื้อ)

 เสื้อฮีเมื่อใชในงานมงคล   เชน    พิธีแตงงาน    พิธีเสนเรือน   เลนคอน   โยนลูกชวง  ก็
กลับเอาลายเสื้อที่ปกไวเพียงบางสวนออกมาแทน   และมักสวมเสื้อฮีทับเส้ือผาขางในอีกตัว    บาง
คร้ังผูสวมใสก็ใชพาดบา   หรือ  ผูกไวที่เอว  หรือที่อกก็ได
เสื้อฮี   เปนเสื้อที่ใชแตงกายของผูชาย และผูหญิงไทยทรงดํา ซึ่งความชาญฉลาดของคนไทยทรง
ดําก็คือ  เสื้อนี้สามารถที่จะใชในงานทั้งสองดานได คือ งานมงคล และงานอวมงคล พรอมกัน ซึ่ง
ถือวาเปนการลดความสิ้นเปลืองในเรื่องของเครื่องแตงกายไดเปนอยางดี

 การแตงกายของเด็กไทยทรงดํา    เด็กที่มีเชื้อสายชาวโซงสวมเสื้อผาที่มีสีดํา   และ
สีขาวเปนเสื้อคอกระเชาคอกลมหรือบางครั้งก็เปนเพียงผาที่มีลักษณะคลายเอี๊ยมโดยทั่ว ๆ  ไป 
สวมหมวกทําดวยผาสีดํา   หมวกของเด็กลาวโซงนิยมปกดวยไหมเปนลวดลายตาง ๆ   หลากสี   มี
พูและชายครุยบริเวณสวนบนของหมวกอยางสวยงาม    หมวกชนิดนี้เรียกวา   มู   หรือ   มู

การแตงกายของเด็กเล็ก ๆ ที่ใสกางเกง
เรียกวา  สวงขาเตน  สวมเสื้อที่เรียกวา
เสื้อไท มีกระดุมที่ทํามาจากเงินมีประมาณ
9  -  10  เม็ด  มีกระเปาคาดเอวสําหรับใส
เงินและสิ่งของที่จําเปนในระหวางการ เดิน
ทาง

                 การแตงกายของเด็กหญิงไทยทรงดําในการไปเที่ยว หรือไปในงานพิธีกรรมตาง  ๆ ที่
มีความสําคัญ  หรือในงานเทศกาลรื่นเริงตาง ๆ การสวมใสประกอบไปดวยเครื่องประดับที่มี คือ
ดอกไมประดับผม ผาสไบสีสด ๆ ซึ่งเขากันไดดีกับเส้ือผาสีดํา
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เครื่องประดับ ชาวโซงเปนผูที่มีความพิถีพิถันและใหความสําคัญในเรื่องของการแตง
กายมากกลุมหนึ่งนอกจากการแตงกายดวยเสื้อผาแลว  ชาวโซงยังมีเครื่องประดับที่เปนเอกลักษณ
เชนกัน   เปนตนวา

ตางหู   ชาวโซงเชื่อกันวากลุมชนของตนเปนชนกลุมแรกที่มีการเจาะหู  ใสตางหู     
เพื่อเปนสัญลักษณ เมื่อครั้งอพยพเขาสูประเทศไทย   (หลอด ยอยรูรอบ , สัมภาษณ)   ตางหูชาว
โซงมีลักษณะคลายดอกไมบาน   เรียกวา   “บองหู”

ไมขัดเกลา  ใชตกแตงทรงผมบนศีรษะที่ปนเกลา   ทําดวยเงินรูปตัวยู   มีขนาด
ประมาณ  6 – 7  นิ้ว    เปนปนเสียบผมเพื่อพยุงปนเกลาไมใหหลุดดวย

สายพานหลา   มีลักษณะเปนสายสะพายทําดวยทองเปนปลอกเล็ก  ๆ  ยาวประมาณ  
1  นิ้ว   รอยสลับกับลูกปดเล็ก  ๆ   สําหรับสวมคอ   หรือสะพายเฉียงไหล

สรอยคอ    ทําดวยเงิน    เรียกวา   เปาะกอ
กําไลขอมือ  และ   กําไลเทา  ทําดวยเงิน   เรียกวา   เปาะแขน  และ  เปาะขา
กะเหล็บ   ชาวโซงผูหญิงนิยมสะพาย   กะเหล็บ  สําหรับใสส่ิงของจําเปนเมื่อออกนอก

บาน    ลักษณะคลายกระบุงสานดวยไมไผอยางละเอียดสวยงาม

การไวทรงผม
   ชาวโซงมีลักษณะทรงผมที่เปนเอกลักษณ  โดยเฉพาะชาวโซงผูหญิงซึ่งเห็นไดจากทรง
ผมของผูสูงอายุชาวโซงที่ยังคงไวซึ่งทรงผมแบบดั้งเดิมอยู   เรียกวา  ปนเกลา จะแบงตามวัยตาง ๆ  
ดังนี้
                 เอื้อมไหล   หรือ   เอื้อมไร    เปนทรงผมของเด็กผูหญิงชาวโซง    ที่ผมยังสั้นอยูซึ่ง
อยูระหวางอายุ   13 – 14  ป

กระ เป าคาดเอวของ เด็ ก ไทยทรงดํา
ประกอบการแตงกายในการไปเที่ยว หรือ
ในพิธีการที่สําคัญ ใชสําหรับในการใสของ
ที่จําเปน  เชน เงิน ขนม  ในปจจุบันสําหรับ
เด็กหญิงไทยทรงดํา ก็มีการนําผาที่เย็บติด
กระจกมาทําเปนกระเปาถือที่มีรูปทรงทัน
สมัยมากยิ่งขึ้นเปนตน
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                  สับปน เมื่อผมเร่ิมยาวขึ้นก็จะพับปลายผมมวนขึ้น   แลวใชหวีสับไวตรงทายทอย
สําหรับเด็กผูหญิงอายุ  14 – 15 ป

ผมจุกตบ เปนผมที่ขมวดเปนกระบังกระจุกหนึ่งอยูขางหนาสวนขางหลังถักเปนเปย   
สําหรับเด็กผูหญิงอายุ  15 – 16  ป

 ผมขอดซอย   หรือ   ผมปนเกลาซอย   เปนการเกลาผมโดยการผูกเงื่อนตายเอา
ชายไวขางซายทําผมเปนโบทั้งสองขางคลายหูกระตายปลอยชายผมเปนหางออกทางขวา สําหรับ
หญิงสาวอายุ  17 – 20 ป

ผมปนเกลา  หรือ   ปนเกลาตวง สําหรับผูหญิงที่มีผมยาวมากเกลาตลบไวกลาง
ศีรษะมวนชายสอดเขาขางในใชไมขัดเกลาขัดไว  เพื่อไมใหผมหลุด   ดานหนาโยกเปนลอนอยาง
สวยงามเปนทรงผมที่แสดงถึงความเปนสาวของผูหญิง

ปนเกลาตก   เมื่อสามีถึงแกกรรมผูหญิงชาวโซงตองปลอยผมสยาย   ไมใชเครื่อง
ประดับในระหวางที่ไวทุกข ทรงผมลักษณะเหมือนการปนเกลาทั่วไปแตผมที่ปนเกลาจะตกอยู
กลางศีรษะคอนไปทางทายทอย   และมีกลุมผมอยูขางหลังเมือออกทุกขก็จะปนเกลาแบบเดิม

@@@@@@@@@@@@

เอกสารอางอิง
พิมล  ชันแสง . “อ่ินกอน: ประเพณีการละเลนของลาวโซง อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชบุรี.”วิทยา

นิพนธปริญญาศิลปศสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

มานิตา  เขื่อนขันธ.” ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นของลาวโซง.” สภาวัฒนธรรมอู
ทอง.สุพรรณบุรีการพิมพ,2543.

สุมิตร  ปติพัฒน.และคณะ ลาวโซง.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2521.
สมทรง  บุรุษพัฒน.  สารานุกรมกลุมชาติพันธไทยโซง กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิตร จํากัด
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ใบงาน

คําช้ีแจง
1)  ใหนักเรียนในแตละกลุม  ตั้งประเด็นปญหาที่นักเรียนเกิดความสงสัยและเกิดความ

ตองการที่จะทราบคําตอบจากครูผูสอน  ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย   จากการดูวีดีทัศน
 1.1    คําถามของนักเรียนที่ในกลุม.............……...............................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
  1.2    คําถามของนักเรียนที่ในกลุม.............................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
         คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2) ใหนักเรียนในแตละกลุมศึกษาใบความรู เพิ่มเติม จากขอความที่ครู กําหนดใหในใบ
ความรู ดังตอไปนี้

-   การแตงกายของผูชาย/ หญิงในชีวิตประจําวัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

- การแตงกายของผูชาย / หญิงในโอกาสพิธีกรรม
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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-  การแตงกายของเด็กไทยทรงดํา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

      -   เคร่ืองประดับที่ใชในการแตงกายของผูหญิง ผูชาย เด็ก มีอะไรบางอธิบาย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

       -   การไวทรงผมของคนในรุนตาง ๆ ที่ควรรูจัก บอกมาสัก  3  ทรง
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

*************************************************************
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แผนการจัดการเรียนรู   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรง
ดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5
แผนการจัดการเรียนรูที่  7   เร่ือง   แนวทางในการอนุรักษสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
เวลา   2   ชั่วโมง
สาระสําคัญ

ชาวไทยทรงดํา เปนกลุมชาติพันธกลุมหลังที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และเปน
ชนชาติที่มีเอกลักษณที่โดดเดน เปนสัญลักษณของตนเอง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําก็มี
คุณประโยชนมากมาย การจัดการเรียนการสอนจะเปนการปลูกจิตสํานึกเยาวชน และลูกหลาน
ของชาวไทยทรงดําใหเกิดความรัก ความหวงแหน ในประเพณีและพิธีกรรม ของทองถิ่นตนเอง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนสามารถอธิบายถึงประโยชนของการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ

ของไทยทรงดําได
2) นักเรียนสามารถบอกถึงแนวทางในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําได
3) นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการอนุรักษ ประเพณีและพิธีกรรม วัฒนธรรม

ตาง ๆ ของไทยทรงดํา
4) นักเรียนสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอประเพณีและพิธีกรรม

ไทยทรงดํา

สาระการเรียนรู
แนวทางในการอนุรักษและแนวทางในการถายทอดประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันนํา

1) นักเรียนสอบถามผูรูในทองถิ่นถึงแนวทางในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํามาลวงหนา  โดยใชคําถามในการถามดังนี้

- ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํานั้นมีความสําคัญตอ
ชาวไทยทรงดําอยางไร

- ถาไมปฏิบัติประเพณีตามบรรพบุรุษจะเกิดอะไรขึ้น
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- มีผลกระทบตอผูที่ไมปฏิบัติอยางไร
- มีแนวทางในการอนุรักษประเพณีไทยทรงดําอยางไรบาง

2) ครู ถามนักเรียนเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา โดยใหนักเรียน
ตอบคําถาม ตามประเด็นคําถามคิดรูถาม เชน

- นักเรียนรูสึกอยางไรตอการแตงกายแบบไทยทรงดํา
- นักเรียนชอบการไปรวมพิธีหรือไม
- อาหารอะไรที่นักเรียนชอบรับประทาน
- นักเรียนเคยเห็นการไวทรงผมแบบใดบาง

  ขั้นสอน
3) ครู แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
4) แบงนักเรียนออกเปน  5  กลุม  ใหนักเรียนไดศึกษาจากผูรูในทองถิ่น

ผูปกครองของนักเรียนมาลวงหนากอนที่จะทําการเรียนการสอน
5) ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนและตอบคําถามใหตรงกับประเด็นคําถาม
6) นักเรียนชวยกันสรุป และอภิปรายเปนขอสรุปเพื่อแนวทางเดียวกัน
7) ใหนักเรียนนําเสนอรายงานผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียนทีละกลุม
8) นักเรียน ครูผูสอน ผูรูในทองถิ่น ผูวิจัย รวมกันอธิบายถึงประโยชน

ของประเพณี แนวทางในการอนุรักษ ผลเสียที่เกิดขึ้นเมื่อไมมีประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ขั้นสรุป

1) ครูและนักเรียน  ผูรูในทองถิ่น สรุปเปนความรูรวมกัน
2) ใหนักเรียนทําการจดบันทึกในสิ่งที่เรียนรู

สื่อการเรียนการสอน
1) แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม
2) แผนผังความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ ประเพณีและพิธีกรรม
3) ใหนักเรียนดูภาพการจัดงานของไทยทรงดํา ทุก ๆ ป
4) ชมภาพวีดีทัศนการจัดงานไทยทรงดํารําลึก
5) บุคคลที่รวมการถายทอดและอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

การวัดและประเมินผล
1) สังเกตจากการทํางานกลุม
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2) สังเกตพฤติกรรมในระหวางที่เรียน
3) สังเกตการตั้งคําถามและการตอบคําถามของนักเรียน
4) การตรวจผลงาน ใบงานของนักเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

************************************************************
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                                             ใบงาน
คําช้ีแจง

1)  ใหนักเรียนตั้งประเด็นคําถามที่นักเรียนเกิดความสงสัย ภายในกลุมเกี่ยวกับแนว
ทางการอนุรักษ  ประโยชนและผลที่จะเกิดขึ้น

1.1    คําถามของนักเรียน.........................…….................................................
..............................................................................................................................................

คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
..............................................................................................................................................

 1.2    คําถามของนักเรียน.............................…….............................................
..............................................................................................................................................

คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย
..............................................................................................................................................

  ใหนักเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากการศึกษาที่ผานมา  โดยการสรุปรวมถึง
ประเด็นตอไปนี้

  -   ประโยชนที่ไดจากการศึกษาประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา โดยสรุป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

  -   แนวทางในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  โดยสรุป
..............................................................................................................................................
.................................................................….........................................................................

  -   ผลกระทบที่จะเกิดตอประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดําเมื่อไมมีการอนุรักษ
สืบทอด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2)    ใหนักเรียนบอกถึง ความประทับใจที่นักเรียนไดมีสวนรวมในประเพณีและพิธี
กรรมไทยทรงดํา………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรง
ดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  แผนการจัดการเรียนรูที่  8   เร่ือง   การปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน เร่ือง อาหารพื้นบานของไทยทรงดํา                                                    เวลา   2   ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ชาวไทยทรงดํา  มีภาษา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และพิธีกรรมที่มีความ

เปนเอกลักษณของตนเอง  ถือวาเปนชนชาติไทยโบราณสาขาไทดํา ที่มีพื้นฐานเดิมอยูบริเวณ
แควนสิบสองจุไท และไดทําการอพยพเขามาอยูในประเทศไทย มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรี 
และอพยพยายกัน เพื่อหาที่ทํามาหากินใหมเร่ือยมาจากราชบุรี  นครปฐม  และสุพรรณบุรี  โดย
เฉพาะหมูบานดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงทําใหเกิดเปนขอมูลในการเรียนรู
มากมายหลายเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ซึ่งชาวไทยทรงดํามีอาหารพื้นบานที่มีความ  
นาสนใจ และมีความเปนเอกลักษณในตนเอง เหมาะสมที่จะใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตามความ
สนใจ และความถนัดของผูเรียน  จึงไดจัดทําเปนโครงงานประกอบอาหารพื้นบานขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนศึกษาคนควาวิธีการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดําจากผูรู

ในทองถิ่นได
2) นักเรียนสามารถเลือกแหลงการเรียนรูที่หลากหลายได
3) นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติอาหารพื้นบานไทยทรงดําได
4) นักเรียนสามารถบูรณาการทักษะกับส่ิงแวดรอบตัวได

สาระการเรียนรู
1.   อาหารพื้นบานไทยทรงดําที่ควรรู
2.   ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

                 3.   ประโยชนของพืชผักที่ใชในการปรุงอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
กระบวนการจัดการเรียนรู

ขั้นนํา
1) นักเรียนรวมกันไปศึกษาหาขอมูลการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

จากผูรูในทองถิ่นที่มีความชํานาญในการปะกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
2) นักเรียน ซักถามในสวนของการเลือกโครงงานที่เหมาะสมจะทําเกี่ยวกับ
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ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา
ข้ันสอน

3) ครู แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
4) ใหนักเรียนแบงกลุม   5  กลุม ศึกษาจากใบความรู เกี่ยวกับการประเภท

ของโครงงาน
5) นักเรียนเลือกโครงงานในการปฏิบัติโดยอาศัยความสนใจ และความถนัดของ

นักเรียนเปนหลักในการเลือกโครงงานที่ปฏิบัติ
6) ใหนักเรียนเสนอกิจกรรมที่นักเรียนสนใจมากที่สุดในการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา นักเรียนไดทําการเสนอ 5โครงงานดวยกัน คือ
- กิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
- กิจกรรมภาษาถิ่นไทยทรงดํา กับภาษาวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมการอนุรักษการแตงกายไทยทรงดํา
- กิจกรรมการทอผาลายแตงโม
- กิจกรรมการทําหมอนเย็บกระจกไทยทรงดํา

                       7)  นักเรียนทั้งชั้นเรียนไดมีการยกมือออกเสียงในการเลือกกิจกรรมที่จะทําการ
ปฏิบัติรวมกัน 1 กิจกรรม โดยนักเรียนทั้ง 24 คนไดทําการเลือกการประกอบอาหารพื้นบานไทย
ทรงดํา เพราะเปนสิ่งที่เห็นในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่เปนไทยทรงดําทุกคน  แตยังไมทราบขั้น
ตอนการปฏิบัติวามีข้ันตอนอยางไร สวนโครงงานอื่นก็จะไดทําการศึกษาตอไปในคราวหนา

8.)นักเรียนไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทําอาหารพื้นบานไทยทรงดําที่จะใชใน
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําที่สําคัญ จะขาดเสียมิไดเพราะถาขาดจะไมใชประเพณีไทยทรง
ดําโดยใหนักเรียนเลือกอาหารที่สําคัญ 5 ประเภท รายชื่ออาหารตางมีดังนี้    การทําลาบเลือด
การทําผักจุบ การทําแกงบอน การทําแกงหนอสม การนึ่งขาวเหนียว
                        9)   ครู อธิบาย ถึงวิธีการทํากิจกรรมใหนักเรียนเขาใจ โดยการใชใบความรูที่เกี่ยว
กับกิจกรรม และแบบประเมินการวางแผนกิจกรรมวาจะถือปฏิบัตอิยางไร
                         10)  นักเรียนศึกษาจากใบความรู เกิดความเขาใจ
                         11)  ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมอาหารพื้นบานที่นักเรียนไดเลือก
ปฏิบัติ

 ข้ันสรุป
1) ครูและนักเรียน  รวมกันสรุปถึงประเภทของอาหารพื้นบานไทยทรงดําที่ควรรู
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2) ผูรูในทองถิ่น  ครูผูสอน  และผูวิจัยทําการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจ
กรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํารวมกัน

3) สรุปเปนความรูและทําการจดบันทึก

สื่อการเรียนการสอน
1) แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียม และพิธีกรรมไทยทรงดํา
2) ตัวอยางของการฝกปฏิบัติกิจรรมในวิชาตาง ๆ
3) ใบความรู
4) ใบงาน
5) แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม

การวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการซักถาม และตอบคําถามครู
2) สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทํางานเปนกลุม

                  3)   สังเกตจากการลงมือปฏิบัติจริง
                  4)  การตรวจผลงานจากการปฏิบัติ
บันทึกผลหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

*********************************************
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ใบความรู

การประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
1.  การทําลาบเลือด

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1.  นําหัวหอม กระเทียม  พริก คั่วใหเขากันมีกลิ่นหอม
 2.  นําเครื่องที่คั่วในขั้นตอนที่ 1 มาตําใหละเอียด
 3.  นําหมู และเครื่องในหมู ปอดหมู มาตมใหสุก แลวนําทั้งหมดมาสับใหละเอียด
 4.  นํามารวมกันในภาชนะที่จะทําการคนใหเขากัน
 5.  นําพริกที่ตําแลวลงเคลากันแลวปรุงรสชาดจนพอใจ
 6.  เสร็จแลวนําเลือดสด ๆ เทลงไปคลุกเคลาใหเขากัน ตกแตงดวยใบสะระแหน

เคล็ดลับความอรอย
1.  ควรใสสารปรุงรสเล็กนอยเพื่อเพิ่มความอรอย
2.  ใสพริกพานเพื่อดับกลิ่นคาวของเลือด และเผ็ดมาก
3.  ควรรับประทานคูกับผักสด ๆ
4.   เลือดที่ซื้อมาไมควรใสเกลือมากเกินไป เพราะจะทําใหแข็งตัวชา และคืนตัวไว
ลาบเลือด เปนอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับไทยทรงดําเพราะเปนอาหาร

ประจําชนพื้นบานไทยทรงดําดั้งเดิม จะเห็นไดจากการประกอบประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

วัสดุที่ใชในการประกอบอาหาร
1.   ขา
2. ตะไคร
3. พริกแหง
3.   หัวหอม
4.    กระเทียม
5.    เลือด เครื่องในหมู

   การประกอบอาหารลาบเลือด
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2. แกงบอน

เคล็ดลับความอรอย
 1.  กระชายชวยใหมีกลิ่นหอม

 2. กานบอนควรเลือกที่ไมแกเกินไป
 3. ใชน้ําตาลปบแทนน้ําตาลทราย
แกงบอน เปนอาหารอีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นไดในงานประเพณีของไทยทรงดําเกือบ

ทุกประเพณี เพราะถือวาเปนอาหารประจําถิ่นของไทยทรงดํา ถือเปนเสนหอยางหนึ่งของอาหาร
ไทยทรงดํา ที่นําพืชที่มีอยูในธรรมชาติมาทําการดัดแปลงเปนอาหารที่มีความอรอยมีรสดี

วัสดุที่ใชในการประกอบอาหาร
1.พริกแกงเผ็ด
2.หมูสามชั้น
3.กานบอน
4.กระชาย
5.น้ํามะขาม น้ําตาลปบ
6.น้ําตายทราย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.นําพริกแกงไปตั้งไป
2.นําบอนไปลวก
3.นําหมูไปรวนกับพริก
4.เสร็จแลวปรุงรส
5.ใสบอนลงไป
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3.  การทําผักจุบโบราณ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นําผักหลาย ๆ ชนิดมาทําการลวก
2.  หั่นใหเปนชิ้นพอคํา
3.  นําปลาตมสุกมาแกะเอาแตเนื้อยีใหฟู
4.  นําปลาและเครื่องแกงนํามารวมกันคนใหเขาที่
5.  นําผักรวมลงไปกับเครื่องแกง ปรุงรส
6.  ใสน้ําปลาราในการปรุงรส

เคล็ดลับความอรอย
1.  ผักหลาย ๆ ชนิด
2.  น้ําปลาราที่ใชในการปรุง
3  .เครื่องเทศทีมีกลิ่นหอม
4.  ไมใสน้ําตาลเพราะจะทําใหเสียรส
5.  ควรรับประทานใหม ๆ จะอรอยมาก
   การทําผักจุบโบราณ เปนอาหารอีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นไดในงานประเพณี

ของไทยทรงดําเกือบทุกประเพณี เพราะถือวาเปนอาหารประจําถิ่นของไทยทรงดํา ถือเปนเสนห
อยางหนึ่งของอาหารไทยทรงดํา ที่นําพืชที่มีอยูในธรรมชาติมาทําการดัดแปลงเปนอาหารที่มีความ
อรอยมีรสดี  มีคุณคาทางอาหารที่สูงเพราะประกอบไปดวยผักหลายชนิดดวยกัน

วัสดุที่ใชในการประกอบอาหาร
1.   ขา
2.   หัวหอม
3.   กระเทียม
4.   พริกพาน
5.   เนื้อปลา
6. น้ําปลาราตมสุก
7. ผักหลาย ๆ

การแกะปลาตําน้ําพริกแกง
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4. แกงหนอสม (แกงหนอไมดอง)

ข้ันตอนในการปฏิบัติ
1.น้ําพริกแกงไปรวนใหหอม
2.ใสน้ําลงไปในพริกแกง
3.รอจนน้ําเดือดใสหนอไมเปร้ียวลงไป
4.ใส ไก หรือ หมู
5.เมื่อน้ําเดือดปรุงรสตามความชอบ
6. ใสน้ําสมมะขาม  ปดฝาหมอ เวลารับประทานควรมีผักกระถินสดแกลม

เคล็ดลับความอรอย
1.  เนื้อไกที่ใชควรเปนไกไทย เนื้อจะแนน
2.  หนอไมดองไดทีไมนานเกินไป
4. ควรรับประทานกับผักกระถินจะอรอยมาก

การทําแกงหนอสม เปนอาหารอีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นไดในงานประเพณี
ของไทยทรงดําเกือบทุกประเพณี เพราะถือวาเปนอาหารประจําถิ่นของไทยทรงดํา ที่นําพืชที่มีอยู
ในธรรมชาติมาทําการดัดแปลงเปนอาหารหมักดองที่สามารถเก็บไวกินไดเปนระยะเวลายาวนาน 
มีความอรอยมีรสดี  มีคุณคาทางอาหารที่ กินกับผักดิบไดหลายชนิดดวยกัน

วัสดุในการประกอบอาหาร
1.พริกแกงสม
2.หนอไมเปร้ียว
3.ไก  หรือ หมู
4.น้ําสมมะขาม
5.ผงปรุงรส
6.ผักดิบใชแกลม

ชวยกันหั่นหมูทําแกงหนอสม 
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5. การนึ่งขาวเหนียว

ขั้นตอนในการนึ่งขาวเหนียว
1.  นําขาวเหนียวไปแชน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงในกรณีขาวเหนียวใหม
2.  นําขาวเหนียวซาวน้ําขึ้นใสในหวดที่มีผาขาวบางรองอยู
3.  นึ่งประมาณ  1 ชั่วโมง
4.  เปดดูขาวเหนียววานิ่มหรือไม
5.  เมื่อสุกแลวยกลงทิ้งใหเย็นสักพัก

การนึ่งขาวเหนียว เปนอาหารอีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นไดในงานประเพณีของ
ไทยทรงดําเกือบทุกประเพณี เพราะถือวาเปนอาหารประจําถิ่นของไทยทรงดํา ชาวไทยทรงดํานิยม
การบริโภคขาวเหนียวมากกวาการบริโภคขาวเจาเพราะเนื่องจากตองทํางานหนักในไรนาการรับ
ประทานขาวเจาจะทาํใหไมอยูทองจงึตองกาออะไรทีก่นิแลวหนกัทองไมส้ินเปลอืงมากจะกนิอยางนัน้

วัสดุที่ใชในการนึ่งขาวเหนียว
1.หมอน้ํา
2.หวดขาวเหนียว
3.ผาขาวบาง
4.ขาวเหนียวใหม
5.เตา

การซาวขาวกอนทําการนึ่งขาว
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ใบงาน

คําช้ีแจง
  1)  ใหนักเรียนตั้งคําถามที่นักเรียนเกิดความสงสัย หรือตองการคําตอบจากครูผูสอน

ผูรูในทองถิ่น และผูวิจัย ใหนักเรียนเขียนคําถามที่นักเรียนตองการทราบ
  1.1    คําถามของนักเรียน.........……................................................................

..............................................................................................................................................
 คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
   1.2    คําถามของนักเรียน.........……..............................................................

..............................................................................................................................................
 คําตอบจากครูผูสอน /ผูรูในทองถิ่น/ ผูวิจัย

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 2)  นักเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากใบความรู  เรื่อง  การจัดทําโครงงาน และ
ตอบคําถามตามประเด็นที่กําหนดให

 2.1   การฝกปฏิบัติ  คืออะไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

   2.2   ผูเรียนไดอะไรจากการลงมือฝกปฏิบัติกิจกรรมจริง ตอบมาโดยสรุป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

  2.3   ผูเรียนรูสึกอยางไรตอการฝกปฏิบัติจากสถาณการณ
จริง…………………………………………………………………………………………………...
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   2.4  ข้ันตอนในการลงมือฝกปฏิบัติมีอะไรบาง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

   2.5  กิจกรรมที่นักเรียนสนใจเลือกที่จะทํา  คือกิจกรรมอะไร และสามารถหา
ความรูไดจากแหลงการเรียนรูใดในทองถิ่น
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3.    ใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารพื้นบานที่นักเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน มา 1 อยาง พรอมถึงเหตุผลของการปฏิบัติ

4.1 วัสดุที่ใชในการประกอบอาหาร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
                         3.2  ข้ันตอนในการปฏิบัติ (โดยละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

***************************************************
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แบบฟอรมการเขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรมประกอบ
อาหารพื้นบานไทยทรงดํา.....................................................

1)   ชื่อรายงานที่ปฏิบัติ………………………………………………………………………..
2)   ชื่อผูจัดทํา………………………………………………………………………………….

  1…………………………………………………………………………
  2…………………………………………………………………………
  3…………………………………………………………………………
  4…………………………………………………………………………
  5………………………………………………………………………….
  6…………………………………………………………………………

3)  ชื่อที่ปรึกษากิจกรรม……………………………………………………………..
4)  ที่มาและความสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5)   การศึกษาคนควา
1)...........................................................................................................................
2)...........................................................................................................................
3)................................................................................................…………………..

6)  วิธีการดําเนินงาน
  6.1  อุปกรณ..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6.2  วิธีดําเนินการศึกษา…………………………………………………………………
               6.3  แผนปฏิบัติงาน  (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7) ผลที่คาดหวังไดรับ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8)    เอกสารอางอิง  (จากเอกสาร  บุคคล  การสังเกต  สัมภาษณ  แหลงการเรียนรู)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..
******************************************************************
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แผนการจัดการเรียนรู   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรง
ดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  แผนการจัดการเรียนรูที่  9   เร่ือง   การนําเสนอราย
งานการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา                                                    เวลา   1   ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ชาวไทยทรงดํา  มีภาษา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยว

กับการดําเนินชีวิตมากมายหลากหลายเรื่องดวยกัน  จําเปนที่ลูกหลานของไทยทรงดําจะตองไดรับ
การเรียนรู และสืบทอดจากคนไทยทรงดํารุนเกา ๆ  เพื่อเปนมรดกตกทอดไปสูลูกหลาน  จึงไดเกิด
การจัดทําโครงงาน เพื่อสืบสานประเพณีและพิธีกรรมชาวไทยทรงดํา ใหคงอยูตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1) นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
2) นักเรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
3) นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดํา
4) นักเรียนไดทราบถึงความเปนไทยทรงดํามากขึ้น
5) นักเรียนสามารถ เลา อธิบาย บอก แกบุคคลอื่นไดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําได

สาระการเรียนรู
1.  การนําเสนอผลการศึกษาคนควา

               2.  การจัดนิทรรศการประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นนํา

1) ครูผูสอน อธิบายขั้นตอนการจัดทําโครงงาน และโครงงานที่นักเรียน
ไดเลือกทํา

2) ครูถามนักเรียนถึงปญหาในการจัดทําโครงงาน ในชั่วโมงที่แลว วานักเรียน
มีปญหาเกี่ยวกับโครงงานอะไรบาง
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ขั้นสอน
3) ครู แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
4) ครูใหนักเรียนในแตละกลุมที่ไดแบงเรื่องในการจัดทําโครงงานและลงมือ

ปฏิบัติ โครงงานใหเกิดความเรียบรอย สวยงาม
5) ใหนักเรียนแบงงานหนาที่กัน ในการนําเสนอโครงงาน  โดยการจัดนิทรรศ

การที่ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา ที่ “เรือนดอนมะเกลือลาวัลณ”
6) ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด  (MIND MAPPIMING)  ในการจัดงาน

นิทรรศการของนักเรียนใหครูตรวจผลงานกอน
7) ใหนักเรียนเสนอการวางแผนงาน การจัดนิทรรศการไทยทรงดําหนาชั้นเรียน

ขั้นสรุป
9) ครูและนักเรียน  จัดนิทรรศการโครงงาน ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา
10) ครูสรุปถึงผลประโยชน ไดรับจากการทําโครงงาน
11)  นักเรียนเลาถึงอุปสรรคในการทํางาน โครงงานและการนําเสนอ

สื่อการเรียนการสอน
1) แบบเรียนภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
2) ผูรูในทองถิ่น
3) แผนผังความคิด ในฝกปฏิบัติกิจกรรม
4) แบบรายงานการฝกปฏิบัติกิจกรรม
5) ภาพการจัดนิทรรศการไทยทรงดํา
6) วีดีทัศนงานไทยทรงดํา
7) เครื่องใชของจริง
8) เครื่องแตงกายของจริง
9) ผลงานการฝกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบานของนักเรียน
10) นําเสนอผลงานการฝกปฏิบัติตอคณะครูและผูปกครองที่มารวมการประเมิน

การวัดและประเมินผล
1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
2) การสังเกตพฤติกรรมการซักถามและการตอบคําถาม
3) การจัดนิทรรศการประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
4) การตรวจผลงาน
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ใบงาน

แผนผังความคิด
(MIND MAPPING)

เรื่อง    การฝกปฏิบัติประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

ชื่อกิจกรรม.............................................................................................................................
    ชื่อสมาชิกในกลุม
               1)...............................................................................

                            2)...............................................................................
     3)...............................................................................

      4)...............................................................................
     5)...............................................................................
     6)...............................................................................

วิทยากรประจํากลุม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนผังความคิด  การฝกปฏิบัติอาหารพื้นบานไทยทรงดํา
 เรื่อง...................................

การฝกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหาร
เรื่อง………………………..

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจ
กรรมประกอบอาหาร

วิธีการดําเนินงาน

ประโยชนที่ไดรับจากปฏิบัติกิจกรรม
อาหารพื้นบานไทยทรงดํา

แนวทางอนุรักษในการประกอบ
อาหารพื้นบานไทยทรงดํา

1………………
2………………
3………………
4………………
5………………

1………………
2………………
3………………
4………………
5………………

1………………
2………………
3………………
4………………
5………………

1………………
2………………
3………………
4………………
5………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



290

แบบทดสอบความรู ความเขาใจ
กอนเรียน  (Pretest)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

(สําหรับนักเรียน)

คําชี้แจง
  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกอนเรียน (Pretest) เร่ือง

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี
แบงออกเปน  3  ตอน   จํานวน  30  ขอ  รวมคะแนนเต็ม  30  คะแนน

ตอนที่  1  แบบปรนัย (Equivalent from)          คะแนน   15 คะแนน
ตอนที่  2  แบบจับคู  (Matching)    คะแนน   10 คะแนน
ตอนที่  3  แบบเติมคํา (Completion)    คะแนน     5 คะแนน
                                          รวมคะแนนเต็ม                     30          คะแนน
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ตอนที่   1 (แบบทดสอบกอนเรียน)
คําชี้แจง

ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียดของขอความตอไปนี้แลวเลือกขอความที่ถูกตองที่สุด
เพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในขอที่ตองการในกระดาษคําตอบ
เวลา  20  นาที  คะแนนเต็ม   15  คะแนน

1. ลาวโซง ไทยทรงดํา อพยพมาจากที่ใด
ก. ประเทศพมา
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศเวียดนาม
ง. ประเทศจีน

2. สวงกอม  เปนคําเรียกในภาษาไทยทรง
ดําใชเรียกเครื่องแตงกายประเภทใด
ก. เสื้อสีดํา
ข. กางเกงขาสั้นสีดํา
ค. กางเกงขายาวสีดํา
ง. เสื้อแขนยาว

3. ถิ่นฐานเดิมของชาวไทยทรงดําอยูใน
บริเวณใด
ก. แควนสิบสองปนนา
ข. แควนสิบสองจุไท
ค. เมืองสองแคว
ง. เมืองควาย

4. ทานผูใดที่มีการอพยพชาวไทยทรงดําไป
อยูที่จังหวัดเพชรบุรี
ก. เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ข. เจาพระยาสุรสีหนาท
ค. เจาพระยาพระคลัง

ง. พระเจากรุงธนบุรี
5. เพราะเหตุใดชาวไทยทรงดําถึงไดเลือกที่

จะยายไปอยูที่จังหวัดเพชรบุรี
ก. เพราะมีประชาชนอยูมาก
ข. เพราะเปนเมืองชายทะเล
ค. เพราะมีลักษณะคลายถิ่นฐานเดิม
ง. เพราะมีคนคุมครอง

6. บานที่อยูอาศัยของไทยทรงดํามีชื่อเรียก
วาอะไร
ก. เฮือน
ข. เรือน
ค. บาน
ง. กระทอม

7. กะลอหอง  เปนชื่อสําหรับเรียกอะไร
ก. บานที่อยูอาศัยของไทยทรงดํา
ข. หองสําหรับทําพิธีเลี้ยงผี
ค. หองรับแขก
ง. หองกินขาว

8. ในโอกาสที่มีการประกอบประเพณีที่
สําคัญของไทยทรงดํา ทั้งชายและหญิง
จะตองแตงกายแบบใด
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ก. เสื้อสีสด ๆ
ข. เสื้อสีดํา
ค. เสื้อกอม
ง. เสื้ออี

9. เสื้อไท หรือ เสื้อชอน จะใชแตงในโอกาส
ใด

    ก.  ใชตอนงานเสนเรือน
    ข   ใชประกอบงานพิธีกรรม
     ค   ใชใสไปเที่ยว

ช. ใชใสทั่วไป
10. เสื้อกอม  หมายถึง  เสื้อประเภทใด

ก. เสื้อผูหญิง
ข. เสื้อผูชาย
ค. เสื้อเด็กผูหญิง
ง. เสื้อเด็กผูชาย

11. ผูหญิงไทยทรงดํานิยมการนุงผาซิ่นที่ทอ
เอง จะนิยมใชผาทอลายอะไร
ก. ลายดอกไม
ข. ลายแตงกวา
ค. ลายแตงไทย
ง. ลายแตงโม

12. ผาที่ใชในการคลองไหลประกอบการแตง
กายของไทยทรงดํา เรียกวาผาอะไร
ก. ผาเปยว
ข. ผาพาด

ค. ผาคลอง
ง. ผาโพก

13. ทรงผมของสตรีที่สามารถ จะทําการ
เลือกคู ได จะตองทําทรงผมใดตาม
ความเชื่อของไทยทรงดํา
ก. เอื้อมไร
ข. สับปน
ค. ขอดซอย
ง. ปนเกลาตก

14. ปนเกลาตก เปนแบบทรงผมของผูใด
ก. ทรงผมของสตรีมาย
ข. ทรงผมสตรีอายุ  16 – 17 ป
ค. ทรงผมสตรีอายุ  18 – 19 ป
ง. ทรงผมสตรีอายุ   20 ปข้ึนไป

15. สถานะภาพทางสังคมของไทยทรงดํา
แบงออกเปนกี่ชนชั้น
ก.   1  ชนชั้น   คือผูตาว
ข.   2  ชนชั้น   คือผูตาว  ผูนอย
ค.   3  ชนชั้น   คือผูตาว ผูนอย บาว
ง.    4  ชนชั้น   คือผูตาว ผูนอย  บาว
       ทาส
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ตอนที่  2
คําชี้แจง

         ใหนักเรียนเลือกขอความทางขวามาเติมลงในชองวางซายมือ ใหตรงกับขอความที่กําหนด

(.........................)  1.    ถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดํา     ก.    บานไทยทรงดํา
(.........................)  2.    ถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดําดอนมะเกลือ  ข.    หองผีเรือน
(.........................)  3.    “เฮือน”  ค.    ปมเกลาตก
(.........................)  4.    ผีบรรพบุรุษ     ง.    พิธีปูที่นอน
(.........................)  5.    “กะลอหอง     จ.    พิธีกินดอง
(.........................)  6.    “กางกองกางหยัน”     ฉ.    ขอดซอย
(.........................)  7.    “ลงขวง”     ช.    หองนอน
(.........................)  8.    การพบปะสังสรรคฐาติพี่นองในงาน     ซ.    พิธีการขอฝน
(.........................)  9.    ทรงผมสําหรับหญิงสามีตาย     ฌ.   บูชาวิญญาณ
(.........................)  10.  “เสื้อฮี”                                     ญ.    ผาลายแตงโม

      ฎ.     เวียดนาม
         ฐ.     จังหวัดเพชรบุรี

    ฑ.    พิธีการเลือกคู
                                                                                                        ต     เสื้อที่ใชระกอบใน

                                                                                                          พิธีกรรม
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 ตอนที่  3

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1)    จงบอกถงึวฒันธรรม  ประเพณ ี และพธิกีรรมของชาวไทยทรงดาํ ในรอบปมอีะไรบาง

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
2)    ประเพณีการแตงงาน  (พิธีกินดอง)    หมายถึงอะไร

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
3)    จงอธบิายการแตงกายของหญงิ และชายชาวไทยทรงดาํ ในโอกาสทีป่ระกอบพธิกีรรม

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
4)    จงอธิบายถึงประเพณีที่ไดรับจากการศึกษาเรื่องประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5)จงอธิบายขั้นตอนประเพณี การแตงงานทั้ง  4  ข้ันตอน
พิธีการสอง...................................................................................................................

พิธีการสู.......................................................................................................................

พิธีการสง.....................................................................................................................

พิธีการสา.....................................................................................................................
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แบบทดสอบความรู ความเขาใจ
หลังเรียน  (Posttest)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

(สําหรับนักเรียน)

คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบ วัดความรู ความเขาใจหลังเรียน (Posttest) เร่ือง

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี
แบงออกเปน  3  ตอน   จํานวน  30  ขอ  รวมคะแนนเต็ม  30  คะแนน

ตอนที่  1  แบบปรนัย (objective  from)      คะแนน       15    คะแนน
ตอนที่  2  แบบจับคู  (Matching)      คะแนน        10    คะแนน
ตอนที่  3  แบบเติมคํา (Completion)      คะแนน          5    คะแนน

                                                        รวมคะแนนเต็ม                            30        คะแนน
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ตอนที่   1 (แบบทดสอบหลังเรียน)
คําชี้แจง

ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียดของขอความตอไปนี้แลวเลือกขอความที่ถูกตองที่สุด
เพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในขอที่ตองการในกระดาษคําตอบ
เวลา  20  นาที  คะแนนเต็ม   15  คะแนน

1.ลาวโซง ไทยทรงดํา อพยพมาจากที่ใด
ก. ประเทศพมา
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศเวียดนาม
ง. ประเทศจีน

2.สวงกอม  เปนคําเรียกในภาษาไทยทรงดํา
ใชเรียกเครื่องแตงกายประเภทใด

ก. เสื้อสีดํา
ข. กางเกงขาสั้นสีดํา
ค. กางเกงขายาวสีดํา
ง. เสื้อแขนยาว

3. ถิ่นฐานเดิมของชาวไทยทรงดําอยูใน
บริเวณใด
ก. แควนสิบสองปนนา
ข. แควนสิบสองจุไท
ค. เมืองสองแคว
ง. เมืองควาย

4 ทานผูใดที่มีการอพยพชาวไทยทรงดํา
ไปอยูที่จังหวัดเพชรบุรี

ก. เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ข. เจาพระยาสุรสีหนาท
ค. เจาพระยาพระคลัง

ง. พระเจากรุงธนบุรี
5 เพราะเหตุใดชาวไทยทรงดําถึงไดเลือก

ที่จะยายไปอยูที่จังหวัดเพชรบุรี
ก.   เพราะมีประชาชนอยูมาก
ข. เพราะเปนเมืองชายทะเล
ค…เพราะมีลักษณะคลายถิ่นฐานเดิม
 ง  เพราะมีคนคุมครอง

6 บานที่อยูอาศัยของไทยทรงดํามีชื่อ
เรียกวาอะไร

ก. เฮือน             ข  เรือน
ค.บาน                  ง.กระทอม

7 กะลอหอง  เปนชื่อสําหรับเรียกอะไร
ก. บานที่อยูอาศัยของไทยทรงดํา
ข. หองสําหรับทําพิธีเลี้ยงผี
ค. หองรับแขก
ง. หองกินขาว

8 ประเพณีที่สําคัญของไทยทรงดํา ทั้ง
ชายและหญิงจะตองแตงกายแบบใด

ก. เสื้อสีสด ๆ                ข.เสื้อสีดํา
ข. เสื้อกอม                 ง.  เสื้ออี
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9 เสื้อไทหรือ เสื้อชอนใชแตงในโอกาสใด
ก. ใชในการทํางาน
ข. ใชประกอบงานพิธีกรรม
ค. ใชในชีวิตประจําวัน
ง. ใชใสไปเที่ยว

10 เสื้อกอม  หมายถึง  เสื้อประเภทใด
ก. เสื้อผูหญิง
ข. เสื้อผูชาย
ค. เสื้อเด็กผูหญิง
ง. เสื้อเด็กผูชาย

11 ผูหญิงไทยทรงดํานิยมการนุงผาซิ่นที่
ทอเอง จะนิยมใชผาทอลายอะไร

ก. ลายดอกไม
ข .  ลายแตงกวา
ค.  ลายแตงไทย
ง..  ลายแตงโม

12 ผาที่ใชในการคลองไหลประกอบการ
แตงกายของไทยทรงดํา เรียกวาผา
อะไร

ก. ผาเปยว
ข. ผาพาด
ค. ผาคลอง
ง. ผาโพก

13 ทรงผมของสตรีที่สามารถ จะทําการ
เลือกคู ได จะตองทําทรงผมใดตาม
ความเชื่อของไทยทรงดํา

ก.   เอื้อมไร
ข.  สับปน
ค. ปนเกลา
ง. ขอดซอย

14 ปนเกลาตก เปนแบบทรงผมของผูใด
ก. ทรงผมของสตรีมาย
ข.   ทรงผมสตรีอายุ  16 – 17 ป
ค.ทรงผมสตรีอายุ  18 – 19 ป
ง..ทรงผมสตรีอายุ   20 ปข้ึนไป

15 สถานะภาพทางสังคมของไทยทรงดํา
แบงออกเปนกี่ชนชั้น

ก.   1  ชนชั้น   คือผูตาว
ข.   2  ชนชั้น   คือผูตาว  ผูนอย
ค.   3  ชนชั้น   คือผูตาว ผูนอย บาว
ง.    4  ชนชั้น   คือผูตาว ผูนอย  บาว
ทาส
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ตอนที่  2
คําช้ีแจง

        ใหนักเรียนเลือกขอความทางขวามาเติมลงในชองวางซายมือ ใหตรงกับขอความที่กําหนด

(.........................)  1.    ประเทศเวียดนาม                                       ก. พื้นฐานเดิมดอนมะเกลือ
(.........................)  2.    จังหวัดเพชรบุรีมีปาไมมากที่น้ําไมทวม            ข.    กางกวงกางหยัน
(.........................)  3.    บานของชาวไทยทรงดํา      ค.    ทรงผมหญิงมาย
(.........................)  4.    การนับถือวิญาญาณบรรพบุรุษ                       ง.     การพบปะสังสรรค
(.........................)  5.    หองที่ใชสําหรับเล้ียงผีเรือน                             จ.     ลงขวง
(.........................)  6.    พิธีการปูที่นอน                     ฉ.     ผีบรรพบุรุษ
(.........................)  7.    การเลือกคูครองของหนุมสาว       ช.    เมืองแถง
(.........................)  8.    พิธีงานกินดอง                  ซ.    เฮือน
(.........................)  9.    ปนเกลาตก                         ฌ.   เวียงจันทร
(.........................)  10.  เสื้อสีดําหรือครามแกจะแตงเฉพาะทําพิธีกรรม  ญ.   กะลอหอง

       ฎ.    สองขาเตน
       ฐ.    ถิ่นฐานเดิมของไทย
       ฑ.   สวมกอม
       ฒ.   เสื้อฮี

@---------------------------------------------@
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ตอนที่  3

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1)    เพราะเหตุใดชาวไทยทรงดํา นิยมยายถิ่นฐานไปเรื่อย  ๆ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
2)    พิธีกินดอง  หรือพิธีแตงงาน  หมายถึงอะไร

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
3)    ในโอกาสที่มีการประกอบพิธีกรรมของไทยทรงดํา หญิงและชายชาวไทยทรงดําจะ

แตงกายแบบใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4)    พธิกีนิดอง  เปนพธิทีีม่คีวามสาํคญัโดนเฉพาะ พธิกีารสอง เพราะเหตใุดจงึสาํคญัทีสุ่ด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5)    จากการศึกษาเรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํารอบป  นักเรียนไดรับ
ประโยชนอะไรบาง
..............................................................................................................................
.........…………………………………………………………………………………….
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  ตารางที่  33 คาดัชนีความสอดคลองของประเด็นการกับขอคําถามในแบบทดสอบกอนเรียน
(Pretest)

ผูเชี่ยวชาญขอที่ ประเด็นการประเมิน
1 2 3 4 5   ∑ R IOC

1

2

3

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่ 1

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่ 2

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

1

1

1

                  คาเฉลี่ยรวม 1
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ตารางที่  34 คาดัชนีความสอดคลองของประเด็นการกับขอคําถามในแบบทดสอบกอนเรียน
(Postest)

ผูเชี่ยวชาญขอที่ ประเด็นการประเมิน
1 2 3 4 5   ∑ R IOC

1

2

3

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่ 1

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่ 2

ความสอดคลองของประเด็นการ
ทดสอบ วัดความรู ความเขาใจกับ
ขอคําถามในตอนที่3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

1

1

1

                  คาเฉลี่ยรวม 1
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา
เรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

คําชี้แจง
แบบประเมินโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

ฉบับนี้ เปนการใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหลักสูตร  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารที่จะตอง
ทําการประเมินดังนี้

เอกสารหมายเลข  1  ไดแก โครงรางหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย  2  สวน คือ
1. กําหนดองคประกอบของโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา

- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาหมาย
- คุณลักษณอันพึงประสงค
- โครงสรางของหลักสูตร
- สาระการเรียนรู
- เวลาเรียน
- คําอธิบายรายวิชา
- หนวยการเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
- ส่ือและอุปกรณ
- การประเมินผล

2. รายละเอียดในแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารหมายเลข  2  ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย 2

สวนคือ
1.    การกําหนดองคประกอบของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- มาตรฐานการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- กระบวนการวัดผลประเมินผล
- ส่ือและแหลงการเรียนรู

                         2.    รายละเอียดในแตละองคประกอบของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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เอกสารหมายเลข  3   ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  2  สวน คือ
1. การกําหนดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู

- มาตรฐานการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- กระบวนการวัดผลประเมินผล
- ส่ือและแหลงการเรียนรู

2.    รายละเอียดในแตละองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู รวม   9  แผน
การสอน   20   ชั่วโมง    10   สัปดาห   สัปดาหละ   2   ชั่วโมง

วิธีประเมิน
แบบประเมินนี้เปนแบบตรวจสอบความสอดคลองของสวนประกอบในหลักสูตรสถาน

ศึกษา   เร่ือง   ประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา   สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5 ซึ่ง
ประกอบดวย   โครงรางหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูโดย
กําหนดระดับความคิดเห็นไวดังนี้

เมื่อแนใจวาสอดคลอง                 ใหคะแนน + 1
เมื่อไมแนใจวาสอดคลอง ใหคะแนน    0
เมื่อแนใจวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -  1

ขอใหทานพิจารณาเอกสารตามรายการประเมินที่กําหนดไว  แลวทําเครื่อง
หมาย ( / )ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน และไดโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชอง
วางทายรายการประเมินแตละหัวขอ  ทั้งนี้เพื่อจะเปนประโยชนตอผูวิจัยในการปรับปรุงเอกสาร
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณอยางสูง

                                                    จิตรลดา   เกิดเรือง
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ตารางที่   35   แสดงคาดัชณีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญการประเด็นการ
ประเมินของหลักสูตรฉบับราง

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ประเด็น คนที่

1
คนที่

2
คนที่

3
คนที่

4
คนที่

5

คาดัชนี
ความ
สอด
คลอง

ความหมาย

1. ความสอดคลองของ
หลักสูตรฉบับราง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
2. ความสอดคลองของแนว
การจัดการเรียนรู +1 0 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอง
3.  ความสอดคลองของสวน
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู
9  แผน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
4. ความสอดคลองของเนื้อหา
สาระกับคาบเวลาเรียนในแต
ละแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอง
5. ความสอดคลองระหวางจุด
มุงหมายของหลักสูตรฉบับราง
กับจุดประสงคการเรียนรูของ
แนวการจัดการเรียนรูและแผน
การจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
6. ความสอดคลองระหวางกิจ
กรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฉบับรางแนวการจัด
การเรียนรูและแแผนการจัด
การเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
7. ความสอดคลองระหวางการ
ประเมินผลของหลักสูตรฉบับ
รางแนวการจัดการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความสอดคลอง

คาเฉลี่ยรวม      0.90 มีความสอดคลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
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แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------

คําชี้แจง
แบบประเมินผลงานของนักเรียนฉบับนี้   เปนแบบประเมินความสามารถของ   นักเรียนเกี่ยวกับผล

งานในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ประเมินโดยครูผูสอนปราชญชาวบานและผูวิจัยโดยแบงออกเปน 2  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1   ดานความถูกตองของเนื้อหา ไดแก ชื่อกิจกรรม  ผูจัดทํากิจกรรม   อาจารยที่
ปรึกษา  ที่มาและความสําคัญของการฝกปฏิบัติ  จุดประสงคของกิจกรรม  วิธีดําเนินการ  และการรายงานผล
การฝกปฏิบัติกิจกรรม

ตอนที่  2  ดานกระบวนการทํางาน ไดแก   การวางแผนการทํางาน   การแบงหนาที่รับผิดชอบ
การตรงเวลา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การประหยัด
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แบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
เรื่อง การประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

คําช้ีแจง

ประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา 
ประกอบดวย 2 ดานคอืดานความถกูตองเชงิเนือ้หา  และดานกระบวนการทาํงานโดยใชเกณฑระดบัความสามารถ
(Rubric) เปนการจดัอนัดบัคณุภาพ โดยยดึความสามารถ คอื ระดบั 1  ขัน้เริม่ตน  ระดบั 2  ขัน้พฒันา  ระดบั 3  
ขัน้ทาํได  ระดบั 4  ขัน้มัน่คง  ระดบั  5 ขัน้สมควรเปนตวัอยาง  (ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ ม.ป.ป. : 6 – 7)

เกณฑการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

5 4 3 2 1 หมายเหตุ
ตอนที่ 1    ความถูกตองของกิจกรรม
1.  ชื่อกิจกรรม   ผูจัดทํา   อาจารยที่ปรึกษา
2.  ที่มาและความสําคัญของกิจ กรรม
3.  จุดประสงคของการปฏิบัติกิจกรรม
4.  วิธีดําเนินงาน
5.  การรายงานผล

รวม
ตอนที่ 2    ดานกระบวนการ
1.  การวางแผนการทํางาน
2.  การแบงหนาที่รับผิดชอบ
3.  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
4.  การตรงเวลา
5.  การประหยัด

รวม
        เกณฑการประเมิน

ระดับ   1 ไมเกิดจากความสนใจของนักเรียน   มีประเด็นคําถามแตไมชัด
ระดับ   2 เกิดจากความสนใจของนักเรียน    มีประเด็นคําถามบางเล็กนอย
ระดับ   3 เกิดจากความสนใจของนักเรียน มีประเด็นคําถามที่ตองการเรียนรู

นําประสบการณเดิมมาใช
ระดับ    4 เกิดจากความสนใจของนักเรียน  มีประเด็นคําถามที่ตองการ

นําประสบการณเดิมมาใช    ใชความรูความสามารถหลายดาน
ระดับ    5 เกิดจากความสนใจของนักเรียน   มีประเด็นคําถามที่ตองการ

นําประสบการณเดิมมาใช   ใชความรูความสามารถหลายดาน
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ตารางที่  36   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบ
อาหารพื้นบานไทยทรงดํา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอ ประเด็นการประเมิน

1 2 3 4 5
∑  R IOC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ตอนที่ 1  ความถูกตองเชิงเนื้อหา
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานรูปแบบของการจัดทํา
โครงงานกับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานที่มาและความสําคัญ
ของโครงงานกับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานจุดประสงคของโครงงาน
กับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานวิธีดําเนินการกับเกณฑ
การประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานการรายงานผลกับเกณฑ

ตอนที่  2  ดานกระบวนการ
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานการวางแผนการทํางาน
กับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานการแบงหนาที่รับผิดชอบ
กับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
กับเกณฑการประเมิน
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดานการประหยัดกับเกณฑ
ความสอดคลองของประเด็นการประเมินความ
สามารถของนักเรียนดาน
การตรงตอเวลากับเกณฑการประเมิน
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แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
สําหรับนักเรียน

ชื่อ………………………………    สกุล……………………………….    ชั้น………………..

คําชี้แจง

ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบาน
ไทยทรงดําปฏิบัติในลักษณะที่หลากหลาย

1. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงงานที่ปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนไดรับประโยชน อะไรบางจากการทําโครงงานที่ปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. เนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา มีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนตองการเรียนรูประเพณีและพิธีกรรมใดเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. มีผลงานชิ้นใดที่สรางความประทับใจใหแกนักเรียน  เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่     37    แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ
                        กิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบานไทยทรงดํา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่ ประเด็นการประเมิน

1 2 3 4 5 ∑  R IOC

1.

2.

3.

4.

5.

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอ   โครง
งานที่นักเรียนจัดทํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ประโยชนที่นักเรียนไดรับมีอะไรบางจาก
การทําโครงงานที่นักเรียนทํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอเนื้อหา
ที่นักเรียนยังไมเขาใจเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของไทดํามีอะไรบาง
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่นักเรียน
ตองการเรียนรูเนื้อหาอะไรเพิ่มเติม
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียน
ที่มีตอผลงานที่สรางความประทบัใจให
แกนกัเรยีน
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ภาคผนวก  ฉ

ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรประเพณีและ
พิธีกรรมไทยทรงดํา

ประเมินคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
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แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
 (สําหรับนักเรียน)

ชื่อ…………………..นามสกุล………………….ชั้นประถมศึกษาปที่………………...
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ   อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5     จังหวัดสุพรรณบุรี

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5    ใน

การใหโรงเรียนเปดสอน  หลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา   โดยปราชญชาวบาน
เขามาถายทอด  ความรู และประสบการณ  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน   ดังนั้นปฏิบัติใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน    2   ตอน   จํานวน    11    ขอ  ดังนี้

ตอนที่  1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่  2     ความตองการใหโรงเรียนเปดสอนหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองประเพณี และพิธีกรรมของ

ไทยทรงดํา ในชั้นประถมศึกษาปที่  5
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แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
 (สําหรับนักเรียน)

ตอนที่  1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน   6   ขอ
คําชี้แจง    จงเติมขอความลงในชองวาง

1)    ชื่อ………………………….2)    เพศ……………….3)    อายุ……ป
1) เชื้อสายของนักเรียน  …………………………………………………
2)  นักเรียนเคยมีประสบการณในการเขารวมประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา   หรือไม

 (     )    เคย (     )    ไมเคย

ถาเคยนักเรียนมีความรู หรือมีประสบการณในเรื่องประเพณี  และพิธีกรรมของไทยทรงดําอยางไร
บาง…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

ตอนที่  2 ความตองการใหโรงเรียนเปดสอน  หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5       จํานวน   5   ขอ

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย     /      ลงในชองวาง   (     )   ตามสภาพความเปนจริง

1) นักเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําหรือไม

(     )    ตองการ (     )    ไมตองการ

(ถาตองการ)เพราะอะไร……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
                   2)   นักเรียนมีความตองการใหปราชญชาวบานเขามาถายทอด ความรู  เร่ือง
ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา   หรือไม

  (     )    ตองการ เพราะ………………………………………………..

  (     )    ไมตองการ   เพราะ ……………………………………………..

3)    นักเรียนตองการเรียน    เร่ือง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา

เพื่อประโยชนในดานใด     (ตอบไดมากกวา   1    ขอ)

                                 (     )    เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องประเพณีไทยทรงดํา

                                 (     )    เพื่อใหมีความสามารถในการถายทอดความรูประเพณีไทยทรงดํา
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                                       (     )    เพื่อสืบทอดประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา

                                       (     )    เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมของไทยทรงดํา

                                       (     )    เพื่อใหมีความรู  ในเรือ่งราว และขอมูลทีมี่อยูในทองถิน่ของตนเอง

                                        (     )    อื่น  ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………

4)    นักเรียนตองการเรียนรู เร่ือง ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา  ในเรื่องใด

            (     )    ประเพณีการแตงงาน

            (     )    ประเพณีการแตงกาย

            (     )    ประเพณีเสนเรือน

            (     )    ประเพณีเสนตัว

            (     )    ประเพณีการทําศพ

            (     )    อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………….

5)    นักเรียนตองการใหมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในลักษณะใด

            (     )    เรียนกับปราชญชาวบาน ที่มีความรูในทองถิ่น

                                        (     )    ใหครูรวมสอนกับปราชญชาวบาน

                                        (     )    ไปเรียนนอกสถานที่กับปราชญชาวบาน

                                        (     )    อื่น  ๆ  โปรดระบุ………………………………………………………..

                   6)    นักเรียนคิดวาการเรียน  เรื่อง  ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํา มีความสําคัญ      และมี
ความจําเปนหรือไม

                                          (     )    มีความสําคัญและมีความจําเปนเพราะ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
              (    )    ไมมีและมีความจําเปนเพราะ……..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
                   7)    ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
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ตารางที่38แสดงคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตร ประเพณี
และพิธีกรรมไทยทรงดํา

ผูเชี่ยวชาญ  ขอ
                    ประเด็น 1 2 3 4 5    ∑ R     IOC

1

  2

3

4

  5

ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม
ความสอดคลองของขอความเกี่ยวกับ
ความตองการที่จะเรียนรู เร่ือง
ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับความตองการปราชญชาวบาน เขา
มาถายทอดความรู เร่ือง ประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับประโยชนที่นักเรียนไดรับการเรียน
เร่ือง  ประเพณีและพิธีกรรมของ
ไทยทรงดํา
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการในการเรียน
เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมแล
ประเพณีตาง  ๆที่มีความเกี่ยวของกับ
วิถีในการดําเนินชีวิตไทยทรงดํา
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+1
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1

1

1

1

1

6

  7

ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม
ของปราชญชาวบาน
ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยว
กับความสําคัญ และความจําเปนใน
การเรียน เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรม
ไทยทรงดํา
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คาเฉลี่ยรวม 1
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ตารางที่  39  แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1)    เพศ
       ชาย
       หญิง

20
7

74.07
25.92

รวม 27 100
2)    อายุ
        10   ป
        11   ป

9
18

33.33
66.66

รวม 27 100
3)   ระยะเวลาที่อาศัยอยูตําบลดอนมะเกลือ
       ตํากวา    10     ป
       10   ป
       11   ป

3
4
20

11.11
14.81
74.07

รวม 27 100
4)    เชื้อสาย
       ไทยดํา
       ไทย

24
3

88.88
11.11

รวม 27 100
5) ประสบการณในการเขารวมประเพณีและพิธี

กรรม
เคย

- ประเพณีเสนเรือน
- ประเพณีไหวศาลกลางหมูบาน
- ประเพณีการแตงงาน
- ประเพณีการทําศพ
- ประเพณีปาดตงขาวใหม

       ไมเคย

25
3
3
15
3
1
2

92.60
11.10
11.10
55.60
11.10
3.70
7.40

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช

แบบทดสอบผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบความรู ความเขาใจ

กอนเรียน  (pretest)
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี
(สําหรับนักเรียน)

คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบ วัดความรู ความเขาใจหลังเรียน (Posttest) เร่ือง ประเพณีและ

พิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  แบงออกเปน  3  ตอน
จํานวน  30  ขอ  รวมคะแนนเต็ม  30  คะแนน

ตอนที่  1  แบบปรนัย (Equivalent from)        คะแนน 15 คะแนน

ตอนที่  2  แบบจับคู  (Matching)                  คะแนน 10 คะแนน

ตอนที่  3  แบบเติมคํา (Completion)    คะแนน   5 คะแนน

                                                                               รวมคะแนนเต็ม          30         คะแนน
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ตอนที่   1

คําชี้แจง
ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียดของขอความตอไปนี้แลวเลือกขอความที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในขอที่ตองการในกระดาษคําตอบ
เวลา  20  นาที  คะแนนเต็ม   15  คะแนน

1)  ลาวโซงอพยพมาจากประเทศใด
 ก . ประเทศลาว
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศเวียดนาม
ง. ประเทศพมา

2) เพราะเหตุใดจึงตองมีการอพยพยายถิ่น
ก. เพราะขาดที่ทํากิน
ข. ตองการหาแหลงน้ํา
ค. ขาดอาหารการกิน
ง. เพราะภัยจากสงคราม

3) เพราะเหตุใดชาวไทยทรงดําจึงยายมาอยูที่จังหวัด
เพรชบุรี

ก. เพราะมีการชักชวนมาอยู
ข. เพราะมีคนอาศัยอยูมาก
ค. เพราะเปนที่สุมน้ําทวมถึง
ง. เพราะมีลักษณะคลายเมืองแถง

4) ไทยทรงดําสวนใหญมีอาชีพใดเปนหลัก
ก. เล้ียงสัตว
ข. ทําการประมง
ค. ทําการเกษตรกรรม
ง. คาขาย

5) “ เฮือน” คือชื่อที่ใชเรียกเฉพาะสิ่งใด
ก. เครื่องมือในการจับปลา
ข. เครื่องจักสานที่ทํามาจากไมไผ
ค. เครื่องมือทางการเกษตร
ง. เรือนที่อยูอาศัย

6) “ กะลอหอง “ เปนชื่อเรียกของสิ่งใด
ก. หองรับแขกกลางบาน

ข. บานที่อยูอาศัย
ค. หองสําหรับทําการเลี้ยงผี
ง. หองกินขาว

7) สถานะภาพทางสังคมของไทยทรงดําแบงออกเปน
กี่ชนชั้น

ก. 4 ชนชั้น
ข. 3 ชนชั้น
ค. 2 ชนชั้น
ง. 1 ชนชั้น

8) “ การกินดอง” หมายถึงการประกอบพิธีกรรมใด
ก. ประเพณีเสนเรือน
ข. ประเพณีการแตงงาน
ค. ประเพณีการไหวศาล
ง. ประเพณีการทําศพ

9) ถาหายจากอาการเจ็บปวยจะตองประกอบพิธี
กรรมใด
ก. ประเพณีการแปลงขวัญ
ข. ประเพณีการเสนตัว
ค. ประเพณีการไหวศาล
ง. ประเพณีการปดรังควาน
10) ขั้นตอนของประเพณีการแตงงานมีขั้นตอนอยาง
ไรบาง
ก.  สอง   สู  สง  สา
ข. สา  สอง  สู  สง
ค. สู  สา  สง  สอง
ง. สง สู   สอง  สา

11) ” กะเหล็บ “  คือเครื่องใชประเภทใด
ก. เครื่องจักสานไมไผ
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ข. เครื่องเงิน
    ค.   เครื่องทอง
ช. เครื่องปน

12 ผาที่หญิงไทยทรงดํานํามาตัดเครื่องนุงหมเปนผา
ที่ทอดวยมือ เรียกวาลายอะไร

        ก. ลายแตงโม
     ข  ลายดอกไม

      ค.ลายแตงกวา
 ง. ลายแตงไทย

13.เส้ือที่เหมาะสมในการไปงานพิธีกรรม คือ
ก. เส้ือชอน
ข. เส้ือไท

14) ในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของไทยทรงดํา
เพราะเหตุใดถึงตองแตง “ เส้ือฮี

ก. เพราะเปนประเพณี
ข. เปนการแสดงความเปนไทยทรงดํา
ค. เพราะตองการโชวเส้ือผา
ง. ถูกทุกขอ

15)   พิธีการกางกวงกางหยัน หมายถึงการ  กระทํา
ใด

  ก.   การเสนแกเคราะห
  ข.   การเสนเรียกขวัญ
ค.  การปูที่นอน

     ง.   การปดรังควาน

      ค.   เส้ือกอม
        ง.    เส้ือฮี

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  ตอนที่ 1
1.   ค    2.  ง     3. ง      4. ค      5. ง      6. ค     7. ค     8.  ข    9.  ก   10.  ก
 11. ก   12. ค    13.  ก   14.  ก    15. ค
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ตอนที่  2

ชื่อกลุม............................................ชั้นประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกขอความทางขวามาเติมลงในชองวางซายมือ ใหตรงกับขอความ
                 ที่กําหนด

(.........................)  1.    ประเทศเวียดนาม                                                      ก . เฮือน
(.........................)  2.    จังหวัดเพชรบุรีมีปาไมมากที่น้ําไมทวม                        ข. ลงขวง
(.........................)  3.    บานของชาวไทยทรงดํา                   ค.  ทรงผมหญิงมาย
(.........................)  4.    ลัทธิของการการนับถือผีบรรพบุรุษ                              ง. การพบปะสังสรรคญาติ
(.........................)  5.    หองที่ใชสําหรับเลี้ยงผีเรือนของไทยทรงดํา                   จ. กางกวงกางหยัน
(.........................)  6.    พิธีการปูที่นอน                   ฉ.  สวงขาเตน
(.........................)  7.    การเลือกคูครองของหนุมสาว                   ช.  เมืองแกง
(.........................)  8.    พิธีงานกินดอง                              ซ. ถิ่นฐานเดิมดอนมะเกลือ
(.........................)  9.    ปนเกลาตก                        ฌ. เวียงจันทร
(.........................)  10.  เส้ือสีดําจะแตงเฉพาะทําพิธีกรรม                                 ญ.  กะลอหอง

     ฎ. ผีบรรพบุรุษ
                   ฐ.   ถิ่นฐานเดิมไทยทรงดํา

                          ฑ.   สวมกอม
    ฒ.   เส้ือฮี

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  ตอนที่ 2
1.ฐ     2.ซ     3.ก     4.ฎ     5.ญ     6.จ      7.ข     8.ง     9.ค     10.ฒ
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ตอนที่  3

ชื่อกลุม............................................ชั้นประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1) จงบอกถึงวัฒนธรรม  ประเพณี  และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดํา ในรอบปมีอะไรบาง
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
2)    ประเพณีการแตงงาน  (พิธีกินดอง)    หมายถึงอะไร
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
3)    จงอธิบายการแตงกายของหญิง และชายชาวไทยทรงดํา ในโอกาสที่ประกอบพิธีกรรม
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
4)    จงอธิบายถึงประเพณีที่ไดรับจากการศึกษา เร่ืองประเพณี และพิธีกรรมไทยทรงดํา
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5)    จงอธิบายขั้นตอนประเพณี การแตงกายทั้ง  4  ขั้นตอน

พิธีการสอง..........................................……………………………………….......
          พิธีการสู…………………………………………………………………………..…
          พิธีการสง.........................………………………………………………………….
          พิธีการสา……………………………………………………………………………

เกณฑการใหคะแนนการตอบคําถามของแบบทดสอบตอนที่  3

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบกอนเรียน  (Pretest)

มีการตอบคําถามและถูกตองตรงตามประเด็นทุกคําถาม  ได  1  คะแนน

ไมมีการตอบหรือตอบไมตรงประเด็นคําถาม  ได  0  คะแนน
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ใบเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
ตอนที่  3

ขอที่    1   ตอบ    มีทั้งหมดดวยกัน   13 ประเพณี  คือ
1. ประเพณีปาดตงขาวใหม
2. ประเพณีเสนฮับมด
3. ประเพณีเสนฆาเกือด
4. ประเพณีเสนเรือน
5. ประเพณีการแตงงาน
6. ประเพณีการขึ้นบานใหม
7. ประเพณีอิ๋นกอน
8. ประเพณีการไหวศาลประจําหมูบาน
9. ประเพณีการเกิด
10. ประเพณีการตาย
11. ประเพณีการปดรังควาน
12. ประเพณีเรียกขวัญ (แปลงขวัญ)
13. ประเพณีการแตงกาย

ขอที่    2 ตอบ  ประเพณีการแตงงาน หรือที่เรียกอีกอยางวา  ประเพณี  การกินดอง หมายถงึ ประเพณีหรือพิธี
กรรมเฉพาะของไทยทรงดํา ที่ถือเปนธรรมเนียมการปฏิบัติ คือ เม่ือชายหนุมและหญิงสาวเกิดความพึ่งพอใจตอ
กัน ก็จะมีการเจรจาสูขอกันเกิดขึ้น  จึงเกิดเปนพิธีการแตงงาน  ที่มีความเปนเอกลักษณของไทยทรงดํา ก็จะมี
งานกินดอง เพื่อเปนการบอกขาวถึงญาติพี่นองใหมารวมแสดงความยินดีถึงการเปนครอบครัวที่ตองการการ
เกี่ยวดองกัน ขั้นตอนของประเพณีการแตงงานของไทยทรงดํามีอยู  4 ขั้นตอน  คือ  การสอง  การสู  การสง  กา
รสา จึงถือวาสมบูรณ
ขอที่  3  ตอบ

1)    การแตงกายของผูหญิงไทยทรงดําในงานพิธีกรรม
-  พิธีมงคล    เชน  การไปงานแตงงาน  การไปขึ้นบานใหม  การไหวศาลประจําหมูบานผูหญิง

จะทําการแตงกายดวยผาซิ่นลายแตงโม และสวมเส้ือฮีที่มีสีสันลวดลายสวยงามไวดานนอก และประดับทรงผม
ดวยดอกไมที่เปนทั้งดอกไมจริง และดอกไมพลาสติก และคลองผาสไปสวยงาม และทําผมปกปน สวมกําไลเงินที่
แขนทั้งสองขาง

- พิธีอวมงคล  เชน   การไปงานเสนเรือน   การไปงานทําศพ  ผูหญิงจะทําการแตงกายแตกตาง
จากการไปงานมงคล คือ  จะสวมเสื้อฮีที่มีลายสวยงามไวดานใน สวมผาซิ่นลายแตงโมเหมือนกัน ผมจะทําการ
ปนเกลาเฉยไมมีการประดับปนปกผม  ไมมีการคลองผาสไป
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2)   การแตงกายของผูชายไทยทรงดําในงานพิธีกรรม
-  พิธีมงคล    เชน  การไปงานแตงงาน  การไปขึ้นบานใหม  การไหวศาลประจําหมูบานผูชาย

จะทําการแตงกายดวยกางเกงสีดําและสวมเสื้อฮีที่มีสีสันลวดลายสวยงามไวดานนอก และคาดกระเปาที่เอวเอว
ไวใสเงิน และส่ิงของที่จําเปน  กระเปาคาดเอวมีการประดับประดาดวยลูกปดที่มีความสวยงามมาก

- พิธีอวมงคล  เชน   การไปงานเสนเรือน   การไปงานทําศพ  ผูชายจะทําการแตงกายแตกตาง
จากการไปงานมงคล คือ  จะสวมเสื้อฮีที่มีลายสวยงามไวดานใน สวมกางเกงสีดําเหมือนกัน และจําทําการพก
มีดเพื่อจะนําไปตัดกิ่งไมชวยในการสรางเรือนของผีที่จะทําการเผา ซึ่งเรียกวา พิธีการทําแหว
ขอที่   4 ตอบ

การสอง    หมายถึง    การไปขอหมั้นสาวเจาไวกอนเปนการจอง
การสู        หมายถึง     การไปมาหาสูของเจาบาวที่บานของเจาสาวเพื่อที่จะทําใหเจาสาวและ

                                     ญาติพี่นองของเจาสาวพอใจ
 การสง      หมายถึง      การสงตัวเจาสาวเพื่อที่จะนําเจาสาวไปไวที่บาน

การสา        หมายถึง     การที่เจาบาวอาสาจะมาชวยงานบานเจาสาวจนกวาพอและแมของ
     เจาสาวจะพอใจ

*********************************************************************
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แบบทดสอบความรู ความเขาใจ
หลังเรียน  (Posttest)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี

(สําหรับนักเรียน)

คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบ วัดความรู ความเขาใจหลังเรียน (Posttest) เร่ือง ประเพณี

และพิธีกรรมไทยทรงดํา  สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  แบงออกเปน  3  ตอน
จํานวน  30  ขอ  รวมคะแนนเต็ม  30  คะแนน

ตอนที่  1  แบบปรนัย (Equivalent from)              คะแนน 15 คะแนน

ตอนที่  2  แบบจับคู  (Matching)         คะแนน 10 คะแนน

ตอนที่  3  แบบเติมคํา (Completion)         คะแนน            5 คะแนน

                                                                                   รวมคะแนนเต็ม          30        คะแนน
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ตอนที่   1
คําชี้แจง

ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียดของขอความตอไปนี้แลวเลือกขอความที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในขอที่ตองการในกระดาษคําตอบ
เวลา  20  นาที  คะแนนเต็ม   15  คะแนน

1) ลาวโซงอพยพมาจากประเทศใด
ก .  ประเทศพมา
ข.. ประเทศจีน

 ประเทศเวียดนาม
 ประเทศลาว
2)เพราะเหตุใดจึงตองมีการอพยพยายถิ่น
ก. ตองการหาแหลงน้ํา
ข. ขาดอาหารการกิน
ค. เพราะภัยจากสงคราม
ง. เพราะขาดที่ทํากิน

3)เพราะเหตุใดชาวไทยทรงดําจึงยายมาอยูที่
จังหวัดเพชรบุรี
ก. เพราะมีคนอาศัยอยูมาก
ข. เพราะเปนที่สุมน้ําทวมถึง
ค. เพราะมีลักษณะคลายเมืองแถง
ง. เพราะมีการชักชวนมาอยู

4)ไทยทรงดําสวนใหญมีอาชีพใดเปนหลัก
ก. เล้ียงสัตว
ข.  ทําการเกษตรกรรม
ค.  คาขาย
ง  ทําการประมง

5)“ เฮือน” คือชื่อที่ใชเรียกเฉพาะสิ่งใด
    ก.  เครื่องมือที่ใชในการจักสาน
 ข.  เครื่องมือทางการเกษตร
    ค.   เครื่องมือในการจับปลา
ช. เรือนที่อยูอาศัย

6)“ กะลอหอง “ เปนชื่อเรียกของสิ่งใด
ก. บานที่อยูอาศัย
ข. หองสําหรับทําการเลี้ยงผี
ค. หองกินขาว
ง. หองรับแขกกลางบาน

7)สถานะภาพทางสังคมของไทยทรงดําแบงออก
เปนกี่ชนชั้น
ก. 1 ชนชั้น
ข. 2 ชนชั้น
ค. 3 ชนชั้น
ง. 4 ชนชั้น

8) “ การกินดอง” หมายถึงการประกอบพิธีกรรมใด
ก. ประเพณีการแตงงาน
ข. ประเพณีการทําศพ
ค. ประเพณีเสนเรือน
ง. ประเพณีการไหวศาล

9) ถาหายจากอาการเจ็บปวยจะตองประกอบพิธี
กรรมใด
ก. ประเพณีการเสนตัว
ข. ประเพณีการไหวศาล
ค. ประเพณีการแปลงขวัญ
ง. ประเพณีการปดรังควาน
10) ข้ันตอนของประเพณีการแตงงานมีข้ัน
ตอนอยางไรบาง
ก.  สอง   สู  สง  สา   ค.  สง สู สอง สา
ข. สา  สอง  สู  สง    ง.  สา  สง  สู  สอง
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11)” กะเหล็บ “  คือเครื่องใชประเภทใด ก.  เสื้อชอน    ข. เสื้อฮี   ค.เสื้อไท  ง.ตก
ก. เครื่องจักสานไมไผ
ข. เครื่องเงิน
ค. เครื่องทอง
ง. เครื่องเขิน

12) พิธีการกางกวงกางหยัน คือการทําอะไร
ก. การปูที่นอน
ข. การเสนเรือน
ค. การเรียกขวัญ
ง. การปดรังควาน

13) ในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมเพราะ
เหุตใดจึงตองใสเสื้อฮี
ก. เปนการแสดงความเคารพ
ข. เปนการโชวเสื้อผา
ค. เปนการโชวการตัดเย็บ
ง. เปนบงบอกถึงความเปนไทยทรงดํา

14) ผาที่สาวไทยทรงดํานํามาตัดเย็บเปนเครื่องนุงหม
เรียกวาลายอะไร
ก. ลายดอกไม
ข. ลายแตงโม
ค. ลายแตงกวา
ง. ลายแตงไทย
15) ในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
ตองแตงกายอยางไร
ก. แตงชุดทํานา
ข. แตงชุดธรรมดา
ค. แตงชุดทํางาน
ง. แตงเสื้อประจําชาติ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  ตอนที่ 1
1.ค    2.ค    3.ค    4.ข    5.ง     6.ข    7.ข    8.ก   9.ก
10.ก    11.ก    12.ก     13.ค    14.ก      15.ก
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ตอนที่  2

ชื่อกลุม.................................ชั้นประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

คําชี้แจง
    ใหนักเรียนเลือกขอความทางขวามาเติมลงในชองวางซายมือ ใหตรงกับขอความ
ที่กําหนด

(.........................)  1.    ประเทศเวียดนาม                                         ก . ถิ่นฐานเดิมดอนมะเกลือ
(.........................)  2.    จังหวัดเพชรบุรีมีปาไมมากน้ําไมทวม             ข.  กางกวงกางหยัน
(.........................)  3.    บานของชาวไทยทรงดํา     ค.    ทรงผมหญิงมาย
(.........................)  4.    ลัทธิของการการนับถือผีบรรพบุรุษ                ง. การพบปะสังสรรคญาติ
(.........................)  5.    หองที่ใชสําหรับเลี้ยงผีเรือนของไทยทรงดํา     จ.    ลงขวง
(.........................)  6.    พิธีการปูที่นอน                    ฉ.    ผีบรรพบุรุษ
(.........................)  7.    การเลือกคูครองของหนุมสาว      ช.    เมืองแกง
(.........................)  8.    พิธีงานกินดอง                ซ.    เฮือน
(.........................)  9.    ปนเกลาตก                        ฌ.   เวียงจันทร
(.........................)  10.  เส้ือสีดําจะแตงเฉพาะทําพิธีกรรม                  ญ.   กะลอหอง

     ฎ.    สองขาเตน
     ฐ.   ถิ่นฐานเดิมไทยทรงดํา

                 ฑ.   สวมกอม
                  ฒ.   เส้ือฮี

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  ตอนที่ 2
1. ฐ    2.ก     3.ซ     4.ฉ     5.ญ     6.ข      7.จ     8.ง     9.ค      10.ฒ
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ตอนที่  3

ชื่อกลุม.................................ชั้นประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1) จงบอกถึงวัฒนธรรม  ประเพณี  และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดํา ในรอบปมีอะไรบาง
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………..
2)    ประเพณีการแตงงาน  (พิธีกินดอง)    หมายถึงอะไร
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………..
3)    จงอธิบายการแตงกายของหญิง และชายชาวไทยทรงดํา ในโอกาสที่ประกอบพิธีกรรม
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………..
4)    จงอธิบายถึงประเพณีการแตงงาน ขั้นตอนการสอง มาพอเขาใจ
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………………………..
5)    จงอธิบายขั้นตอนประเพณี การแตงกายทั้ง  4  ขั้นตอน
                          พิธีการสอง..........................................……………………………………….....…………..

            พิธีการสู…………………………………………………………………………..……………...
            พิธีการสง.........................…………………………………………………………………
            พิธีการสา………………………………………………………………………………………..

เกณฑการใหคะแนนการตอบคําถามของแบบทดสอบตอนที่  3

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบกอนเรียน  (Pretest)

มีการตอบคําถามและถูกตองตรงตามประเด็นทุกคําถาม  ได  1  คะแนน

ไมมีการตอบหรือตอบไมตรงประเด็นคําถาม  ได  0  คะแนน
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ใบเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
ตอนที่  3

ขอที่    1    ตอบ    เพราะชาวไทยทรงดําเดิมไดถูกกวาดตอน ผลมาจากภัยทางสงครามจึงตองทําการยายถิ่น
ที่อยูอาศัย    มีความปราถนาอยางแรงกลา   2 ประการ  คือ

1. มีความปราถนาจะไดเดินทางกลับไปอยูยังถิ่นฐานเดิมของตนเอง คือ เมืองแถง
2. หาที่ทํากินที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตวไปเรื่อย ๆ ที่มีความอุดม

สมบูรณ เพราะไทยทรงดําชอบที่จะอาศัยอยูในที่ดอนน้ําทวมไมถึงและมีปาไมมาก  
ขอที่    2 ตอบ  ประเพณีการแตงงาน หรือที่เรียกอีกอยางวา  ประเพณี  การกินดอง หมายถึง ประเพณีหรือพิธี
กรรมเฉพาะของไทยทรงดํา ที่ถือเปนธรรมเนียมการปฏิบัติ คือ เม่ือชายหนุมและหญิงสาวเกิดความพึ่งพอใจตอ
กัน ก็จะมีการเจรจาสูขอกันเกิดขึ้น  จึงเกิดเปนพิธีการแตงงาน  ที่มีความเปนเอกลักษณของไทยทรงดํา ก็จะมี
งานกินดอง เพื่อเปนการบอกขาวถึงญาติพี่นองใหมารวมแสดงความยินดีถึงการเปนครอบครัวที่ตองการการ
เกี่ยวดองกัน ขั้นตอนของประเพณีการแตงงานของไทยทรงดํามีอยู  4 ขั้นตอน  คือ  การสอง  การสู  การสง  กา
รสา จึงถือวาสมบูรณ
ขอที่  3  ตอบ    

1)    การแตงกายของผูหญิงไทยทรงดําในงานพิธีกรรม
-  พิธีมงคล    เชน  การไปงานแตงงาน  การไปขึ้นบานใหม  การไหวศาลประจําหมูบานผูหญิง

จะทําการแตงกายดวยผาซิ่นลายแตงโม และสวมเส้ือฮีที่มีสีสันลวดลายสวยงามไวดานนอก และประดับทรงผม
ดวยดอกไมที่เปนทั้งดอกไมจริง และดอกไมพลาสติก และคลองผาสไปสวยงาม และทําผมปกปน สวมกําไลเงินที่
แขนทั้งสองขาง

- พิธีอวมงคล  เชน   การไปงานเสนเรือน   การไปงานทําศพ  ผูหญิงจะทําการแตงกายแตกตาง
จากการไปงานมงคล คือ  จะสวมเสื้อฮีที่มีลายสวยงามไวดานใน สวมผาซิ่นลายแตงโมเหมือนกัน ผมจะทําการ
ปนเกลาเฉยไมมีการประดับปนปกผม  ไมมีการคลองผาสไบ

2) การแตงกายของผูชายไทยทรงดําในงานพิธีกรรม
-  พิธีมงคล    เชน  การไปงานแตงงาน  การไปขึ้นบานใหม  การไหวศาลประจําหมูบานผูชาย

จะทําการแตงกายดวยกางเกงสีดําและสวมเสื้อฮีที่มีสีสันลวดลายสวยงามไวดานนอก และคาดกระเปาที่เอวเอว
ไวใสเงิน และส่ิงของที่จําเปน  กระเปาคาดเอวมีการประดับประดาดวยลูกปดที่มีความสวยงามมาก

- พิธีอวมงคล  เชน   การไปงานเสนเรือน   การไปงานทําศพ  ผูชายจะทําการแตงกายแตกตาง
จากการไปงานมงคล คือ  จะสวมเสื้อฮีที่มีลายสวยงามไวดานใน สวมกางเกงสีดําเหมือนกัน และจําทําการพก
มีดเพื่อจะนําไปตัดกิ่งไมชวยในการสรางเรือนของผีที่จะทําการเผา ซึ่งเรียกวา พิธีการทําแหว
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ขอที่   4 ตอบ    
การสอง    หมายถึง    การไปขอหมั้นสาวเจาไวกอนเปนการจองและเปนการดูตัวของพอแม

ฝายเจาสาววามีความพึงพอใจ ที่จะมอบลูกสาวใหกับลูกเขยคนนี้หรือไม เพื่อใหเกิดความมั่นใจเปนการศึกษา
นิสัยใจคอของผูที่จะมาเปนเขย กอนที่จะทําการตกลงใด ๆ ลงไป
ขอที่   5   ตอบ   ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา

1. มีความรูความเขาใจในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญตาง ๆ
2. มีความสามารถในการถายทอดประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดําได
3. เปนการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมที่ถูกตองใหแกลูกหลานสืบไป
4. นําความรูที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตที่ถูกตองของไทยทรงดําได
5. มีความรูในเรื่องราวของตนเองไดอยางถูกตอง

***************************************************************** 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ซ

การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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ตารางที่   40   แสดงผลการหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกอนเรียน  โดยการหาคา
                     ความคงตัว ภายในแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  Kuder Richardson  (KR – 20)
ขอที่/คนที่ P q Pq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.38
0.66
0.38
0.76
0.44
0.63
0.80
0.55
0.54
0.65
0.80
0.72
0.80
0.60
0.56
0.64
0.48
0.62
0.47
0.61
0.77
0.79
0.20
0.30
0.22
0.24
0.39
0.71
0.63
0.35

0.62
0.33
0.61
0.24
0.56
0.37
0.20
0.45
0.46
0.35
0.20
0.28
0.20
0.40
0.44
0.36
0.52
0.38
0.53
0.39
0.23
0.21
0.80
0.70
0.78
0.76
0.61
0.29
0.37
0.65

0.24
0.22
0.24
0.18
0.25
0.23
0.16
0.25
0.25
0.23
0.16
0.20
0.16
0.24
0.25
0.23
0.25
0.24
0.25
0.24
0.18
0.17
0.16
0.21
0.17
0.18
0.24
0.21
0.23
0.23
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียน

การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ( Reliability)  ของแบบทดสอบกอนเรียน   โดยใชสูตร K.R.
20 ของ Kuder Richardson ( พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125 )

   rtt             =      

   rtt            หมายถึง      คาความเชื่อม่ัน   (ความคงตัวภายในของแบบทดสอบ)
                           n            หมายถึง     จํานวนขอมีคาเทากับ  30 ขอ
                        st 

2           หมายถึง     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ มีคาเทากับ  25.70
                        ∑ pq    หมายถึง     ผลรวมของความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนที่ทําถูก

   ในแตละขอและสัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ มีคา
    เทากับ   6.53

จากสูตร
   rtt             =                    

                   rtt           =

  rtt             =                       [ ]25.0103.1 −

                 rtt             =                         )( 75.003.1

                                                                rtt             =                         77.0
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⎥
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⎥
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⎢
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ตารางที่    41 แสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน  โดยการหาคาความคงตัว
                    ภายในของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร Kuder Richardson  (KR -20)

ขอที่/คนที่ P q Pq
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.21
0.22
0.19
0.20
0.23
0.27
0.24
0.25
0.26
0.28
0.14
0.15
0.18
0.16
0.17
0.01
0.13
0.05
0.29
0.02
0.07
0.08
0.03
0.09
0.04
0.30
0.06
0.10
0.12
0.11

0.20
0.30
0.30
0.40
0.48
0.45
0.54
0.79
0.25
0.27
0.66
0.68
0.59
0.56
0.53
0.50
0.48
0.29
0.37
0.55
0.61
0.48
0.30
0.74
0.70
0.42
0.37
0.42
0.48
0.50

0.16
0.21
0.21
0.24
0.25
0.19
0.25
0.17
0.19
0.20
0.22
0.22
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.21
0.23
0.25
0.24
0.25
0.21
0.19
0.21
0.24
0.23
0.24
0.25
0.25
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน

การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ( Reliability)  ของแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชสูตร K.R.
20 ของ Kuder Richardson ( พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125 )

   rtt             =      

    rtt            หมายถึง    คาความเชื่อม่ัน   (ความคงตัวภายในของแบบทดสอบ)
                        n               หมายถึง     จํานวนขอมีคาเทากับ  30 ขอ
                        st 

2           หมายถึง     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ มีคาเทากับ  26.42
                       ∑ pq         หมายถึง      ผลรวมของความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนที่ทําถูก

   ในแตละขอและสัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ มีคา
    เทากับ   6.75

จากสูตร

   rtt             =                  

                    rtt           =

    rtt             =                          [ ]26.0103.1 −

   rtt             =                         )( 74.003.1

                    rtt             =                         76.0
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ตารางที่   42    แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( P )  และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบ
                        ทดสอบกอนเรียน

ขอ
ที่

คา P คา r ขอที่ คา P คา r

1 0.38 0.33 16 0.64 0.22
2 0.66 0.24 17 0.48 0.33
3 0.38 0.26 18 0.62 0.26
4 0.76 0.20 19 0.47 0.33
5 0.44 0.26 20 0.61 0.24
6 0.63 0.20 21 0.77 0.20
7 0.40 0.20 22 0.79 0.20
8 0.55 0.33 23 0.20 0.30
9 0.48 0.33 24 0.30 0.33
10 0.65 0.24 25 0.22 0.46
11 0.80 0.20 26 0.24 0.46
12 0.72 0.26 27 0.39 0.33
13 0.80 0.20 28 0.71 0.22
14 0.60 0.26 29 0.63 0.42
15 0.56 0.54 30 0.35 0.33

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



338

ตารางที่  43  แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย  ( P )  และคาอํานาจจําแนก  ( r )  ของ
                      แบบทดสอบหลังเรียน

ขอ
ที่

คา P คา r ขอที่ คา P คา r

1 0.80 0.20 16 0.50 0.20
2 0.70 0.20 17 0.52 0.20
3 0.70 0.20 18 0.71 0.33
4 0.60 0.26 19 0.63 0.26
5 0.52 0.24 20 0.45 0.33
6 0.25 0.33 21 0.39 0.33
7 0.46 0.33 22 0.52 0.20
8 0.21 0.33 23 0.70 0.20
9 0.75 0.20 24 0.26 0.26
10 0.73 0.20 25 0.30 0.33
11 0.34 0.40 26 0.58 0.20
12 0.32 0.40 27 0.63 0.20
13 0.41 0.46 28 0.58 0.26
14 0.44 0.40 29 0.52 0.26
15 0.47 0.40 30 0.50 0.26
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ตารางที่   44  แสดงผลคะแนนจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู หลังการทดลองใชหลักสูตร
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

คะแนนกอนเรียน

12
11
10
17
9
10
21
11
23
15
12
13
12
13
15
12
23
12
15
14
23
22
23
15
14
14
16

คะแนนหลังเรียน

23
25
20
24
23
19
22
20
26
20
21
22
24
25
22
13
27
26
25
22
27
24
27
24
28
21
25

D

11
14
10
7
14
9
1
9
3
5
9
9
12
12
7
11
4
14
10
8
4
2
4
9
14
7
9

D2

121
196
100
49

196
81
1
81
9
25
81
81

144
144
49

121
16

196
100
64
16
4
16
81

196
49
81

รวม 407 635 228 2298

X 15.07 23.51
S.D 3.88 4.84

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



340

การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  -  หลังเรียน
ของ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543 : 165)  โดยใชสูตร t  - test  แบบ Dependent

จากสูตร    t  -  test  แบบ  Dependent  (พวงรัตน    ทวีรัตน  2543 :  166)

                                ∑D

t =     √n(∑D2) – (∑D)
2

                                  n -  1

                          

เมื่อ            t            แทน การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

∑D              แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
แตละคนมีคาเทากับ    228

∑D2     แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
แตละคนยกกําลัง  มีคาเทากับ  2298

      ∑D2                                 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
แตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง  มีคาเทากับ  51984

     n              แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง  มีคาเทากับ  27
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จากตารางที่   44   นํามาทดสอบเนื้อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้

สมมุติฐาน         HO      :      u1   =   u2

        H1       :      u1   =   u2

จากสูตร    t  -  test  แบบ  Dependent  (พวงรัตน    ทวีรัตน  2543 :  166)
                                        228

t =     √27(2298) – (228)
2

                                      27 – 1

228

=     √62046 – 51984

                                          26

    228

t =     √    387

t =     11.60

อานคา   t  จากตาราง  3  df   =  n -1  = 27 – 1  =  26
คา  t(0.01)      =   2.779

สรุปคา  t   ที่คาได มีคามากกวาคาวิกฤต  คือ ตกอยูในเขตปฏิเสธ  HO   จึงยอมรับ  H1

นั้นคือ  คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลัง  การใชหลักสูตรแตกตางกัน
อยางมีทางสถิติที่ระดับ  0.01

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก   ฌ

แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองแบบสังเกตและแบบบันทึก

พฤติกรรมนักเรียน
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แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

คําชี้แจง
แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนเรื่อง  ประเพณีและพิธีกรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numerical Rating 
Scale)   เปนการจัดอันดับคุณภาพ  โดยกําหนดความเขมหรือเกณฑ  เปนตัวเลข   ดังนี้   5   หมายถึง  ดีมาก   
4  หมายถึง   ดี      3  หมายถึง    ปานกลาง      2  หมายถึง  พอใช  และ  1  หมายถึง  ใชไมได

เกณฑการประเมินประเด็นการประเมิน
5 4 3 2 1

หมาย
เหตุ

1.การตั้งคําถามของนักเรียนตรงประเด็น
2.การตอบคําถามครูอยางมีเหตุผล
3.การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.การฟงและจดบันทึกตลอด
5.การมีสวนรวมในการเรียนการสอน
   อยางกระตือรือรน
6.การสนับสนุนเพื่อนใหมีสวนรวมในการ
   ปรึกษาหารือภายในกลุม

บันทึกเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................………………………………………………………………………….

ผูประเมิน
……………………..

(……………………………….)
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ตารางที่ 45  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
สําหรับผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญขอ
ที่

ประเด็นการสังเกต
1 2 3 4 5 ∑R IOC

1

2

3

4

5

6

ความสอดคลองของการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียนในดานการตั้งคําถาม
ของนักเรียนตรงประเด็น
ความสอดคลองของการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียนในดานการตอบคํา
ถามครูอยางมีเหตุผล
ความสอดคลองของการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียนในดานการเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
ความสอดคลองของการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียนในดานการฟงและจด
บันทึก
ความสอดคลองการสังเกตเกี่ยวกับพฤติ
กรรมนักเรียนในดานการมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนอยางกระตือรือรน
ความสอดคลองของการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียนในดานการสนับสนุน
ใหเพื่อนมสีวนรวมในการปรึกษาหารือ
ภายในกลุม

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+5

+5

+5

+5

+5

+5

1

1

1

1

1

1

รวมเฉล่ีย 1
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ตารางที่    55    สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามเกณฑการประเมิน จําแนกตามระดับ
                        คุณภาพ  ดีมาก       ดี        ปานกลาง        พอใช

ระดับคุณภาพ   (รอยละ)
ประเด็นการสังเกตพฤติกรรม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช หมายเหตุ

1)การตั้งคําถาม ถามครูตรงประเด็น
2)การตอบคําถาม ครูอยางมีเหตุผล
3)การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
4)การฟงและการจดบันทึก
5)การมีสวนรวมในการเรียนการสอน
   อยางกระตือรือรน
6)การสนับสนุนเพื่อใหมีสวนรวมใน
   การใหคําปรึกษาภายในกลุม

-
11.20

-
-

11.20

22.20

44.40
44.40
33.30
55.60
44.40

44.40

55.60
44.40
66.70
44.40
44.40

33.30

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

รวมเฉล่ีย 7.40 44.40 48.10

354

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก   ญ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

1)  นาย ผจญ บูรณะโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

2)  นาง ปราณี ทองลอย อาจารยพิเศษสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

3)  นางดุษฎี ยืนยง ศึกษานิเทศก  8   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สุพรรณบุรี เขต 2ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล

4)  นาย อารมณ      วงษบัณฑิต ศึกษานิเทศก   8   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต  2   ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร

5)  นาง นิภาวรรณ      แรใจดี อาจารย  2   ระดับ  7โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฎ

ผลงานนักเรียน
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ภาคผนวก  ฏ

รูปภาพประกอบการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา
เรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดํา
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        ภาพที่  1  การสนทนากลุมรวมกันของผูวิจัยและผูรูในทองถิ่น
                                                วันที่   9  พฤศจิกายน   2547

               ภาพที่  2  นักเรียนรวมกันทํางาน  รวมกันคิดโดยรวมกับผูวิจัย
                                                 วันที่  22  พฤศจิกายน   2547

                                  ภาพที่  3   ครูนิภาวรรณ รวมกันสอนกับผูวิจัยและผูรูในทองถิ่น
                                                  วันที่  25  พฤศจิกายน 2547
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                               ภาพที่   4  นักเรียนเรียนดวยกระบวนการกลุม
                                               วันที่   7  ธันวาคม  2547

                    ภาพที่    5  นักเรียนรายงานความกาวหนาของการวางแผนการปฏิบัติ
                                                 วันที่  7  ธันวาคม  2547

         ภาพที่    6  ผูรูในทองถิ่นทําการถายทอดความรูใหกับนักเรียน
                                                วันที่    9   ธันวาคม  2547
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                 ภาพที่    6    ภาพผูรูในทองถิ่นถายรูปรวมกับนักเรียนที่ทําการสอน
                                                   วันที่   9   ธันวาคม  2547

     ภาพที่   7  พานักเรียนไปชมพิพิธภัณฑไทยทรงดํา  อําเภออูทอง
                                            วันที่   15 ธันวาคม    2547

                            ภาพที่   8  นักเรียนกําลังชมศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําโดยวิทยากรแนะนํา
                 วันที่   15   ธันวาคม  2547
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                          ภาพที่   9   ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
                                           วันที่    15    ธันวาคม  2547

                           ภาพที่  10    นักเรียนเตรียมลงมือปฎิบัติกิจกรรมประกอบอาหารพื้นบาน
                                               วันที่   15  ธันวาคม   2548

                          ภาพที่   11   นักเรียนชวยกันคนละไมคนละมือ
                                              วันที่   15  ธันวาคม   2547
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                              ภาพที่   12   ผูรูในทองถิ่นกําลังสาธิตการทําลาบเลือด  สด ๆใหนักเรียนไดชม
                                                 วันที่  15  ธันวาคม  2547

ภาพที่     13  ชวยกันทํา  ชวยกันกิน  อรอยจริง  ๆ
วันที่    15   ธันวาคม   2547

                                 ภาพที่   13   คณะผูรูในทองถิ่นรวมกันประเมินผลงานนักเรียน  อรอยจริง ๆ
                                                    วันที่   15   ธันวาคม  2547
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                               ภาพที่   14   คณะครูโรงเรียนวัดดอนมะเกลือรวมกันประเมินผลงานนักเรียน
                                                  วันที่   15   ธันวาคม  2547

                    ภาพที่   15  นักเรียนกลาวขอบคุณทานผูรูในทองถิ่นที่ไดใหความรู
   วันที่  15  ธันวาคม  2547

                                  ภาพที่   16   ลูกศิษยของคุณครูผูวิจัย
       วันที่   15   ธันวาคม    2547
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ  นางจิตรลดา  เกิดเรือง 
ที่อยู  146  หมู   12  ตําบล ดอนมะเกลือ   อําเภออูทอง 
  จังหวัดสุพรรณบุรี   72220  โทรศัพท (035) 437381,  01-1723829 
ที่ทาํงาน โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นนัทราษฎรังสรรค ) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ตําบลดอนมะเกลือ 
  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศพัท (035) 481050 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ.2526 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน 
  อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2532 จบชั้นมธัยมศกึษาปที่ 6  โรงเรียนมัธยมฐานบนิกาํแพงแสน 
   อําเภอกําแพงแสน     จงัหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2537 ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา (ค.บ.)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 พ.ศ.2545 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนเิทศ  บัณฑติวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อําเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
ประวัติการทาํงาน 
 พ.ศ.2539-40 อาจารย 1  ระดับ  3  โรงเรียนหนองตากาย  ตาํบลหนองตากาย 
  อําเภอเลาขวญั   จงัหวัดกาญจนบุรี  
 พ.ศ.2541 อาจารย  1  ระดับ 4   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  ตาํบลดอนมะเกลือ 
  อําเภออูทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี 
 พ.ศ.2547 อาจารย  1  ระดับ 5   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  ตาํบลดอนมะเกลือ 
  อําเภออูทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี 
          พ.ศ. 2548     ครู คศ. 2   โรงเรียนวดัดอนมะเกลอื  ตําบลดอนมะเกลือ 
  อําเภออูทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี 
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