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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบการนําแหลง
เรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการทํางาน

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน
1,326 คน จาก 85 โรงเรียน

ในการวิจัยคร้ังนี้คํานวณกลุมตัวอยางจากคิดจากตารางประชากรและกลุมตัวยาง ของ (เครจชี่
และมอรเกน อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) ไดจํานวนกลุมตวัอยางเทากับ 307 คน

ผลการวิจัยพบวา
การปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของของโรงเรียน พบวา
ประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไมตางกัน

การเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา
ประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานศึกษาหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานทําการวัดผล ประเมินผล และดานรายงานผล
สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ มีการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานขอความรวมมือกับชุมชนและวิทยากรทองถ่ิน และดานเชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด
ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู

ABSTRACT
The objectives of this study were to study in implementation of learning

resource centers and local wisdom in the management of instructional activities
in Samut Songkhram and to compare the implementation of learning resource
centers and local wisdom in the management of instructional activities in Samut
Songkhram schools, classified  by school type and work experience.

The population in this study included 1,326 administrators and teachers from
85 primary and secondary schools under the office of Basic Education, Sumut
Songkhram Province.

The samples in this study consisted of 307 teachers and administrators from
The stated schools, Obtained by using Krejeie  and Morgan Table,

The findings were as follows:
The level of implementation of learning resourse centers and local wisdom in

the management of instructional activities in Samut Songkhram schools, as            a
whole, was at a high level. Concerning each aspect, in order of high level to low
level, the results were as follows: the study of curriculum and details, the making of
lesson plans and learning processes in accordance with the objectives, the collection
of the information of learning resources and local wisdom, and the report and
conclusion of the results to the personnel related.

The comparison of the implementation of learning resource centers and local
wisdom in the management of instructional activities in Samut Songkhram schools,
classified by school type, showed no significant difference.

The comparison of the implementation of learning resource centers and local
wisdom in the management of instructional activities in Samut Songkhram schools,
classified by work experience, as a whole, showed no significant difference.
Concerning each aspect, there were significant difference at the level of .05 in four
aspects as follows: the study of curriculum and details, the collection of the
information of learning resource  and local wisdom, the making of lesson plans and
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learning processes in accordance with the objective, and testing, evaluation and
reporting the results and conclusion to the personnel related. However, regarding the
cooperation with the community and local resourceful persons and the invitation of
local resourceful persons to give knowledge of the students or taking the students to
study in the learning resource centers, it was not significantly different.

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถ่ิน, กิจกรรมการเรียนการสอน

ความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาที่ใหเปนไปตามบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 81 (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2543) ระบุไววา การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน ตองใหผูเรียนเกิดความรู
คูคุณธรรม และใหมีกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมความรู และมีจิตสํานึกเก่ียวกับการเมือง การ
ปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาชีพครู สงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะตองใหชนรุนหลังไดตระหนักใน
คุณคา เชิดชูและอนุรักษความเปนไทยไว ใหบุตรหลานไดศึกษา

เพ่ือใหการจัดการศึกษา เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2540 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) ไดระบุวาวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย ไดระบุไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,
2543) ในการจัดการศึกษา ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา
การตามความเหมาะสมเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
โลก ดานการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตรและใชภาษาไทยอยางถูกตอง ตลอดจน
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข มาตราที่ 24 ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
จัดเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ประยุกตความรูเพ่ือใชในการปองกันและ
แกไขปญหา ผูเรียนรูจากประสบการณจริง ตองฝกใหทําได ทําเปน คิดเปน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
จัดการเรียนการสอน ตองผสมผสานสาระความรู รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดี และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนเรียนรูจากสื่อและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ โดยรวมมือกับผูปกครองชุมชนพัฒนาผูเรียน
รัฐตองสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูทุกรูปแบบอยางเพียงพออยางมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญ
กับการปฏิรูปดานตาง ๆ สําหรับดานการเรียนรู ใหความสําคัญแกหลักสูตร ผูเรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูปในชุมชน จากบทบัญญัติมาตรา 23 และ
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24 ใหความสําคัญกับวิธีการเรียนการสอนที่ใชแหลงเรียนรูและกระบวนการเรียนรู ในชุมชนในทองถ่ิน
ที่อยูใกลกับตัวของผูเรียน

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรูแหลงเรียนรูชุมชนทองถ่ิน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสงเสริมการจัดตั้ง
แหลงเรียนรูทุกรูปแบบอยางอยางมีประสิทธิภาพตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การจัดการเรียนรูทองถ่ิน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันตามประเภท

ของโรงเรียน และประสบการณในการทํางานหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพ่ือเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการ
ทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  1,326 คน จาก 85 โรงเรียน
(ขอมูลเดือนมีนาคม  2553)

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้คํานวณกลุมตัวอยางจากคิดจากตารางประชากรและกลุมตัวอยาง
ของ (เครจชี่ และมอรเกน, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ ไกยวรรณ, 2543) ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ
307 คน

การสุมตัวอยาง ในกรวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับฉลากรายชื่อผูบริหาร
โรงเรียน และครูจากบัญชีรายชื่อ

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตนประกอบดวย ประเภทของโรงเรียน ประสบการณการทํางาน ตัวแปร
ตามไดแก 1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู 2) จัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 3) จัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 4)  ขอความรวมมือกับ
ชุมชนและตัววิทยากรทองถ่ิน 5) เชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลง
เรียนรู 6) ทําการวัดผล ประเมินผล 7) รายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยชุดคําถาม

ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม ประเภทของโรงเรียน  ประสบการณการสอน
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติของกระบวนการเรียนรูทองถ่ินกับ
แหลงเรียนรู

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยทีเ่ก่ียวของและสภาพจริงในปจจุบันของสถานที่

ทํางานเพ่ือหากรอบแนวคิด เนื้อหาตางๆ ที่จะนํามาสรางแบบวัดแตละชุด
2. นําแนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาตางๆ เหลานี้มากําหนดเปนแนวคิดเฉพาะในการศึกษาและ

กําหนดตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก ประเภทของโรงเรียน ประสบการณการทํางาน
ตัวแปรตามไดแก 1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู 2) จัดทําขอมูลสารสนเทศแหลง

เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 3) จัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค
4)  ขอความรวมมือกับชุมชนและตัววิทยากรทองถ่ิน 5) เชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด ความรู หรือนํา
นักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู 6) ทําการวัดผล ประเมินผล 7) รายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ
เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ การเลือกตอบ
มีความหมายดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

ระดับการปฏิบัติ คะแนน
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก 4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
นอย 2 คะแนน
นอยที่สุด 1 คะแนน

การแปลผลใหคะแนนจากแบบสอบถามกระบวนการเรียนรูของแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินของจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดระดับตั้งแต มากที่สุดจนถึงนอยที่สุด โดยใชคะแนนเฉลี่ย
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ
4.21-5.00 มากที่สุด
3.41-4.20 มาก
2.61-3.40 ปานกลาง
1.81-2.60 นอย
1.00-1.80 นอยที่สุด

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ
ข้ันตอนในการในการสรางแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ
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2. นํารางแบบสอบถามใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเนื้อหา

3. ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
แนะนํา

4. เมื่ อได แบบสอบถามที่ ผ านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรรมการควบคุม
วิทยานิพนธแลว จึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเที่ยงตรงในเนื้อหา

5. นําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งแบบสอบถามมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity)

โดยหาคาดัชนีของความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ระหวางขอ
คําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543) แปลความหมายของคะแนนดังนี้

+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ

-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ
และเลือกคาที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6 สวนที่มีคานอยกวา 0.6 นํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากัน 0.95

6. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แลว โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน และนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   โดยใชสูตรของครอนบาค (Conbrach) (ยุทธพงษ
กัยวรรณ, 2543) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9536

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือแนะนําตัว และขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภออัมพาวา
ทั้ง 30 แหง เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม

2. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขอยางถูกตองแจกกลุมตัวอยางเ พ่ือตอบ
แบบสอบถาม

3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน เพ่ือนําขอมูลมาดําเนินการตอไป
การวิเคราะหขอมูล
โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและ

ความสมบูรณของขอมูล
2. การลงรหัสขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวมากําหนดใสรหัส
3. การวิเคราะห ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่งมีรายละเอียด

การวิเคราะห ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก  ประเภทของ

โรงเรียน   และประสบการณการสอน โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 วิเคราะหการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนดานการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
สวนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตามประเภทของโรงเรียน   และประสบการณการสอนดานการวิเคราะหคาที (t-test)

ผลการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบการนํา
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการทํางาน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

กลุมตัวอยางใหญสังกัดโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 51.46
ระดับประถมศึกษาจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 48.53 มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ป
ข้ึนไปจํานวน  168 คน คิดเปนรอยละ 54.72 ประสบการณในการทํางานต่ํากวา10 ป จํานวน 139 คน
คิดเปนรอยละ  45.27 คน

ระดับการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือจัดทํา
แผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของ
ไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของของโรงเรียน พบวา
ประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไมตางกัน

การเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา
ประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานศึกษาหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานทําการวัดผล ประเมินผล และดานรายงานผล
สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ มีการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานขอความรวมมือกับชุมชนและวิทยากรทองถ่ิน และดานเชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด
ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดอภิปรายผล เปนรายขอดังนี้
ระดับการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือศึกษาหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีบทบาทหนาที่บริหารที่เอ้ืออํานายตอบรรยากาศการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพ ปจจุบัน และเปนหลักสูตร
บูรณาการหลักสูตรบูรณาการเปนหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับการ จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทั้งนี้เพราะผูเรียนจะไดเรียนรูดวยตนเองจาก กิจกรรมหลากหลาย ซึ่งพบวามีการศึกษาหลักสูตร
แมบทหรือหลักสูตรแกนกลาง และสงเสริมงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู
ทองถ่ิน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยรัฐศาสตร สุขสวัสดิ์ (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
เพ่ือถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เร่ือง ประเพณีลากพระ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานบางดาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมีองคประกอบเหมาะสมและ
สอดคลองทุกประเด็นที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับดี และผลการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน ครูผูสอนผูบริหารสถานศึกษา และปราชญชาวบานตอหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากและมาก
ที่สุด รองลงมาคือจัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งจะเห็นวาโรงเรียนมัธยมมีการปฏิบัติมากกวาโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา การบริหารจัดการที่เนนบุคคลเปนสําคัญซึ่งคํานึงถึงความตองการความแตกตาง
ความสนใจ  ความเอ้ืออาทร ความตองการ มีสวนรวมของบุคลากรทุกคนวิสัยทัศนนี้จะสงผล ใหผูบริหาร
ปรับพฤติกรรม การบริหารใหเปนแบบอยางแกครูซึ่งจะถายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังที่ จรูญ  ชูลาภ (2545) กลาววา ผูบริหารตองแสดงบทบาทเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เสนอแนวปฏิบัติที่สอดรับกับ การปฏิรูปการเรียนรู  ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมและราย
ดาน พบวาประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน ยกเวนดานวัดผลและการประเมินผล มีการปฏิบัติตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน
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ในภาพรวมและรายดาน พบวาประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และ
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอจากผลการวิจัย

1.1 ผูบริหารควรมีการกํากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ และมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน เพระจากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
โรงเรียนตอชุมชน เพ่ือการประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง จึงเสนอแนะใหผูบริหารควรจัด
การศึกษารวมกับชุมชนทองถ่ินดวยโดยเฉพาะดานการบริหารทั่วไปที่เก่ียวกับการสงเสริมการจัด
กิจกรรมและใหความรู ดานวิชาการ และวิชาชีพแกชุมชน พรอมทั้งรวมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือชวยใหโรงเรียนสามารถจัดการบริหารทั่วไปไดอยางมีระบบ และนําทักษะ
ความรู ความสามารถการจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนตอไป

1.2 ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และมีการวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภายในโรงเรียน และเพ่ิมความชํานาญและสามารถทักษะดานความคิด
รวบยอดมีความคิดกวางไกลหรือวิสัยทัศน การตัดสินและดานความคิดสรางสรรค อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ในองคการหรือหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ผูบริหารโรงเรียนควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหลักสูตรที่มีองคประกอบ

เหมาะสมและสอดคลองทุกประเด็นที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู
2.2 ควรมีการวิจัยเร่ืองความตองการมีสวนรวมของชุมชน ตอการดําเนินงานของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ  ที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี
สระบุรี เปนตน  แลวนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน
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