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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อ (1) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง จังหวัดฉะเชิ งเทราก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง และ (2) เปรี ยบเทียบทักษะการคิดของนักเรี ยนดังกล่าวก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 26 คน โรงเรี ยน
บ้านร่ มโพธิ์ ทอง อําเภอท่ าตะเกี ยบ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่ น สําหรับการเรี ยนรู ้ โดยใช้ภู มิปัญญาท้องถิ่ นบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ (3) แบบวัดทักษะการคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทองที่ เรี ยนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ทักษะการคิดหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง สูงกว่าทักษะการคิดก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การเรี ยนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน บ้านร่ มโพธิ์ ทอง ทักษะการคิด
ประถมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare learning achievements in the topic of Local Wisdoms
of Prathom Suksa V students at Ban Rom Pho Thong School in Chachoengsao province before and after learning
under Ban Rom Pho Thong community resource-based learning approach; and (2) to compare thinking skills of
the students before and after learning under Ban Rom Pho Thong community resource-based learning approach.
The sample consisted of 26 Prathom Suksa V students studying at Ban Rom Pho Thong School, Tha
Takiep district, Chachoengsao province during the academic year 2013, obtained by cluster sampling. The
employed research instruments were (1) learning management plans in the topic of Local Wisdoms for Ban Rom
Pho Thong community resource-based learning approach, (2) a learning achievement test, and ( 3) a scale to
assess thinking skills. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.
The research findings showed that (1) the post-learning achievement in the topic of Local Wisdoms of
Prathom Suksa V students at Ban Rom Pho Thong School, who learned under Ban Rom Pho Thong community
resource-based learning approach, was significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the
.05 level; and (2) the post-learning thinking skills of the students who learned under Ban Rom Pho Thong
community resource-based learning approach were significantly higher than their pre-learning counterpart skills
at the .05 level.
Keywords: Learning achievement, Ban Rom Pho Tong, Community resource-based learning, Thinking skill,
Prathom suksa

บทนํา

ในสภาพปั จจุบนั ประเทศไทยได้นาํ เอาความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างชาติเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น ส่ งผลให้ความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีของ
ท้อ งถิ่ นลดน้อ ยลง อย่างไรก็ต ามการพัฒ นาประเทศที่ ย ง่ั ยืน ควรผสมผสานความรู ้ วิ ทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่จากต่างชาติ กับความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีอนั เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน จึงทําให้ประเทศ
ไทยสามารถดํารงอยู่ได้ในสภาพที่ สมดุล (ประเวศ วะสี 2535 : 8) ดังนั้นการถ่ายทอดสื บต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และมีความผูกพันกับชุมชนของตน เข้าใจและรู ้เท่าทันกับ
สภาพความเปลี่ ยนแปลงของสังคมภายนอกชุ มชนที่ ส่ งผลกระทบต่ อชุ มชนที่ ต นเองอาศัยอยู่ เพื่ อจะได้ทาํ ให้
สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชุ มชนให้กา้ วหน้าไปตามทิ ศทางที่ พึงประสงค์ (รัตนะ บัวสนธ์ 2535: 26) ซึ่ งใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นจะให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับชี วิต อาชี พ เศรษฐกิ จ สังคม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นนั้น จะต้องนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
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ขึ้ นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย เพราะจะช่ วยทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตรง
เกี่ยวกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่แท้จริ ง จนสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุ ดของการจัดการศึกษา
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ที่ ก ํา หนดไว้ว่ า “มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่ มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ ดี
งามในสังคมไทย และอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุ ข” (กระทรวงศึกษาธิ การ 2552:5)
เพื่อให้บรรลุจุดหมายดังกล่าว หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาพุทธศักราช 2551 จึงกําหนดมาตรฐานและ
ตัวชี้ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิ บตั ิ ตนตามหน้าที่ ของการเป็ นพลเมืองดี มี
ค่านิ ยมที่ ดีงาม และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยดํารงชี วิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติ สุขโดยมี ตวั ชี้ วดั ที่ เกี่ ยวข้องคื อ ตัวชี้ วดั ป.5/4 มี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน โดยกําหนดสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางคื อ ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนของตน การอนุรักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
นอกจากนี้ หลักสู ตรได้ระบุความคาดหวังว่าเมื่อเรี ยนจบชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 นักเรี ยนมีคุณภาพในด้าน
การปฏิบตั ิ ตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด ภาคและประเทศรวมทั้ง
ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน แหล่งการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชนจึงเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตโดยตรงให้แก่ผเู ้ รี ยน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาได้ ดังนั้น
กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นได้พ ัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศัก ยภาพ ในเรื่ อ งการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ควรจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจริ ง ผสมผสานความรู ้ต่าง ๆ อย่างสมดุลและปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิ ยมที่ ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ยงั ต้องส่ งเสริ มให้ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ไปพร้อมกันจากสื่ อ และแหล่งวิทยาการประเภทต่ าง ๆ จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้ นได้ทุกเวลาทุ ก
สถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุ มชนรวมทั้งส่ งเสริ มการดําเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่ง
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ เน้นความเป็ นไทยและความเป็ นพลเมืองดี การดํารงชี วิตและการประกอบอาชี พ (เอา
มาจากพ.ร.บ. การศึกษา 2542 มาตรา 22 24 )
แหล่ งการเรี ย นรู ้ มี ห ลากหลายรู ปแบบ ทั้งเพื่ อการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใด เรี ยนด้วยวิธีการใด การเรี ยนรู ้น้ นั ควรเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต เนื่ องจากความรู ้ไม่หยุดนิ่ ง หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ 2547)
การเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่โรงเรี ยนสามารถจัดกิ จกรรมที่ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลายลักษณะ เช่น การเรี ยนรู ้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ซึ่ งเป็ น
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง โดยเรี ยนรู ้จากสภาพความเป็ นจริ งซึ่ งเป็ นแหล่งความรู ้ในชุมชน และการเรี ยนรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่อยู่ใกล้ตวั ซึ่ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสร้างและสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จะทํา
ให้ความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายและประทับอยู่ในความทรงจําของ
ผูเ้ รี ยนตลอดไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข แหล่งเรี ยนรู ้ใน
ชุ มชนที่ นํามาจัดกิ จกรรมทําให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรง ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนง่ายขึ้ นและเห็ นคุ ณ ค่ าของ
สิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจําวันทําให้เกิดความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตน แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนที่ นาํ มาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มี 4 ประเภท คือ แหล่งความรู ้ประเภทบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรม (อังคณา ตุงคะ
สมิต และคณะ, 2545 )
จากความสําคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะวิจยั เรื่ องนี้ และสอดคล้องกับ
ปั ญหาและความต้องการของผูว้ ิจยั ซึ่ งเคยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านร่ มโพธิ์ ทองมาบูรณาการในเนื้ อหาสาระ หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตซึ่ งชุ มชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองมีแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย
เช่น
1) ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทําเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร ด้านการตลาด
2) ด้านหัตถกรรม ได้แก่ การทําไม้กวาดจากดอกหญ้าแขม การทําเสื่ อจากต้นไหล ต้นกก
3) ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพของคนในชุมชน
เน้นการพึ่งตนเอง เช่น ยาจากสมุนไพร
4) ด้ า นการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มได้แ ก่ ความสามารถเกี่ ย วกั บ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์พฒั นา เช่นการจัดการป่ าต้นนํ้าและป่ าชุมชน
5) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์
6) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ประเพณี บุญบั้งไฟ ประเพณี บายศรี สู่ ขวัญ ประเพณี สักการะ
เจ้าพ่อเขากา
7) ด้านโภชนาการ และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่ ามาเป็ นอาหาร ได้แก่ ผักหวานป่ า หน่อไม้ เห็ด หวาย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เพราะบางเนื้ อหายังไม่ได้รับ
การบู รณาการและผูเ้ รี ยนไม่ได้เดิ นทางไปที่ แหล่งเรี ยนรู ้จริ งทําให้ผูเ้ รี ยนไม่สนใจเท่ าที่ ควร ซึ่ งพิ จารณาได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและบางคนยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ผูว้ ิจยั ได้นาํ สาระการ
เรี ยนรู ้ที่มีเนื้ อหาสาระสอดคล้องกันมาบูรณาการเนื้ อหาภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดี ยวกันเข้าด้วยกัน สามารถ
จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ ลดความซํ้าซ้อนของเนื้ อหา ยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และ
เชื่ อมโยงความรู ้สู่ ประสบการณ์จริ งและผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้และนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้
นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนยังได้รู้จกั การฝึ กอ่าน ฝึ กเขียนใฝ่ เรี ยนรู ้ รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึ ก
รักบ้านเกิ ด มี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์เผยแพร่ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นและสามารถนําความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิต
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผูว้ ิจยั ตระหนักในความสําคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองจึงได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มีผ ลต่ อสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการคิ ด ของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ซึ่ งจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจได้รับประสบการณ์ ตรงจาก
ชุมชนของตน การลงมือปฏิบตั ิเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของสิ่ งที่
มีในชุมชนของตนและสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การดําเนิ นการวิจยั จะกล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง จังหวัดฉะเชิ งเทรา จํานวน
26 คนที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่มจํานวน 1 ห้องเรี ยน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้แก่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง เพื่อทําการ
จัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) แบบวัดทักษะการคิด เพื่อวัดทักษะการคิดของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้โดยแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่ องมือ มีดงั นี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นโดยใช้ แหล่ งเรียนรู้ ในชุมชนบ้ านร่ มโพธิ์ทอง
ก. ศึ ก ษาหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระแกนกลาง คําอธิ บายรายวิชาและขอบเขตเนื้อหา
ข. ศึกษาเนื้ อหาและจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหนังสื อเรี ยนวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระที่ 2 หน้าที่ พ ลเมื อง วัฒ นธรรมและการดําเนิ นชี วิต มาตรฐาน ส 2.1
ตัวชี้วดั ป. 5/4 มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ค. ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ง. ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุม
เนื้อหาในแต่ละคาบเรี ยนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งหมด 4 แผน ใช้
เวลาเรี ยน 16 ชัว่ โมง แผนการสอนทั้งหมด 4 แผนได้แก่
1) ความสําคัญและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
คือ บอกความสําคัญและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
2) ป่ าชุ มชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนคื อ บอกความเป็ นมาของป่ าชุ มชนบ้านร่ ม
โพธิ์ ทอง ประโยชน์และแนวทางในการอนุรักษ์
3) สมุนไพรในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนคือ ยกตัวอย่างสรรพคุณแนวทางใน
การอนุรักษ์เผยแพร่ สมุนไพรในชุมชนได้
4) การทํา ไม้ก วาด ผลการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นคื อ บอกความเป็ นมา วัส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารผลิ ต
ประโยชน์ แนวทางการอนุรักษ์ของไม้กวาดดอกหญ้าแขมได้
จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 แผนทําให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดด้านกระบวนการที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
จ. นําแผนการสอนทั้ง 4 แผน มาตรวจแก้ไขโดยอาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จึ งนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66 คะแนนจากคะแนน
ค่าเฉลี่ยเต็ม 3 คะแนนจึง มีความเหมาะสมเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ดีสอดคล้องกับชุมชน
ฉ. ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทําการสอนซึ่ ง
มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้น นําเสนอ เป็ นขั้น กระตุ ้น ความสนใจ โดยการใช้เกม รู ป ภาพ การตั้งประเด็น ปั ญ หา เพื่ อ
วิเคราะห์ต้ งั จุดประสงค์และกําหนดแหล่งเรี ยนรู ้
2) ขั้นวางแผน เป็ นขั้นเตรี ยมการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน ซึ่ งจะต้องมีการเตรี ยมการล่วงหน้า โดย
ประสานงานไปยังปราชญ์ชุมชนและวิทยากรท้องถิ่นเพื่อกําหนดวันเวลาและเนื้อหาที่จะใช้ในการสอน
3) ขั้นดําเนิ นการ เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนและครู ปฏิบตั ิตามแผนที่กาํ หนดไว้ในขั้นวางแผนนักเรี ยนจะใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ในขั้นนําเสนอโดยครู จะเป็ นผูด้ ูแลและแนะนําเมื่อมีปัญหา
4) ขั้นสรุ ปและประเมินผล เป็ นขั้นที่ครู และนักเรี ยนพร้อมกันประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
สรุ ปจากการนําเสนอผลงานของนักเรี ยน ป้ ายนิเทศ พิจารณาผลงานและแบบทดสอบ
2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เป็ น
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อสําหรับทดสอบก่อนและหลังการทดลองซึ่ งมีลาํ ดับการสร้างดังนี้
ก. ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต
ข. กําหนดโครงสร้ างการออกข้อสอบและสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ให้ค รอบคลุ มเนื้ อหาและ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ค. นําแบบทดสอบที่ สร้างมาวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหาและวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่ า
อํานาจจําแนก (R) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นมี ความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหา
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(IOC) เท่ากับ 1 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.22 - 0.77 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ ค่า
อํานาจจําแนก (R) อยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้เช่นกันและมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
3) แบบวัดทักษะทางการคิด เป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ข้อสําหรับทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง ซึ่ งมีลาํ ดับการสร้างดังนี้
ก. ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดทักษะทางด้านการคิดจากเอกสารและอินเทอร์ เน็ต โดยให้มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง
ข.สร้างแบบวัดทักษะด้านการคิดด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู ้
และการจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และมีการประเมินผลจากการคิดโดยการใช้แบบทดสอบ การสังเกตและการ
ตรวจผลงานซึ่ งเป็ นการวัดทักษะการคิดด้านกระบวนการ
ค. นําแบบวัดทักษะการคิ ดที่ สร้างมาวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหาและวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
(P) ค่าอํานาจจําแนก (R) แบบวัดทักษะการคิด เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) เท่ากับ 1
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้มีความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.22 - 0.77 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ค่าอํานาจจําแนก (R)
อยู่ร ะหว่าง 0.20 - 0.85 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ย อมรั บ ได้เช่ น กัน และมี ค่ าความเชื่ อ มัน่ เท่ ากับ 0.63 ซึ่ งค่ าที่ ไ ด้เป็ นค่ า
มาตรฐานตรงตามทฤษฎี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล โดยการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลอง ดังต่อไปนี้
1) ก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบวัดทักษะด้านการคิ ด เรื่ อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปทดสอบกับกลุ่มทดลองโดยใช้การทดลองสอนจํานวน 16 ชัว่ โมง
2) ดําเนิ นการทดลองโดยผูว้ ิจยั ทําการสอนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองทั้งวิธีการเชิญปราชญ์ในชุมชนมาให้ความรู ้และนําผูเ้ รี ยนไปที่แหล่งเรี ยนรู ้
3) ทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบวัดทักษะด้านการคิดเรื่ องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและนําคะแนนทดสอบที่ได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนดังนี้
1) นําผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการเรี ยนและคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะการคิดจากกลุ่มทดลองก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นําผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการเรี ยนและคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะการคิดจากกลุ่มทดลองก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์การทดสอบค่าที กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มโดยใช้สูตรในการคํานวณว่าการ
สอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนทําให้ผลการเรี ยนและทักษะการคิดสูงกว่าที่กาํ หนดหรื อไม่
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการวิจยั
จากผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรี ยนโดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรี ยนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใน
ชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง มีผลการวิจยั ดังนี้
ด้ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การวิจยั ครั้งนี้ มีผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้าน
ร่ ม โพธิ์ ทองที่ เรี ย น เรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ ไ ด้รั บ การสอนโดยใช้แ หล่ งเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนบ้า นร่ ม โพธิ์ ทองมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการคิดสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่าจะเนื่องมาจาก
การสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิและได้สัมผัสกับของจริ ง ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองรู ้สึกมีความสุ ขที่ได้ปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ู ้ในท้องถิ่นของตน ได้ฝึกทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ปัญหา
ต่ าง ๆ ซึ่ งช่ ว ยให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี ค วามสนุ กสนานและตื่ นเต้นที่ ได้ไปแหล่ งเรี ย นรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของประมวล พรมป่ าชัด (2554) ที่ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน เรื่ องวัฒนธรรมประเพณี ในชุมชน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แผนการเรี ยนรู ้โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของมาลี
รัตน์ สมภาร (2550) ที่ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นเรื่ องสมุนไพร โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ในหมู่บา้ นทรัพย์สมบูรณ์ อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พบว่าผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง
สมุ นไพรโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในหมู่บ้านทรั พ ย์ส มบู รณ์ อําเภอภู ผ าม่ าน จังหวัดขอนแก่ นมี คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งงานวิจยั ของเสาวภาค วิทยานนท์ (2552) ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนที่ มีผลต่อสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการขยายพันธุ์พืชและเจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนสู งกว่าก่อนเรี ยน ส่ วน
งานวิจยั ของประนอม ทัง่ จันทร์ แดง (2553) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องชุมชน
คําแคน ดิ น แดนนํ้าตกห้วยเข โดยใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ งานวิจยั ของจิ นดา กาวงศ์กลาง (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่ นเรื่ องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาํ บลคําแคนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ตามที่ กาํ หนดไว้ งานวิจยั ของ เสาวรี พิ มสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใน
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชุ มชนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เรื่ องสารรอบตัวสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่าการนําแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายร่ วมกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทําให้การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และงานวิจยั ของ
ประนอม ธรรมพล (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
ในภาพรวมจากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนครู ผสู ้ อน
ต้องคอยชี้ แนะ กระตุ ้น ส่ งเสริ ม เพื่ อให้วิธีการสอนแบบใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่ ได้กาํ หนดไว้
เนื่ องจากระยะเวลาที่ใช้สอน 16 ชัว่ โมงเป็ นระยะเวลาที่พอดีประกอบกับแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนได้
พบเห็นและอยู่ในชุมชนอยูแ่ ล้วทําให้จดั การเรี ยนการสอนได้ง่ายขึ้น แต่ยงั มีนกั เรี ยนบางคนที่ครู ตอ้ งคอยดูแล เพราะ
ขาดความสนใจและขาดความรับผิดชอบ ครู ตอ้ งคอยเตื อนและให้กาํ ลังใจเพื่ อให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี ความสุ ข
สนุกสนาน อย่างไรก็ตามแผนการสอนทั้งสี่ แผนเป็ นแผนการสอนที่ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่และ
พบเห็ นในชี วิตประจําวันมีการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วเห็ นว่าเป็ นรู ปแบบการจัดการสอนที่ ดีสอดคล้องกับ
ชุมชน ซึ่ งเป็ นไปตามแนวการจัดการศึกษาแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่ ให้เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การฝึ กทักษะและการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ งและ
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา จากเหตุผลดังกล่าวจึ งเป็ นผลทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนจึงส่ งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงขึ้น
ด้ านทักษะการคิด
จากผลการวิจยั พบว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้นกั เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ ทองมีทกั ษะการคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่ งน่าจะเนื่ องมาจากการ
เรี ยนด้วยแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้ศึกษาเรื่ องที่อยู่ใกล้
ตัวและเป็ นเรื่ องในท้องถิ่นของนักเรี ยนส่ งผลให้นกั เรี ยนตื่นตัวในการเรี ยนเกิดการจดจํา การคิด และทําให้นกั เรี ยน
มี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่ นของตนมี ความคิ ดที่ อยากจะเผยแพร่ และอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้อยู่กบั ชุ มชน
ตลอดไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของสํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจยั (2556)โดยนายสองศรี แสงศรี เรื่ อง
การศึกษารู ปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยน
และชุมชน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนเกิดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิการจริ ง ได้
เรี ยนรู ้ส่ิ งรอบตัวที่ สนุ ก เกิ ดความผูกพันใกล้ชิดกับครู และชุ มชน มีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของโรงเรี ยนโดยการ
ทดสอบระดับชาติ เพิ่ มขึ้ นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2552 และสอดคล้องกับ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดจุดหมายเพื่อให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึ กษาขั้นพื้นฐานข้อที่ 5 ไว้ว่ามีจิตสํานึ กใน
การอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทยตัวชี้ วดั ที่ 4 มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนและแผนการสอนทั้ง 4 แผนที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นทั้ง 4 แผนเป็ นแผนการสอนที่ มีกิจกรรมเน้นทักษะการคิ ดมี
การตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังการสอนนักเรี ยนจึงมีทกั ษะทางการคิดที่สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
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ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนบ้านร่ มโพธิ์ทอง เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านร่ มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ในการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ แ ละวิ ทยากรท้องถิ่ นนั้นครู ค วรประสานงานกับ
วิทยากรให้ชดั เจนในเรื่ องของ จุดประสงค์และเนื้อหาของการเรี ยนรู ้ ครู ควรแจ้งให้วิทยากรทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อ
จะได้เตรี ยมเนื้อหาการสอนให้ตรงกันเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียดตรงตามจุดประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น การจัดการชั้นเรี ยนควรพิจารณาจํานวนนักเรี ยน
และวิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ให้มีความเหมาะสมเพื่อจะได้ดูแลและให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง
1.2 การเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนควรจัดเวลาในการศึกษาข้อมูลให้เหมาะสม ไม่ควรจํากัด
เวลาเรี ยนของนักเรี ยนมากเกินไป ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนตามความต้องการและความพร้อมของนักเรี ยนเอง
1.3 ในการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนครู ควรออกแบบใบงานและชิ้นงานที่เน้นทักษะการ
คิดของนักเรี ยน เช่น การทําผังความคิด ใบงานตอบคําถามโดยการอธิ บายลําดับขั้นตอน เป็ นต้น
1.4 ควรมีการจัดกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน เช่ น กิ จกรรมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น กิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชน กิจกรรมการประกอบอาชี พ เป็ น
ต้น เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์และรู ้จกั ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูม่ ากยิ่งขึ้น
1.5 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนให้มากขึ้น
1.6 ครู ค วรศึ กษาทําความเข้าใจ เกี่ ย วกับลักษณะการเรี ยนการสอนโดยใช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนเพื่ อ
สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.7 การเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเป็ นการศึกษานอกสถานที่ ครู ผสู ้ อนควรเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้รู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1.1 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการคิด เรื่ องภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของชุ มชนบ้านร่ มโพธิ์ ทอง หากมี การวิจยั ครั้ งต่ อไปควรทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างใน
โรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคี ยง เนื่ องจากมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เหมือนกันและใกล้เคี ยงกันเพื่อดูว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและทักษะการคิดใกล้เคียงกันหรื อไม่
1.2 มี ก ารทดลองใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน เรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาในท้อ งถิ่ น กับ สาระการเรี ย นรู ้ อื่ น เช่ น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เนื่ องจากภูมิปัญญาในชุ มชนบ้านร่ มโพธิ์ ทองมีความเกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เช่ น
ความเป็ นมาของป่ าชุมชน การก่อตั้งหมู่บา้ น เป็ นต้น
1.3 ศึกษาผลของการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนที่ มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอื่น ๆ เช่ น
อยูอ่ ย่างพอเพียงรักความเป็ นไทย เป็ นต้น
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ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสํ าคัญและประเภทของภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นชุมชนบ้ านร่ มโพธิ์ทอง
ภาพประกอบกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องป่ าชุมชนบ้ านร่ มโพธิ์ทอง

นักเรี ยนฟั งความเป็ นมาของป่ าชุมชน

ป้ ายป่ าชุมชนและทางขึ้นป่ า

นักเรี ยนบันทึกข้อมูลจากปราชญ์ชุมชน

นักเรี ยนจดบันทึกชื่อสมุนไพรและ
สรรพคุณจากปราชญ์ชุมชน
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