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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา              

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียน

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กับนักเรียนท่ี

เ รียนรูตามแผนการเ รียนรูปกติ  3 ) เพื่อ ศึกษาเจตคติที่มีตอการอนุ รักษและ  
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หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรู โดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ซึ่งผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจงมา 2 หองเรียน 

จากหองเรียนที่ผูวิจัยสอน 3 หองเรียน เนื่องจากเปนครูสอนประจําโรงเรียนเทศบาล        

วัดขจรรังสรรค จากนั้นทําการสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 30 คน 

คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 และ กลุมกลุมควบคุม 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 30 คน คือ    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ใชเวลาสอน 12 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

ถึง 12 ธันวาคม 2554 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) แผนการเรียนรูจํานวน 4 แผน 

แผนท่ี 1 เยือนถิ่นบานชินประชา แผนที่ 2 มาเรียนรูภูมิปญญาภาษาถ่ิน แผนที่ 3 กลิ่นไอ

อาหารพื้นเมือง แผนที่ 4 เรืองรุงสถาปตยกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบปรนัย            

จํานวน 20 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 เพื่อนําไปใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ และ                 

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance : ANCOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 2) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี

เรียนรูตามแผนการเรียนรูปกติ 3) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใช         

แหล งเรี ยนรู และภูมิปญญาในท องถิ่ น  หน วยการเรียนรู  เ ร่ื อง  บ านชินประชา                             

มีเจตคติตอการอนุ รักษ  และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี 

 

คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่น 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to investigate the learning 

achievement of the students being taught by using the community knowledge 

as a resource, 2) to compare the level of achievement of the pupils being 

taught by using the community knowledge as resource method and with 

conventional methods, and 3) to study the students’ attitudes about 

conservation of local heritage in the community.  The sample for this study 

consisted of Prathom Suksa 5 Students of Tesaban Kajornrungsun School in 

the second term of the 2011 academic year.  The students were divided into 

two groups: an experimental group (30 students) and a control group (50 

students). The researcher taught the two groups for 12 hours each from 11th 

December 2011 to 12th December 2011. The research instruments consisted 

of 1) 4 lesson plans  designed by the researche: visiting Shin Praja Sino- 

Portugese Mansion; Learning Our Local Dialect;  Taste Local Food; Sino- 

Portugese Architecture   2)  an achievement test which consisted of 20 

checklist  items, administered to the sample group which had a reliability level 

of 0. 84.  The collected data was then analyzed by utilizing  means, S.D. and 

the  Analysis  of  Covariance. 

 

Keywords : learning achievement, community knowledge, resource  

in the module 
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บทนํา 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี

ตามระบอบประชาธิปไตยซ่ึงในปจจุบันการพัฒนาทางชุมชนหรือสังคมนั้นตองอาศัย

ความรูความเขาใจเก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตน                       

เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขสามารถปรับตัว ตามสภาพแวดลอมที่มีอยู

อ ย า ง จํ า กั ด  เ ข า ใ จ ถึ ง ก า ร พัฒน า เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ยุ ค ส มั ย ก า ล เ ว ล า

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) สถานศึกษาตองจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรู

เก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถิ่น ทั้งใน 

ดานความสําคัญ ความเปนมาสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วิธีการดํารงชีวิต ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนกระตุนใหเด็กและเยาวชนมี

ความรักความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง รวมท้ังตองดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถนําสาระการเรียนรูทองถ่ิน ไปจัดกิจกรรม             

การเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูไดอยางแทจริง 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2549 : 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กอใหเกิดการปฏิรูปสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน                

การกําหนดเนื้อหาตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนรวมทั้งยังใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น จากมาตราท่ี 24 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปน

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูความสามารถ เพื่อไปประกอบอาชีพ

และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนั้น มีการปฏิรูป

ในลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมของนักเรียนโดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรม และเน้ือหาตามที่ผูเรียนสนใจ การเรียนรูจากประสบการณ การฝก

ปฏิบัติจริง การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน การจัดบรรยากาศ 
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สภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาผูเรียนกับ

บุคคลจากภายนอก ผูปกครอง และชุมชน เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการศึกษา              

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของชุมชน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษานี้มีจุดมุงหมาย              

เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข สภาพการจัดการเรียนการสอน ในอดีตมุงเนนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู ครูผูสอนเปนผูกําหนดการถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูเรียน 

โดยผูเรียนมิไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 :              

1 – 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข              

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศักด์ิศรี  ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน

สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ              

การกีฬา ภูมิปญญาในทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ            

รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่องแมวา 

การปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงานที่ยาก แตเปนภารกิจที่ยิ่งใหญที่มุงสัมฤทธ์ิผล  

ทั้งนี้ทุกสวนของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน 

ตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปคร้ังนี้โดยมุงหวังที่จะไดเห็นคน

ไทยท่ีพึงประสงคเปนทั้งคนดีคนเกง และมีความสุข การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดไวไดทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน 

ครอบครัว และบุคคลท่ีตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง

แกไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว

เ พื่ อ ให ก า ร ใ ช หลั กสู ต รกา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านบรรลุ จุ ดหมาย ท่ี กํ า หนด ไ ว 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมาย

เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคาของตนเอง              

มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ                        

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด 

การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย

และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                

ทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ              

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3 – 4)  

การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง

และพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางจึงไดกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระ ดังนี้ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรคณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ

พล ศึกษา  ศิ ลปะ  ภาษาต า งประ เทศ   และการงานอา ชีพและ เทคโน โล ยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) ประกอบดวยสาระการเรียนรูที่เก่ียวกับการอยูรวมกัน             

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองดีศรัทธาในหลักธรรมของ

ศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจใน            

ความเปนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) 

บานชินประชา เปนแหลงเรียนรูหนึ่ง ที่อยูใกลโรงเรียน มีวัฒนธรรมและ             

มีความสําคัญ เปนแหลงเรียนรูในชุมชนรวมถึงภูมิปญญาในทองถิ่นที่ควรนํามาจัด          

การเรียนการสอนท่ีหลากหลายการศึกษาหาความรู  เชน  ประวัติความเปนมา 

สถาปตยกรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตความเปนอยู และยังเปนมรดกของคนในทองถ่ินที่

ควรอนุรักษไวโดยการท่ีนักเรียนจะไดศึกษาหาความรูจากของจริงที่ไดความรู              

จากปราชญชาวบาน สถานท่ีจริง สื่อวีดีทัศน ประกอบการบรรยาย ซึ่งผลจาก                 
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การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักบานเกิด รูวิถีชีวิตของคนภูเก็ต และสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ในเร่ืองตางๆ ได เชน การสรางที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม 

สถาปตยกรรม อาหาร การแตงกาย ภาษาถิ่น ซึ่งนับวันจะเลือนจางหายไป จากเหตุผล

ขางตนดังกลาว ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรูเรื่อง บานชินประชา  

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง             

อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงความรูจากสิ่งที่เรียนไปสูชีวิตจริงภายนอกหองเรียน และเพ่ือให

สอดคลองกับ มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผู เ รียน ฝกทักษะ                

กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตให เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนรัก   

การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุลรวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งนี้

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย พอแม 

ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี 

และเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือการมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา 

อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและ              

สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีความสุข ในลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม              

มี จิตสาธารณะ  เช น  กิ จกรรมอาสาพัฒนาต างๆ  กิ จกรรมสร างสรรค สั งคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 16) 

ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสารสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา จากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
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ทองถิ่น ซ่ึงเปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู การะบวน

การคิด กระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความรู การแสดงหาความรูเพื่อนําไปสู             

การจัดการความรู โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือตองการศึกษาผลการจัดการเรียนรู           

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา                       

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

หนวยการเรียนรู  เร่ือง บานชินประชา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผน             

การจัดการเรียน โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู                      

เร่ือง บานชินประชา 

3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น หนวยการเรียนรู เรื่อง บานชินประชา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 

2. นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ               

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

3. นักเรียนท่ีเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีเจตคติตอการอนุรักษ และ

หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี  
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วิธีการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากร ที่ใชในการใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5              

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเลือกแบบ

เจาะจงมา 2 หองเรียน จากหองเรียนที่ผูวิจัยสอน 3 หองเรียน เนื่องจากผูวิจัยเปนครู

สอนประจําโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค จากนั้นทําการสุมเปนกลุมทดลอง              

1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 30 คน และ กลุมควบคุม 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 30 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น              

หนวยการเรียนรูเ ร่ือง บานชินประชา ประกอบดวยแผนการเรียนรูจํานวน 4 แผน              

ใชเวลาสอน 12 ช่ัวโมง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1.1 เยือนถิ่นบานชินประชา  จํานวน 1 แผน 2 ช่ัวโมง 

1.2 มาเรียนรูภูมิปญญาภาษาถ่ิน จํานวน 1 แผน 3 ช่ัวโมง 

1.3 กลิ่นไออาหารพื้นเมือง  จํานวน 1 แผน 4 ช่ัวโมง 

1.4 เรืองรุงสถาปตยกรรม  จํานวน 1  แผน 3 ช่ัวโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา              

ในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซ่ึงใชทดสอบ                

กอนเรียนและหลังเรียน โดยเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคาความยากงาย (p) 

ระหวาง 0.30 – 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบมีคาต้ังแต 0.20 – 1.00              

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .84  

4. แบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
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ทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม จํานวน 20 ขอ  
 
 การดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียน ถึงวิธีการการเรียนการสอนโดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา จุดประสงค

ของการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียน ในการทดลอง 

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา            

ในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใช เวลา 50 นาที แลวบันทึกคะแนนเก็บ

ไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน 

3. อธิบายวัตถุประสงค และวิธีดําเนินการทดลองใหกลุมทดลองเขาใจรวมทั้ง

เตรียมความพรอม ในดานตางๆ เชน ปราชญทองถ่ิน (คุณจรูญรัตน ตัณฑวนิช เจาของบาน) 

สถานท่ีบานชินประชา วัสดุอุปกรณเคร่ืองเขียน เอกสาร  

4. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่นที่สรางขึ้น

จัดการเรียนรูกับกลุมทดลองโดยการไปเรียนรูที่แหลงเรียนรูบานชินประชาในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2554   

5. นําแผนจัดการเรียนรูตามปกตินําไปจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมควบคุม

โดยการจัดการเรียนรูในหองเรียนใชสื่อเอกสาร และการคนควาหารความรูในหองสมุด  

6. หลังจากนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่นที่บานชินประชาและนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดเรียนรูตามปกติภายในหองเรียน

โดยการใชสื่อเอกสารและการคนควาหารความรูในหองสมุด แลวใหนักเรียนทั้งสองกลุม

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนซ่ึงเปนชุดเดียวกับกอนเรียนแลวบันทึกคะแนน

เพ่ือเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐาน มีดังนี้ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ  จัดทําโดย  การหาคาความเที่ยงตรง              

เชิงเนื้อหา โดยใช คาดัชนีความสอดคลอง คาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ 

 3. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนใชสถิติที่ (t-test for dependent 

samples) 

 4. การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและ               

ภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ตามปกติ ใชการวิเคราะห              

ความแปรปรวนรวม (analysis of covariance :  ANCOVA)  
 
ผลการศึกษา 
 

สวนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏผล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถ่ินหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา ของนักเรียน           

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และกลุมที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติกอน

เรียนและหลังเรียน 

 

การจัดการ

เรียนรู 

กอนเรียน หลังเรียน 

 N x  S.D n x  S.D. 

t p 

กลุมทดลอง 30 8.00 2.24 30 16.57 1.99 16.001 .000** 

กลุมควบคุม 30 7.33 2.23 30 9.13 2.42 2.996 .004** 

 ** p < .01 

จากตาราง 1 ผลการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  

หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา กลุมทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 8.00 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 16.57 มีคา                      

t = 16.001 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ต้ังไว ในทํานองเดียวกับกลุมควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนทากับ 7.33 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 9.13 มีคา t = 2.996  
 

สวนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู            

เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับนักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน ระหวางกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา กับกลุมควบคุมที่เรียนรู

ตามปกติ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

ผลสมัฤทธ์ิกอนเรียน 70.024 1 70.02 19.68 .000** 

วิธีการจัดการเรียนรู 740.470 1 740.47 208.11 .000** 

ความคลาดเคลือ่น 202.809 57 3.55   

รวม 1101.650 60    

** p  <  .01 

จากตาราง 2 พบวา การเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น และการจัดการเรียนรูตามปกติ มีคา F = 208.11 และ                

คา p = .000 แสดงใหเห็นวา เมื่อขจัดอิทธิพลของผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนออกไป มีผลทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ              

ภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กับกลุมควบคุมที่เรียนรู

แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ขอ 2 ที่ต้ังไวจึงประมาณคาเฉล่ียที่ปรับแลวของแตละกลุมดวยตารางที่ 3 
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยที่ปรับแลวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากการเรียนรูโดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

กลุมตัวอยาง 
x  x  

(Adjusted mean) 

 กอนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 

กลุมทดลอง 8.00 16.57 12.640 

กลุมควบคุม 7.33 9.13 7.106 

 

จากตาราง 3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองกอนเรียนและ

หลังเรียนเปน 8.00 และ 16.57 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียน 

เปน 7.33 และ 9.13 ตามลําดับ เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวมคือความรูกอนเรียน

ออกไป คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียที่ปรับแลว โดยใชแหลงเรียนรูและ                  

ภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา ของกลุมทดลองเปน 

12.640 สวนกลุมควบคุมหลังเรียนเปน 7.106  

 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหเจตคติที่มีตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดก             

ทางวัฒนธรรมในทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา   
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ตาราง 4   ผลการ วิ เคราะห เจตคติที่ มีต อการอนุ รักษ  และหวงแหน  มรดก               

ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู            

เ ร่ือง  บานชินประชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  

 

ประเด็น X  S.D. ระดับ t p 

เจตคติ 4.18 4.43 ดี 2.36 .03* 

*p < .05 

 

จากตาราง  4 พบวา เจตคติที่มีตอการอนุ รักษ  และหวงแหน มรดก                

ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดย

ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูบาน เร่ือง ชินประชา กลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีคามากกวา 3.51 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนมีเจตคติตอการอนุรักษ และหวงแหน 

มรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่น อยูในระดับดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใช              

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนที่ เ รียนรูดวยแผนการจัด              

การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชิน

ประชา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 8.00 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.57              
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มีคา t = 16.001 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิ ติที่ ระ ดับ  .01  ซ่ึ ง เปน ไปตามสมมติฐานขอ  1  ที่ ต้ั ง ไว  สอดคลองกับ                             

ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ  (2550 : บทคัดยอ) พัฒนาหนวยการเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอม                    

ลําน้ําปาว โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 สอดคลองกับมาลีรัฐ  สมภาร 

(2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ิน เรื่องสมุนไพร โดย

ใชแหลงเรียนรูในหมูบานทรัพยสมบูรณ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันที่ 2 พบวา นักเรียนมีความสนใจ

และตองการเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง สอดคลองกับใจทิพย บุญธรรม 

(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู กลุมสาระ                

การเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู บานชินประชา เปนสื่อในการจัด            

การเรียนใหกับนักเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขาไปศึกษา 

คนควาหาขอมูลที่เปนจริงในบานชินประชา ไดเห็นผลงานรองรอย ทางประวัติศาสตร  

ที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนการไดรับฟงในการบอกเลาและบรรยายจากคุณ

จรูญรัตน ตัณฑวนิช ซ่ึงเปนเจาของบานนับวาเปนปราชญ ภูมิปญญาของทองถิ่น 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม                

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ, 2545 : 13) มาตรา 23 (2) 

มาตรา 29 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนวา ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริม              

ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี                 

การจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร                    

ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
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ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา

ระหวางชุมชน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ

แหลงเรียนรูวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร

สถานศึกษา ตองมุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีความยืดหยุน              

สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูทุก

ประเภทที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หมวด1 และหมวด 4 แนวทาง                 

การจัดการศึกษาเปนการปฏิรูปการเรียนรูที่ถือเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา                 

ซ่ึงในทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนที่ เ รียนรูดวยแผนการจัด              

การ เ รี ยน รู โดยใช แหล ง เ รียน รู และภูมิปญญาในท องถิ่ น  หนวยการ เ รียน รู              

เร่ือง บานชินประชา สูงกวานักเรียนที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ            

ภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             

ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับ กองเกียรติ  ขอบเวศน               

(2548 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน ตําบลพรุใน อําเภอเกาะ

ยาว จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน              

ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมสูงกวานักเรียนที่เรียนรูในโรงเรียนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไดสรางแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

โดยคํานึงถึงทฤษฎีและแนวคิดเปนหลักในการจัดการเรียนรูและไดรับการตรวจสอบ

จากผู เ ช่ี ยวชาญ  จึ งทํ า ใหนั ก เ รียนคือกลุ มทดลองไปเรี ยน รู ตามสภาพจ ริง              

จากแหลงเรียนรูบานชินประชา บานชินประชาจัดเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

สืบคนดวยตนเอง การเรียนรูรวมกันกับเพ่ือน การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันจากการทํา              
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ใบงาน การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินโดยการฟงการบรรยายอธิบายเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของบานชิน สถาปตยกรรม และอุปกรณเคร่ืองใชตางๆภายในบาน                   

เชน โตะ ตู เตียง โบราณ ซ่ึงเปนการบงบอกถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเช้ือสายจีน ในอดีต

อุปกรณตกแตงบานที่สั่งนําเขามาจากตางประเทศ เชน ร้ัวบานสั่งนําเขาจากประเทศ

ฮอลแลนด กระเบื้องปูพื้นสั่งนําเขาจากประเทศอิตาลี เปนการเรียนรูถึงการคมนาของไทย

ในอดีตและการติดตอซื้อขายกันระหวางประเทศ โดยตรงดวยตนเอง การเรียนรู                        

จากการปฏิบัติจริงและการพูดคุยซักถาม นักเรียนไดเรียนรูภาษาถิ่นจากการเรียกช่ือ

และความหมายของ เค ร่ื อ ง ใช ภ ายในบ าน  โดยการอ ธิบายและบอก เล า                      

ของเจาของบาน (คุณจรูญรัตน ตัณฑวนิช) และสามารถวิเคราะหเนื้อเพลงท่ีไดฟงและ

บอกช่ืออาหารพื้น เมืองของภูเ ก็ต  ทําใหผู เ รียนกลุมทดลองได รับความรูและ

ประสบการณมากมายจากกิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติและสามารถจดจําไดโดยการบันทึก

สิ่งที่เห็นและไดยิน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากย่ิงขึ้นสอดคลองทฤษฏีการคนพบ

ของบรูนเนอร ที่เรียกวา การเรียนรูโดยการคนพบ (Discover approach)  ที่เช่ือวาการเรียนรู

จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผู เ รียนไดปฏิสัมพันธกับสิ่ งแวดลอม  ซ่ึงนําไปสูการคนพบ                       

การแกปญหา   

3.นักเรียนที่ เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีเจตคติตอการอนุรักษ และ

หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี 

สอดคลองกับ ทนงศักด์ิ ปดสินธุ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาหนวย               

การเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอมลําน้ําปาว โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู                     

ในหนวยการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน สําหรับความคิดเห็นอ่ืนพบวา การเรียนรู

ตามหนวยการเรียนรูสรางความรักและผูกพันกันระหวางโรงเรียนและชุมชนไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาครั้งนี้นักเ รียนได เห็นถึงความต้ังใจของเจาของบาน                

ในการดูแลทํานุบํารุงขาวของเครื่องใชในบานเปนอยางดี ซ่ึงเปนมรดกตกทอดจาก  

บรรพบุรุษมาเปนระยะเวลารอยกวาป เพื่อเปนประโยชนแกผูคนทั่วไปไดศึกษาถึง            
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ความเปนมาของประวัติศาสตร วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปญญาของทองถิ่น ทั้งนี้ยังเปน

การชวยสรางจิตสํานึกใหนักเรียนรักบานเกิดและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นตนเอง   

 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเกิดประโยชนตอ              

การจัดการเรียนรูใน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเ รียนรูและ              

ภูมิปญญาทองถิ่นหนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใหกับผูเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ 

โดยการจัดการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรักและหวงแหน

วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเองและเปน การปลูกจิตสํานึกใหรักษในวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น 

1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

หนวยการเรียนรูเ ร่ือง บานชินประชา นักเรียนที่เรียนรูไดรับประสบการณตรงใน

การศึกษาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่เก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง สามารถ                

นําความรูเก่ียวกับภูมิปญญาในทองถิ่นไปปรับใชในชีวิตประจําได 

 
2. ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรวิจัยพัฒนาการจัดการเ รียนรู โดยใชแหลง เ รียนรูและ              

ภูมิปญญาทองถ่ินหนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใหกับผูเรียนทุกระดับ 

2.2 ควรศึกษาและติดตามผูเรียนเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรม            

ในทองถิ่นของตนเองและเปนการปลูกจิตสํานึกใหรักษในวัฒนธรรมของทองถ่ินแบบมั่นคง

ถาวรในทุกระดับช้ันเรียน 
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