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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบการจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาครกลุม่ตวัอย่างไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัที่มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .87 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบความคา่ที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)  

ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง
ในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยรวมปฏิบตัิ
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือประสานงาน ดา้นการ
จัดหาทรพัยากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และดา้นการวางแผนปฏิบตัิงาน 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการจดัการศกึษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศ พบว่า
ความคิดเห็นของครูชายและครูหญิงที่มีต่อการจัดการภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานของครู พบว่าความคิดเห็นของครู
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
 
ค าส าคัญ: ครู, การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ,การวางแผน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to examine and to make a comparison of the 

management of local wisdom for educational administration of medium-sized schools in Muang 
Samuthsakorn District under the Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office. The 
study sample comprised 317  teachers of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn 
District under the Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office. The research 
instrument was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .87. The statistics used 

for analyzing the collected data were percentage, mean (�̅�), standard deviation (S.D.), t-test, 
F-test. 

The research results were as follows: 1 )  The management of local wisdom for 
educational administration of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn District under the 
Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office was overall practiced at highest level. 
The items listed in order included collaboration, resource provision, performance evaluation 
and planning. 2)  According to the comparison results of the management of local wisdom for 
educational administration of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn District under the 
Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office, it was found that, as classified by 
gender, the opinions of male and female teachers towards the local wisdom management for 
school’s educational administration were not different. However, as classified by teachers’ work 
experience, it was found that their opinions were difference at the .05 level of significance. 
 
Keywords: teachers, management of local wisdom, planning 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
จดัท าสาระของหลกัสตูรในสว่นที่เก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
คุณลกัษณะอันพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

กา รจัดการศึกษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ชุมชน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
วิธีการเรียนการสอนที่มีความหมายต่อผูเ้รียน มี
ความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง และน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถิ่นของตน นอกจากนั้นแลว้
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานวิชาการผูท้ี่มี
ส่วนร่วมเกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจช่วยให้ต่าง
ฝ่ายตา่งมีความรู ้ประสบการณ ์มีความสมบรูณ์
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มากขึน้ ซึ่งจะน ามาสู่การพฒันาวฒันธรรมของ
ชุมชนที่ ยั่ ง ยื น  และภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ น มี
ความส าคญัยิ่งนับวนัวฒันธรรมทอ้งถิ่นจะสญู
หายไปไร้ผู้สืบทอด เป็นการผสมผสานภูมิ
ปัญญาความรู ้การปฏิบตัิการถกัทอสายใยของ
ทอ้งถิ่นที่มีมาแต่ในอดีต อย่าง บา้น วดั โรงเรยีน 
ใหก้ลบัมามีบทบาทเขม้แข็งอีกครัง้ ดังนัน้การ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการถือว่าเป็น
สิ่งที่ส  าคญั 

ดงันัน้คุณค่าและความส าคญัของการ
น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการศึกษา
ของ โรง เ รี ยนขนาดกลางในอ า เภอเ มือง
สมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร จึงเป็นจดุเปลี่ยนของ
การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการศึกษา 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น มีผลท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง 
โรงเรียน กบัชมุชน เปลี่ยนไปในทางที่ดี ผูค้นใน
วยัที่แตกต่างหลากหลาย ทัง้เด็ก ผูส้งูอาย ุและ
คนที่ เคยยึดกุมอ านาจทางความรู้อย่างครู
กลบัมาแนบแน่นและใหค้วามเคารพศรทัธากนั
มากขึน้  ผูบ้ริหารโรงเรียนปรบัเปลี่ยนวิธีการคิด 
เม่ือโรงเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เกิด
วฒันธรรมการถกเถียงการใชภ้มูิปัญญาหาทาง
ออกร่วมกัน ชาวบ้านเกิดความตระหนักใน
ตัวตน รูค้วามหมายของความรูพ้ืน้บ้าน และ
วฒันธรรมที่ถูกละเลย น ามาซึ่งอุดมการณร์่วม 
ที่จะขับเคลื่อนการศึกษา ของลูกหลานให้
เป็นไปในทิศทาง “รูจ้ักรากเหงา้ที่เท่าทันโลกา 
ภิวตัน”์ ซึ่งนี่คือพลงัของคนทัง้มวล เขา้มามีสว่น
ร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณข์อง

การปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือพัฒนาประชากรอย่างแท้จริง ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมมีการด าเนินชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ชุมชน และผู้ปกครองมีการปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่บุตรหลานของตนเองมาโดย
ตลอด  จึ งท า ให้นัก เ รี ยน เห็ นคุณค่ า ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจยัที่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

จากปัญหาการละเลยและละทิ ้งภูมิ
ปัญญาไทย คนไทยในยคุปัจจบุนัมีวิถีชีวิตแบบ
สมยัใหม่ภายใตส้งัคมที่ผสมผสานระหว่างเก่า
กับใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่นบัวนัมีแต่
จะเสื่อมโทรมก าลังก้าวเข้าสู่ภาวการณ์ขาด
ความสมดุลระหว่างคน สังคม และธรรมชาติ 
การขาดนโยบายในการส่งเสริมดา้นภมูิปัญญา
ไทย การบรหิารการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้
ในปัจจุบันไม่ เอื ้อต่อการศึกษาสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และชมุชน
บางส่วนยงัไม่เขา้ใจ จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยั
ในฐานะครูผู้สอนโรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางและได้
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับครูในโรงเรียน
ขนาดกลางด้วยกันพบว่า ปัญหาที่ พบจะ
คลา้ยๆกนัดงันัน้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญั
ของภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นจึงสนใจศึกษาการ
จัดการภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษา
ของ โรง เ รี ยนขนาดกลางในอ า เภอเ มือง
สมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาครเพ่ือน ามา 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1 . เพื่ อศึกษาระดับการจัดการภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาสมทุรสาคร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งศึกษาการ
จัดการภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตาม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใชว้งจร
คุณภาพเดลมิ่ง PDCA ไดแ้ก่ 1) การวางแผน
ปฏิบตัิงาน 2) การร่วมมือประสานงาน 3) การ
จัดหาทรัพยากร  4 )  การประ เมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดกลางใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 910 คน จ านวน 30 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี  ้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปเครซี่และ
มอรแ์กน ของครูของโรงเรียนขนาดกลางใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 317 คน และใชว้ิธี
สุม่อย่างง่าย 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

        ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

                    

 

                                              

 

 

 

 

 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

     - ชาย 

     - หญิง 

2. ประสบการณท์ างาน 

     - นอ้ยกวา่ 10 ปี 

     - 10 – 15 ปี 

     - 15 ปีขึน้ไป 

 

 

การจดัการภมูปัิญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั

การศกึษาตามแนวทางการจดัการเรียนการสอน  

ใน 4 ดา้น 

1. การวานแผนปฏิบตัิงาน 
2. การรว่มมือประสานงาน 
3. การจดัหาทรพัยากร 
4. การประเมนิผล การปฏิบตัิงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง

พรรณนา จากประชากรครูโรงเรียนขนาดกลาง 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 
จ า น วน  6 7  โ ร ง เ รี ย น  3 1 7  คน  โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ F-test 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 
สว่นใหญ่มีประสบการณก์ารท างาน 10-15 ปี 

2. ผลการวิจัย พบว่า การจัดการภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสดุ คือ ดา้นการรว่มมือประสานงาน และการ
จัดหาทรัพยากร รองลงมา  คื อด้านกา ร
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ดา้นการวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน ตามล าดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศพบวา่
ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจาราณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานไม่แตกตา่งกนั สว่นที่เหลืออีก 3 ดา้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ 
 
อภปิรายผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่องการจัดการภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
กลาง ในอ า เภอ เ มืองสมุท รสาคร  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีประเด็นส าคัญที่น  ามาอภิปราย
ผลดงันี ้

1. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
วางแผนการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดและเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียน 
รองลงมา คือก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้เรียน และ พัฒนาแหล่ง
เรียนรูใ้นชมุชน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผน
สามารถก าหนดวิถีทางที่ปฏิบัติไว้เป็นการ
ล่วงหนา้ซึ่งจะท าใหเ้กิดความส าเร็จตามความ
ปรารถนาได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ สงัด  ปินตานา 
(2555) ได้ศึกษา การใช้หลักสูตรในโรงเรียน
แกนน าการปฏิรูปกระบวนการ เรียนรู ้สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา 
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พบว่า โรงเรียนทัง้สองไดจ้ัดท าหลักสูตรโดยมี
ความร่วมมือของชุมชน จัดการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้สื่อการ
เรียนการสอนจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และ
แหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น ครูผูส้อนเนน้การวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการรายงานผล
การศึกษาให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ปัญหาในการด าเนินงานการใชห้ลกัสตูรทอ้งถิ่น
ไดแ้ก่ บคุลากรมีความรูท้ี่ไม่ชดัเจนในการจดัท า
หลักสูตรทอ้งถิ่น การบูรณาการเรียนการสอน
น้อย  ขาดเอกสารศึกษาค้นคว้า เพิ่ ม เติม 
ผู้ปกครองมีความตอ้งการเน้นให้นักเรียนเก่ง
ดา้นวิชาการมากวา่ดา้นอาชีพ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
ในการจัดการเรียนการสอนโดยการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนในการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่น การจดัหลกัสตูรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของทอ้งถิ่น โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่ นในการ
วิเคราะห ์รว่มกนัก าหนดทิศทางการปฏิบตัิงาน 
และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนดไว ้

2. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
ร่วมมือประสานงานอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือการใหค้วามรูใ้นการใชภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่นแก่
ชุมชนรองลงมา คือประสานงานการใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นทัง้ในชมุชน และนอกชมุชน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเห็นแนวทางการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นไปใชใ้นการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน กระตุน้
ใหเ้ห็นคณุค่าของภมิปัญญาทอ้งถิ่น สอดคลอ้ง
กบั อนตุร ์ ขอสนัติวิวฒัน ์(2558) ไดศ้กึษา การ
บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชแ้หล่ง
เรียนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัส านกังานการประถมศกึษา
จงัหวดัพงังา พบว่า แหลง่เรียนรูแ้ละภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่นที่ครูและผูบ้ริหาร น ามาใชจ้ัดกิจกรรม
การเรียนรู ้จ าแนกไดด้งันี ้คือ แหลง่เรียนรูท้ี่เป็น
สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคติ ความคิด 
ความเ ช่ือในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่ น  การ
ประกอบอาชีพในทอ้งถิ่นโดยยึดหลกัพึ่งตนเอง 
และแนวคิดหลักการปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีที่
ชาวบา้นน ามาใชใ้นชมุชนการปฏิบตัิการบรหิาร
การใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เม่ือ
มองในภาพรวมพบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน มี
การด าเนินงานโดยมีการส ารวจสภาพปัจจุบนั 
และปัญหาความต้องการมีการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร มีการเตรียมการสอน
ล่วงหน้า มีการจัดสรรงบประมาณและการ
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยด าเนินงานทัง้ 4 
ด้าน ยกเว้นการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้าน
แนวคิดหลกัการปฏิบตัิ หรือเทคโนโลยีชาวบา้น
ที่น  ามาใชใ้นชุมชน ที่ด  าเนินงานตามโครงการ/
แผนการสอนเ ป็นบางส่วน  มีการจัดสรร
งบประมาณบางส่ วน  มีการติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น บ า ง ค รั้ ง  แ ล ะ จ า ก ก า ร
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เปรียบเทียบเกณฑก์ารปฏิบตัิงานบริหารการใช้
แหล่งเรียนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรูพ้บว่า โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง
กัน  มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญ 
ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบตัิงานการบริหารการ
ใชแ้หลง่เรียนรู ้และภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้ ระบุว่าควรมีการอบรม
เ ก่ียวกับการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  เพื่ อให้
ครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเห็นแนวทางการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นไปใชใ้นการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน กระตุน้
ให้ครูเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการเรียนการสอน
เพิ่มขึน้ และควรจดัเอกสารขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  

3. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
จัดหาทรพัยากรอยู่ในระดับมากที่สุดและเม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้  พบว่าค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
เลือกสรรครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นรองลงมา จดัหา
วสัด ุอปุกรณ ์ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีอยู่ในชมุชน 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ผู้เรียนในการให้การศึกษาต่อ สอดคล้องกับ  
ชูเดช  เฟ่ืองฟู (2559) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วม
ของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบา้น
แม่แฮเหนือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อผูเ้รียนในการ

ให้การศึกษาต่อ เข้ารายงานผลเพื่อทราบ
รายงานผลการใชง้บประมาณของโรงเรียนและ
การช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนา
โรงเรียน ส่วนการไม่มีส่วนร่วมคือ การพัฒนา
แหล่ง เรียนรู ้ เพื่ อใช้จัดการเรียนการสอน 
ตรวจสอบงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน 
และนักเรียนไม่เขา้ใจภาษาไทย บุคลากรขาด
แคลน งบประมาณไม่เพียงพอ และควรแก้ไข
ปัญหาที่พบอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาครสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ
และเม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสดุ คือปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และ 
ติดตามการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาทั้งนีอ้าจเป็นเพราะส าคัญ มีการให้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการ
พัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ นัยนา  
อุปกุล (2557) ศึกษา พบว่าสภาพการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น เพื่ อ
พฒันาการเรียนรูข้องโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการ
พฒันาแหลง่เรียนรู ้เป็นผูท้ี่มีบทบาทที่ส  าคัญใน
การริเริ่มใหภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา ตอ้งมีการวางแผนรว่มกนัมี
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การพัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจใน
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นอย่ าง เ ป็นระบบ ส่วนการ
ประเมินผลใหมี้การนิเทศ ติดตาม ระหว่างการ
ด าเนินงาน เพื่อใหค้  าปรกึษา ช่วยเหลือ และน า
ผลการด าเนินงานมาปรบัปรุง พฒันาใหด้ียิ่งขึน้
ต่อไป และนงนภัส  แก้ววงศ์ดี (2558) จาก
การศึกษา พบว่า  ด้านการวางแผนมีการ
วางแผนปฏิบัติงานวิชาการการจัดการเรียนรู ้
จากแหล่งเรียนรู ้จัดครูเขา้สอน จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน ดา้นการจัดองคก์รมีการพัฒนา
ครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู ้และดา้นการควบคมุ มีการก ากบั
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู ้ทั้งนีเ้นื่องมาจาก การ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ค ว ามส า คัญและจ า เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง ที ก า ร
ด าเนินงาน เนื่องจากท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดท้ราบ
ถึงผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน เพื่อน าไป
ปรบัปรุง และพฒันาใหด้ีขึน้ 

5. ผลการเปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร จ าแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่าง
กัน แต่เม่ือจ าแนกประสบการณท์ างาน 10-15 
ปี  กับ 15 ปีขึ ้นไป พบว่า  ด้านการร่วมมือ
ประสานงาน ดา้นการจดัหาทรพัยากร ดา้นการ
ประเมินผลการฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เม่ือท าการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( Scheffe Method)  ทั้ ง นี ้ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ
ประสบการณท์ างานของครู ที่น  ามาใชก้ับการ
จัดการ เ รี ยนการสอนโดยยึดผู้ เ รี ยน เ ป็น
ศนูยก์ลาง มีความรว่มมือของชมุชน สอดคลอ้ง
กับ สงัด ปินตานา (2555) ได้ศึกษา การใช้
ห ลัก สูต ร ใน โ ร ง เ รี ยนแกนน าก า รปฏิ รู ป
กระบวนการ เรียนรู ้ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดัพะเยา พบว่า โรงเรียนทัง้
สองไดจ้ัดท าหลักสูตรโดยมีความร่วมมือของ
ชุมชน จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง มีการใชส้ื่อการเรียนการสอนจากภมูิ
ปัญญาในทอ้งถิ่น และแหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น 
ครูผูส้อนเนน้การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการรายงานผลการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ผูป้กครองและชุมชน ปัญหาในการด าเนินงาน
การใชห้ลกัสตูรทอ้งถิ่นไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้
ที่ไม่ชดัเจนในการจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิ่น การบรู
ณาการเรียนการสอนนอ้ย ขาดเอกสารศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม ผูป้กครองมีความตอ้งการเนน้
ใหน้กัเรยีนเก่งดา้นวิชาการมากวา่ดา้นอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1 . ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ก า ร น า
ผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

1.1 ดา้นการวางแผนการปฏิบตัิงาน 
ควรมีการก าหนดการจัดการเรียนรูภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่นในกลุม่สาระที่เก่ียวขอ้งและโรงเรียนควร
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในงานการใช้ภูมิ ปัญญา
ทอ้งถิ่นในงานวิชาการ เพื่อพิจารณาแนวทางที่
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จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้การ
สนับสนุนการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในงาน
วิชาการมากขึน้  

1 . 2  ด้า นก า รป ร ะ เมิ นผลกา ร
ปฏิบตัิงาน ควรมีการติดตามการปฏิบตัิงาของ
ครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อน าผลที่ไดม้าปรบัปรุง
แก้ไขเพื่ อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นไดมี้ความหยั่งยืนสืบต่อไป 

2 . ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
ครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 
2550 เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ ควร
ศึกษาการใช ้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการ
ในโรงเรียนอื่น ๆ ดว้ย เพื่อเป็นขอ้มลูในการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในงานวิชาการของ
โรงเรยีน 
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