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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางของครูสังคมศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชแ้หล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางในการจดัการเรียนการ
สอนของครูสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์  จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรครู              
ท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ จงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองฝาง 3 ดา้น จ านวน 1 ฉบบั, การจดัสนทนากลุ่ม เก่ียวกบั แหล่ง
เรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ประเภทสังคมและวฒันธรรม และแหล่งเรียนรู้
ประเภทสถานท่ี และองคก์รในชุมชน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  46 ปี               
ข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่จบทางด้านสาขาวิชาสังคมศึกษา ส่วนมาก                               
มีประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการศึกษา ระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ชุมชน
เมืองฝางของครูสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมพบวา่ มีการใช้อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียโดยรวม  2.15  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.08  เม่ือพิจารณาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละประเภท พบวา่ แหล่งวิทยาการเรียนรู้ประเภทสังคมและวฒันธรรม สถานท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีการใช้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวม 2.54 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ท่ี 1 
มาตรฐาน ส 1.2 มากท่ีสุด มีการน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการท ารายงาน
และโครงงาน ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย
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โดยรวม 2.18 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ี 5 มาตรฐาน ส 5.2 มากท่ีสุดมีการน าไปใชจ้ดักิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านการใช้วีดีทัศน์และรูปภาพ ในระดับมากท่ีสุดและแหล่งเรียนรู้ประเภท
สถานท่ีและองค์กรในชุมชน มีค่าเฉล่ียโดยรวม 1.74  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ี 2 มาตรฐาน             
ส 2.1 มากท่ีสุด มีการน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการท ารายงานและโครงงาน 
ในระดบัมากท่ีสุด 

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางของครู
สังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์  จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี โรงเรียนมีปัญหา คือ ปัญหาการใช้
แหล่งเรียนรู้เกิดจากขาดการวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ การประสานงาน งบประมาณมีจ ากดั ความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรมของนกัเรียน และขอ้จ ากดัในขอ้มูลเชิงลึกของแหล่งเรียนรู้ทางดา้น
สังคมและวฒันธรรม ขอ้เสนอแนะในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองฝางทั้ง 3 ประเภท  คือ ควร
ให้ความส าคญัของการน าแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มาก
ข้ึน ควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินในชุมและการเสนอโครงการใช้ต่อผูบ้ริหาร
หรือการติดต่อประสานงานกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนล่วงหนา้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองฝาง ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนควรมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตามผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this study was to explore the use of community learning resources of social 
studies teachers, Fangchanupathum School, Chiang Mai Province. The target group was composed of 
9 social studies teachers. The research instruments were relating to a construct interview form  
about community learning resource the focus group form natural, social and cultural and resource 
community organization. The data obtained were analyzed using mean and standard deviation.  
 The finding revealed that most of the social studies teachers were male. Most of them 
were 46 years old up and graduated in Bachelor degree (Social Studies) with 15 years  teaching 
experience. The data obtained has shown that the level of using the community learning resources 
of social studies teachers, Fangchanupathum School, Chiang Mai Province was the most in 
generally with the mean of 2.15 and standard deviation was at 2.08. Moreover, they have used the 
social and culture learning resources the most with the mean of 2.54, the natural learning 
resources (2.18), the place and community resources (1.74) respectively. The problems found in 
this study were the lack of planning, public relation, budget and cultural diversity for using the 
community learning resources. The recommendations showed that the community learning 
resources should be used for teaching and learning more. Besides, the school should cut the 
problems of the use of community learning resources off by planning to use the community 
learning resources, presentation the director projects and coordination with the community early. 
In addition, the community should be participated in planning, monitor and improvement for the 
use of community learning resources. 
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