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การศึ กษาการใช้แหล่ งเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนเมื องฝางของครู สังคมศึ กษาโรงเรี ยนฝางชนู ปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนเมืองฝางในการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู สังคมศึกษา โรงเรี ยนฝางชนู ปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นประชากรครู
ที่ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนฝางชนู ปถัมภ์ จังหวัด
เชี ยงใหม่ จานวน 9 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
การใช้แหล่ งเรี ยนรู้ ในชุ มชนเมืองฝาง 3 ด้าน จานวน 1 ฉบับ, การจัดสนทนากลุ่ ม เกี่ ยวกับ แหล่ ง
เรี ยนรู้ป ระเภททรัพ ยากรธรรมชาติ แหล่ งเรี ยนรู ้ ป ระเภทสังคมและวัฒนธรรม และแหล่ งเรี ยนรู้
ประเภทสถานที่ และองค์กรในชุมชน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ครู สังคมศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 46 ปี
ขึ้ นไป มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ จ บทางด้ า นสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ส่ ว นมาก
มีประสบการณ์การสอน 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเมื่อพิจารณาผลการศึกษา ระดับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน
เมืองฝางของครู สังคมศึกษา โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีการใช้อยู่
ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.08 เมื่อพิจารณาแหล่ง
เรี ยนรู ้แต่ละประเภท พบว่า แหล่งวิทยาการเรี ยนรู ้ประเภทสังคมและวัฒนธรรม สถานที่เป็ นแหล่ง
เรี ย นรู้ มี ก ารใช้อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 2.54 สอดคล้องกับ สาระการเรี ย นรู ้ ที่ 1
มาตรฐาน ส 1.2 มากที่สุด มี การนาไปใช้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการทารายงาน
และโครงงาน ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ ย
ง

โดยรวม 2.18 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ที่ 5 มาตรฐาน ส 5.2 มากที่สุดมีการนาไปใช้จดั กิจกรรม
การเรี ย นการสอนผ่านการใช้วีดีท ัศ น์ และรู ป ภาพ ในระดับ มากที่ สุ ด และแหล่ งเรี ย นรู ้ ป ระเภท
สถานที่และองค์กรในชุ มชน มีค่าเฉลี่ ยโดยรวม 1.74 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 มาตรฐาน
ส 2.1 มากที่สุด มีการนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการทารายงานและโครงงาน
ในระดับมากที่สุด
ปั ญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ มการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ชุมชนเมื องฝางของครู
สังคมศึกษา โรงเรี ยนฝางชนู ป ถัมภ์ จังหวัด เชี ยงใหม่ มี ดงั นี้ โรงเรี ยนมีปัญหา คือ ปั ญหาการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้เกิดจากขาดการวางแผนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การประสานงาน งบประมาณมีจากัด ความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของนักเรี ยน และข้อจากัดในข้อมูลเชิ งลึ กของแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนเมืองฝางทั้ง 3 ประเภท คือ ควร
ให้ความสาคัญของการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มาก
ขึ้น ควรมี การวางแผนการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ นในชุ มและการเสนอโครงการใช้ต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อการติดต่อประสานงานกับแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคใน
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนเมืองฝาง ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาและอุปสรรคของการใช้
แหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนควรมี การวางแผนการดาเนิ นงาน มี การนิ เทศติดตามผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
และปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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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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