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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) สงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และ 

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 2) วิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระ

และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3) พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ และ 4) ประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และ 

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยประวัติความ

เป็นมาของนนทบรีุด้านสภาพภมูิศาสตร์และประวตัศิาสตร์ แหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติและสงัคม ผลกระทบ

จากกระแสการพฒันา ภมูิปัญญาด้านเกษตรกรรม ด้านการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ด้านหตัถกรรม ด้านวิสาหกิจชมุชน ด้านการดําเนินชีวิตในสงัคม ด้านภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมและ

ประเพณี บุคคลสําคญัและศาสนา (2) การจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวดันนทบุรีทัง้ 13 

เร่ือง มีความสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมของช่วงชัน้ท่ี 3 ทัง้ 5 สาระหลกั (3) ผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุได้ หลกัสตูรนนทบรีุ : นครแห่งความร่ืนรมย์ท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 1 ภาค

การศกึษา 40 ชัว่โมง มีคา่เท่ากบั 1 หนว่ยกิตประกอบด้วย 13 หน่วยการเรียนรู้ และ  (4) ผลการประเมิน 

 

--------------------- 

* คดัมาจาก วารสารศกึษาศาสตร์ มสธ. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 มิ.ย. – พ.ย. 2550, หน้า 1 - 7 
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หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ โดยการศึกษาความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนพบวา่แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 13 แผน มีความชดัเจนและสมบรูณ์ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้สอน

ได้ทนัที นักเรียนมีความรู้ทกัษะและกระบวนการทางวิชาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทางสงัคม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ อยูใ่นระดบัมาก 

 

ABSTRACT 

This study a research and development with the purposes to (1) synthesize learning 

resources and wisdom in Nonthaburi Province : (2) analyze learning resources and wisdom in 

Nonthaburi Province relevant to learning substances and standards of basic education 

curriculum : (3) develop school-based curriculum utilizing learning  resources and wisdom in 

Nonthaburi Province : and (4) evaluate the developed school-based curriculum utilizing learning 

resources and wisdom in Nonthaburi Province. 

Research findings were as follows : 

1. Learning resources and wisdom in Nonthaburi Province consisted of geographical 

and historical backgrounds of Nonthaburi Province; learning resources; impacts of development 

trend on Nonthaburi; the wisdom on agriculture, natural resources and environment 

management, handicrafts, and community enterprises; social life; language and literature ; arts 

and traditions ; important people ; and religion. 

2. The grouping of the 13 learning  resources and wisdom in Nonthaburi Province was  

relevant to the five main substances of the Third Level learning substances in the Social Studies, 

Religion and Culture learning  Area. 

3. The result of school-based curriculum development utilizing learning resources and 

wisdom in Nonthaburi Province was that the school-based curriculum was developed in the 

form of the Course : Nonthaburi, the Pleasant City. The Course was a supplementary course in 

the  Social Studies, Religion and Culture Learning Area for Mathayom  Suksa I level .It was a 

semester course with one credit requiring 40 hours of study time. It comprised 13 learning  units 

170



4. Evaluation of the developed  school-based curriculum utilizing learning resources 

and wisdom of Nonthaburi Province was undertaken by  studying opinions of teachers, 

students’ learning achievement and opinions toward the school-based curriculum. Findings on  

opinions of teachers were on learning plans, most of them were clear and complete for teacher s  to  

use in their teaching right away, and on the learning process of students, the students acquired 

knowledge, skills and processes including the academic process, searching for knowledge by 

oneself process, and social process. On student’s learning achievement of students were 

significantly higher than their pre-learning  counterpart  And on students’ opinions toward the 

developed school-based curriculum utilizing  learning resources and wisdom in Nonthaburi  

Province, students’ opinion rating means were  at the high level. 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 จากการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา (สํานกัประเมินผลการจดั

การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ พฤศจิกายน 2545) พบว่า

ในการจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษามีความก้าวหน้าระดบัปานกลางในส่วนของการจดัตัง้และพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ได้ดําเนินการในรูปการจดักิจกรรม

หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม การจดันิทรรศการ การผลิตเอกสารและส่ืออุปกรณ์เก่ียวกับ

แหลง่เรียนรู้การพฒันาบคุลากรเพ่ือการพฒันาแหลง่เรียนรู้ การนําร่องศกึษารูปแบบและจดัตัง้แหลง่เรียนรู้

ตา่ง ๆ กลา่วได้วา่มีความก้าวหน้าระดบัปานกลาง 

 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรู้ในด้านหลักสูตรสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในส่วน

หลกัสตูรแกนกลาง คือ การเปล่ียนแปลงจากโครงสร้างหลกัสตูรเดิม โดยเฉพาะในเร่ืองสาระของรายวิชา

เวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลซึ่งเป็นเร่ืองใหม่

สําหรับครูและสถานศกึษา ครู บคุลากรและผู้บริหารสถานศกึษาขาดความรู้ความเข้าใจ สําหรับหลกัสตูร

สถานศึกษาท่ีสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต้องจดัทําสาระหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

แกนกลางในสว่นท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชมุชน สงัคม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์เพ่ือ

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ปรากฏว่าโรงเรียนสว่นใหญ่ท่ีไม่ใช่โรงเรียนนํา
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ร่องและโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลกัสตูรโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ยงัไม่มีความพร้อมในการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษาและนําหลักสูตรไปใช้ และขาดการประสานงานระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการจัดตัง้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พบ

ปัญหาและอุปสรรคสําคญั คือ การติดตาม การจดัตัง้และพฒันาแหล่งเรียนรู้เท่าท่ีดําเนินการอยู่ภายใน

ช่วงเวลาจํากัด ไม่ครอบคลมุและครบถ้วนทุกหน่วยงาน เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมายในทุกชุมชน 

ตลอดจนการดําเนินงานเป็นไปในลกัษณะต่างคนตา่งทํา ไม่มีแผนงานโครงการในการพฒันาใช้ประโยชน์

จากแหลง่เรียนรู้ร่วมกนั (สํานกัประเมินผลการจดัการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2545 หน้า 12-15;หน้า 

52-55) ทัง้นีปั้ญหาดงักลา่วอาจครอบคลมุถึงปัญหาท้องถ่ิน เน่ืองจากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินมี

ความเก่ียวข้องกนั 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอด

ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง

การศึกษาสําหรับผู้ สําเร็จมัธยมศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม หน้าท่ีหลักของ

มหาวิทยาลยันอกจากงานด้านการสอนและการวิจยัในระดบัอดุมศึกษาแล้ว ยงัได้ให้บริการทางวิชาการ 

และทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมอีกด้วย และโดยท่ีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดั

นนทบรีุ ซึง่เป็นเมืองเก่ามาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 20 

กิโลเมตรมหาวิทยาลยัจงึตระหนกัดีถึงหน้าท่ีในการให้บริการด้านวิชาการและทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมของ

ชมุชนจงัหวดันนทบุรีได้ดํารงอยู่สืบไป ด้วยเหตนีุส้าขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา 

และการเรียนการสอน จึงสนใจในการสํารวจวิจยัแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินในจงัหวดันนทบรีุ ซึง่มี

อยู่เป็นจํานวนมากว่ามีอยู่ท่ีใดบ้าง เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า และแสดงถึงความรอบรู้ของคนในจงัหวดั

นนทบรีุ มีการนําแหลง่เรียนรู้ และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุมาใช้กบัหลกัสตูรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

จงัหวดันนทบรีุมากน้อยเพียงใด เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและจดัการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุกบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดันนทบรีุ 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือสงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

2. เพ่ือวิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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3. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

4. เพ่ือประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย  
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพฒันาโดยใช้หลกัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมโดยมีกรอบ

แนวคดิการวิจยั ดงันี ้  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 ขัน้ตอนที่ 1 การสงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้

เก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้และภมูปัิญญาในจงัหวดันนทบรีุ ผู้วิจยัดําเนินการ ดงันี ้

1. ศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ โดยการศกึษา

เอกสาร ตําราตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ศกึษาข้อมลูปฐมภมูิจากผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ นําท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ จํานวน 10 ฉบบั การ

วิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 

 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

- หลกัสตูรแบบยดึมาตรฐานการเรียนรู้ 

- รูปแบบหลกัสตูรในลกัษณะสาระเพิ่ม 

  เติมในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

  ศาสนา และ วฒันธรรม 

องค์ความรู้เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้และ 

ภูมปัิญญาในจังหวัดนนทบุรี 

- การวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร 

‐ การสมัภาษณ์ปราชญ์-ชาวบ้าน 

- การสํารวจแหลง่เรียนรู้ 

- การสืบค้นจากฐานข้อมลูจงัหวดั 
หลกัสตูรรายวิชา 

นนทบรีุ : นครแหง่ความร่ืนรมย์ 

การประเมนิหลักสูตร 

- ความคิดเหน็ของผู้ทรง- 

   คณุวฒุิ 

‐ บนัทกึผลการสอนของครู 

- ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

- ความคิดเหน็ของนกัเรียน 
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ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้ได้หลกัสตูรแบบยดึมาตรฐานการเรียนรู้ใน

ลกัษณะสาระเพิ่มเตมิในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ผู้วจิยัดําเนินการ ดงันี ้

1. ศกึษาคูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2. ศกึษาการจดัสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544   

3. ศกึษาผงัมโนทศัน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

4. จดักลุม่แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุให้สอดคล้องกนัในแตล่ะสาระ ซึง่

ประกอบด้วย สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการดําเนินชีวิต สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวตัศิาสตร์ สาระท่ี 5 ภมูศิาสตร์ 

5. สมัมนาวิพากษ์แหล่งเรียนรู้ และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบุรีท่ีสอดคล้องกบัแต่ละสาระของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนือ้หา และ

ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จํานวน 5 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ  

ผู้วิจยัดําเนินการดงันี ้

1. สร้างหลกัสตูร นนทบรีุ :นครแห่งความร่ืนรมย์ ประกอบด้วย จดุมุง่หมายของหลกัสตูรคําอธิบาย

รายวิชา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เนือ้หาสาระประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 13 หน่วย และนําเนือ้หา

สาระทัง้ 13 หน่วย มาจดัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ระดบัหน่วยและรายชัว่โมง ซึ่งประกอบด้วย หวัเร่ือง 

ระยะเวลาท่ีใช้สอน สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ตรวจสอบคณุภาพของโครงร่างหลกัสตูร เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ของหลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านเนือ้หาและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

3. ทดลองใช้หลกัสูตร เป็นการนําหลกัสูตรท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ และ

ปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ แล้วนําไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิริ

นทร์นนทบรีุ 
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ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของครู

ต่อหลกัสตูรสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและความคิดเห็นของนกัเรียนต่อหลกัสตูร 

ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย ครูผู้สอน และนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย บนัทึก

การสอนหลงัสอนของครูผู้สอนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีตอ่หลกัสตูรการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา ค่าเฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สมัประสทิธ์ิการแปรผนั 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของนนทบุรี 

ด้านสภาพภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสงัคม ผลกระทบจากกระแสการ

พัฒนาท่ีมีต่อนนทบุรี ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านหัตถกรรม ด้านวิสาหกิจชุมชน การดําเนินชีวิตในสังคม ภาษาและวรรณกรรม 

ศลิปกรรมและประเพณี บคุคลสําคญั และศาสนาในจงัหวดันนทบรีุ 
2. การจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีทัง้ 13 เร่ือง มีความสอดคล้องกับ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมของช่วงชัน้ท่ี 3 

ทัง้ 5 สาระหลกั ซึ่งประกอบด้วย สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง

วฒันธรรมและการดําเนินชีวิต สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวตัศิาสตร์ และสาระท่ี 5 ภมูิศาสตร์ 
3. ผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ คือ ได้

หลกัสตูรนนทบรีุ : นครแห่งความร่ืนรมย์ ท่ีมีลกัษณะเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเตมิในกลุม่สาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศกึษา 40 ชัว่โมง มีคา่

เท่ากบั 1 หน่วยกิต ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 13 หน่วย การเรียนรู้ท่ีครอบคลมุแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญา

ในจงัหวดันนทบรีุอนัได้แก่ 1) จากบ้านตลาดขวญัสูน่นทบรีุ : ความเป็นมาของจงัหวดันนทบรีุ 2) แหลง่

เรียนรู้ของนนทบรีุ 3) กระแสการพฒันาของนนทบรีุ  4) ภมูิปัญญาด้านเกษตรกรรมของชาวนนทบรีุ 5) 

ภมูิปัญญาด้านการจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของชาวนนทบรีุ 6) ภมูิปัญญาด้านหตัถกรรมของ

ชาวนนทบรีุ 7) ภมูิปัญญาด้านวิสาหกิจชมุชน และ OTOP  นนทบรีุ 8) การบริหารราชการของจงัหวดั
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นนทบรีุ และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันนทบรีุ 9) การดําเนินชีวิตในสงัคมของชาวนนทบรีุ 10) 

ภาษาและวรรณกรรมของชาวนนทบรีุ 11) ศลิปกรรมและประเพณีของชาวนนทบรีุ 12) บคุคลสําคญัของ

จงัหวดันนทบรีุ และ 13) หลกัธรรมน้อมนําสขุ 

4. ผลการประเมินหลกัสตูรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบุรี โดย

การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน และการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียนตอ่หลกัสตูรสถานศกึษา ผลการวิจยัปรากฏวา่ 

 4.1 ความคิดเห็นของครูผู้ สอนพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีความชัดเจน และสมบูรณ์

ครูผู้ สอนสามารถนําไปใช้สอนได้ทันที นักเรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทัง้ทักษะทางวิชาการ 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทกัษะทางสงัคม 

 4.2 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน 

 4.3 ความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่หลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาใน

จงัหวดันนทบรีุ อยู่ในระดบัมาก และในอนัดบัแรกคือ นกัเรียนรู้สกึว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดจากภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน มีคณุค่าควรอนุรักษ์ไว้ รองลงมาคือ นกัเรียนรู้สึกว่าโบราณสถาน โบราณวตัถุในจงัหวดั

นนทบรีุควรแก่การอนรัุกษ์ไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1. สถานศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ ควรรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภมูิปัญญาและแหลง่เรียนรู้แตล่ะ

ท้องถ่ิน เพ่ือได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย และเป็นข้อมลูเชิงลกึ 

2. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษาควรกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเก่ียวกบั

ท้องถ่ินในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาหลกัสูตรท้องถ่ินอาจทําได้โดยกําหนดเป็นสาระเพิ่มเติม หรือสอดแทรกใน

สาระพืน้ฐานของทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

4. กระบวนการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรอาศยัความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน  และ

สถานศกึษาในทกุขัน้ตอน 
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