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บทที่ 5 
 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน    การสอน
และการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ       ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน และผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลการด าเนินงานจากกลุ่มตัวอย่างใน 3 มิติ คือ 1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา 2. 
ศึกษาผลงานการออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานของนักศึกษาและ 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของครูผู้สอน นักศึกษาและนักเรียน  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานพบว่า   

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากได้คะแนนร้อยละ 87.00 และพบว่าสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดร้อยละ 17.00   

2. ผลงานการออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา โดยภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( X =4.49) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด  

3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน โดยภาพรวมเป็นไปในเชิงบวก และมีความถี่สูงสุดคือ การจัดกิจกรรมสนุกสนาน 
นักเรียนมีความสุขในการเรียน ไม่เครียดได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก รองลงมาได้แก่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและทั่วถึง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นทักษะการท างาน  กิจกรรมน่าสนใจ นักเรียนมี
ส่วนร่วม กิจกรรมที่จัดเป็นแบบอย่างได้ นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้ และนักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ   
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50) เมื่อพิจารณารายโรงเรียนพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่บ้านโป่งน้อย และ
โรงเรียนบ้านข่วงสิงห์ ( X = X 4.52, X = 4.51, X =4.48) (ความถ่ี 8, 10 และ 8) ตามล าดับ 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณารายโรงเรียนพบว่า
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดข่วง
สิงห์และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ( X =4.56, X =4.54, X =4.49) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. จากข้อค้นพบ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากได้คะแนนร้อยละ 
87.00 และพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 17.00 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างความตระหนัก 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรายวิชาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในสถานศึกษาเพ่ือการเตรียมตัวเป็นครูที่ดีในอนาคตและให้นักศึกษามีความ
รู้เท่าทันกับนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนในชั่วโมงแรก พร้อมกับให้ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นประกอบบทเรียนและเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์
ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าทีเป็นวิทยากรภาคสนามที่สถานศึกษาในฐานะวิทยากรร่วมกับผู้วิจัย เมื่อมีการทดสอบ
จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานอยู่ในระดับดีมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นโดยมีแนวคิดส าคัญ คือ  

1.1 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน รวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของผู้สอน 

1.2 ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่ และแต่ละ
คนมีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน  

1.3 การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม ่ 

1.4 ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้น
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้  และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 3) 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์ และสุนทรี 
ภิญโญมิตร (2553) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดย
บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ า และหลังเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับอาจารย์รับรู้สมรรถนะของนักศึกษาในระดับปานกลางทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2. จากข้อค้นพบ ผลงานการออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา โดยภาพรวมพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( X =
4.49) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัยได้แจ้งให้นักศึกษามีการ
เตรียมตัวการเป็นวิทยากรร่วมกับผู้วิจัยและเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจโดย ไม่มีการบังคับให้
รับทราบตั้งแต่เริ่มเรียน และได้กระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการท าหน้าที่
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ซึ่งเป็นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาและยังเป็นการบริการงานวิชาการให้แก่สถานศึกษาซึ่งเป็นพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย 
จึงท าให้นักศึกษามีความเกิดความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ และมีความตั้งใจต่อการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางให้นักศึกษาฝึกออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองก่อนน าไปให้โรงเรียนได้พิจารณาเลือกขอรับบริการ ซึ่งมี
บางรายการที่โรงเรียนได้ร้องขอมาเป็นกรณีพิเศษคือการประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์เพ่ือถวายในงานพระศพของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9  มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งยินดีและอาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากรและได้เสียสละเวลาไปเข้ารับการ
อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าวเพ่ือเตรียมตัวไปเป็นวิทยากรในโรงเรียนที่ต้องการจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและตั้งใจฝึกปฏิบัติจนมีความพร้อมและ
มีความมั่นใจในการเป็นวิทยากร การที่นักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสามุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานการออกแบบกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษาที่จะน าไปจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการที่ครูผู้สอนได้
แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบปลายเปิด โดยสรุปได้ว่าครูผู้สอนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่การเป็นวิทยากรและให้ความเห็นว่านักศึกษามีความตั้งใจ     
ในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ เด็กได้พบครูคนใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่ีวิทยากร
นักศึกษา เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือวิทยากรดีมาก วิทยากรอธิบายได้ชัดเจนปฏิบัติตามได้ทันที  กล้าแสดงออก       
มีความกระตือรือร้นและวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสายสมร เฉลยกิตติ จุฑารัตน์ บันดาลสิน กุสุมา กังหลี  และพรนภา ค าพราว (2557) ได้
ด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
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ทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก พบว่า คะแนน จิตอาสาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงล าดับได้
ดังนี้ ด้านความมีน้ าใจ ( X = 4.51, S.D. = 0.61) ด้านความสามัคคี ( X = 4.47, S.D. = 0.61) ด้านความ
เสียสละ ( X = 4.46, S.D. = 0.59) ด้านการท างานเป็นทีม ( X = 4.42, S.D. =0.63) ด้านความรับผิดชอบ      
( X = 4.33, S.D. = 0.66) และ ด้านการคิดวิเคราะห์ ( X = 4.18, S.D. = 0.64) ตามล าดับ  

3. จากข้อค้นพบ ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน โดยภาพรวมเป็นไปในเชิงบวก และมีความถี่สูงสุดคือ การจัด
กิจกรรมสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ไม่เครียดได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
เด็ก รองลงมาได้แก่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและท่ัวถึง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นทักษะการท างาน  กิจกรรม
น่าสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมที่จัดเป็นแบบอย่างได้ นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 
และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากก่อนน านักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ผู้วิจัยได้มีการประชุมชี้แจงและมี
เวลาการเตรียมการที่เป็นระบบขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม      
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน แก่นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการท าหน้าที่วิทยากรพร้อมกับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการออกแบบ
กิจกรรมขณะเรียนในชั้นเรียนและให้โอกาสเลือกกิจกรรมอย่างอิสระเป็นการมอบหมายงานให้ท าในระยะเวลา
ที่เพียงพอต่อการออกแบบกิจกรรม มีการวิพากย์ผลงานในกลุ่มโดยเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (ผู้วิจัย) ตลอดจน
ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมการปฏิบัติตนในการเป็นวิทยากรที่ดีท าให้นักศึกษามีความพร้อม จึงส่งผลให้ครูผู้สอน      
ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษาเป็นไปในเชิงบวกและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 7 ) ที่สรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” นั้นครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตัวเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และน าแนวคิดนี้ไป
พัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการโดยครู      
มีบทบาทเป็นผู้แนะน า สร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มากกว่าการเรียนจากค าบอกของผู้สอนครูต้องจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู และ
ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับ
นักเรียน โดยครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู
และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส าคัญอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องของนักเรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว  
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 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา งามบรรจง (2559) ที่พบว่า ครูมีความคิดเห็น
หลังทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสามารถน าไปใช้ได้จริงมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอน  ผู้เรียนให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียน 
กล้าแสดงความคิดเห็น ในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนมีการน าเสนอเหตุผลในการเรียนรู้และท้าทาย น าเสนอผลงานจากการระดมความคิด การ
วิพากษ์และให้ ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความประทับใจที่ได้
เรียนรู้และฝึกทักษะรวมทั้งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง 

4. จากข้อค้นพบ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50)  เมื่อ
พิจารณารายโรงเรียนพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่บ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านข่วงสิงห์ ( X =4.52, X = 4.51, X =4.48) ตามล าดับ ที่เป็น
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
ตลอดจนมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้สอน(ผู้วิจัย)และนักศึกษา คอยให้ค าแนะน าปรึกษาและติดตามผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการด าเนิน
กิจกรรม 4 ขั้นตอน (P-A-O-R) คือมีการวางแผนการท างานร่วมกับนักศึกษา (Plan) ปฏิบัติการภาคสนามใน
การเป็นวิทยากรร่วมกัน (Action) และปฏิบัติการสังเกต(Observation) บันทึกผลการท างาน และน าผลการ
ปฏิบัติการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสะท้อนกลับหลังการปฏิบัติงานร่วมกัน (Reflection) โดยการบูรณา
กระบวนการดังกล่าว ควบคู่กับการบริการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยไปพร้อมกัน   และ
น ามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานการสอนนักศึกษาในรุ่นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 7)  ได้
สรุปไว้ในประเด็นส าคัญ คือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้      
ลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชนภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิด
วิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งม่ันเพื่อแสวงหา
ความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานที่ทุกคนใน
ทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะท าให้ดีขึ้นอย่างไร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเป็น
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ผู้น าผู้ตามที่ดี และจัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
 นอกจากนั้น ในการด าเนินการสอนผู้วิจัยยังยึดหลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึง
การมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้วิจัย (ผู้สอน) กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้มีการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้กล่าวถึงการมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนไว้ว่า  
ผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ยึดผู้เรียนเป็นหลัก จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของตน สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักว่า ทุกสถานที่ ทุกแห่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และทุกสิ่งที่พบเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น  ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ พัฒนาความคิด ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง  ให้ค าปรึกษา แนะน า เสริมแรง และเป็นตัวแบบที่ดี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ยอมรับ
และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการศึกษา ค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้สิ่งที่ตน
สนใจ และให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ แสดงออกถึงการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ใน 5 ด้าน (5ส) ได้แก่ 
สติปัญญา-ความรู้ความคิด ความสนใจ-กระตือรือร้นและตั้งใจเรียน การสืบเสาะ ค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ 
การน าเสนอ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อ่ืนเข้าใจ การสร้างสรรค์ บูรณาการและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ใหม่ตามความเหมาะสม  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถยืนยันได้จากการแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เมื่อศึกษาในรายละเอียดของการ
ตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมากที่สุด คือการร่วม
กิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและการท างานเป็นที ม รองลงมาได้แก่ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์นอกเหนือจากต าราและการเรียนในชั้นเรียน สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู
และความเป็นครูในอนาคต การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากขึ้น ( X =
4.62, X =4.59, X =4.56, X 4.52,=4.50) ตามล าดับ   

5. จากข้อค้นพบ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณาราย
โรงเรียนพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ( X =4.56, X =4.54, X =4.49) ตามล าดับ  ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินงานเพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีเลือกกลุ่มแบบ
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เจาะจงที่มีความต้องการและสอบถามความต้องการขอรับริการวิชาการของโรงเรียนด้วยตนเองและให้อิ สระ
โรงเรียนในการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้ถูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่มีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น และวัยของผู้เรียน โดยให้อิสระแก่โรงเรียนในการเลือกกิจกรรมตามสภาพบริบทของสถานศึกษา มี
บางโรงเรียนที่ให้ผู้วิจัยได้ช่วยเลือกให้ตามความเหมาะสม  กิจกรรมที่จัดจึงสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและนักเรียนในเบื้องต้นและส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเห็นว่ากิจกรรมที่
จัดเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง ข้อค้นพบดังกล่าวยืนยันได้จากการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่
ได้จากการตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่านักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรม สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง  การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิด
ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปถ่ายทอดแก่เพ่ือนนักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ตามล าดับ  
  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ควรคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและเป็นโรงเรียนที่มีการด าเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เพ่ือความสะดวก    
ในการใช้ชั่วโมงเรียนในการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน 

2. ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมและมีความเพียงพอเพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.  3.ควรมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการท างานร่วมกันของนักศึกษาที่ร่วมเป็น
วิทยากรแต่ละทีมก่อนด าเนินงานเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการให้บริการและเป็นที่ประทับใจต่อ
สถานศึกษา 

4. ควรมีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการควบคู่กับการเรียนการสอนในรายวิชาแหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริการวิชาการ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นหรือสาระ

เพ่ิมเติมเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานแก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ 
2. ควรมีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริการงานวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย     

สู่ชุมชนในลักษณะของการจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ควรมีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริการวิชาการควบคู่กับการเรียนการสอน ในรายวิชา   

อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบ่มเพาะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ให้มากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 




