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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิ จกรรมในการพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการทางานเป็นกลุ่ม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการทางาน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการทางานเป็นกลุ่ม จานวน 5 แผน และแบบวัดความคิดเห็น
ผลการวิจัยพบว่าได้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการทางานเป็นกลุ่ม สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 5 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง
หลังจากนักศึกษาเรียนนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการทางานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (  = 4.31)

THE RESULT OF STUDY LOCAL WISDOM BY USING LEARNING COOPERATION
TO DEVELOP GROUP WORKING
Miss SIRIPORN RUNGRUENG
Researcher
ABSTRACT
The aims of this research are to study the result of the organization
activities in local wisdom development by cooperation to develop group
working and to study the student’s opinions with organization activities to
develop local wisdom by cooperation to develop group working of the first
year students of Physical Institute Samutsakhon province campus.The
instruments that are used in the research arelearning plansof local wisdom
by cooperation to develop group working including five plans and
questionnaire tests.
The result of research are found that the plans of learning
organization to study local wisdom by cooperation to develop group
working for the first year students five plans take sixteen hours. The
students have higher marks than before learning in statistic level at 00.05;
the opinions of students in organization activitiesto study local wisdom by
cooperation to develop group working are in much more opinion.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชนบทการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดสมุทรสาคร
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบกับการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดสมุทรสาคร
ในปัจจุบัน
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดสมุทรสาคร เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยการด้วยแบบสัมภาษณ์และสัมมนากลุ่มซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก กล้องถ่ายภาพ
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัด
สมุทรสาคร คือการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่โดยการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน นั่นคือ บุคลากร
ที่จะถ่ายทอดมีน้อย วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญ มักหันไปนิยมแฟชั่น
สมัยใหม่ทาให้มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปสนใจในเทคโนโลยีมากกว่า
ส่ ว นแนวทางในการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การละเล่ น พื้ น บ้ า นของชาวมอญจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ก็คือ จัดการละเล่นของชาวมอญให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ ให้รู้ว่าการละเล่นของชาวมอญสนุก
เพียงใด ฝึกฝนให้ลูกหลานทุกวันจัดรวมคนในชุมชนมาทาการแสดงให้คนรุ่นต่อๆ ไป ได้ดูแลจัดทา
ป้ายความรู้ต่างๆ ตลอดจนมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น โดยการรวมกลุ่มมาสอนเดือนละ 3 ครั้ง
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ABSTRACT

The aims of the research are to study country life, folk play of Mon’s people
in Samutsakhon province, to study the impact on folk play of Mon’s people in
Samutsakhon province at the present.
The ways to conserve localwisdom folk play of Mon’s people in
Samutsakhon province. The instruments are used in the research are interviewing and
group seminar that has the instrument to collect the data they are voice recording
machine, notebooks, and camera.
The result of research found that the ways of transmission local wisdom folk
play of Mon’s people in Samutsakhon province is inhering from ancestor, parents
through the nurture from the childhood time.The elements that have the impacts
with folk play of Mon’s people in Samutsakhon province are the personnel who will
transmits the local wisdom is fewer, the most of teenagers do not interest in folk
play of Mon by the way they interest in the new style fashion and it made them to
interest in technology more than the folk play of Mon.

The ways to conserve the local wisdom of Mon’s people in Samutsakhon
province are organization Mon’s play to most teenagers and tell them how funny is
Mon play, train them every day, collect the people in the community to show the
play from generation to generation, provide the knowledge poster or gathering in
group to give the knowledge to the people in the community three times a month.

