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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัญหาของการจัดการศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ตรงจุดก าเนิด

ของปัญหาเนื่องจากขาดการสังเคราะห์ความต้องการพัฒนาและการแก้ปัญหาบนฐานของ           

ภูมปิัญญาและสถานศกึษาที่มใีนชุมชน ตลอดจนขาดการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ใน

การนี้รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 มาตรา 7 

มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยให้มีการผสมผสานกับศาสตร์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 

ซาบซึ้ง ภูมิใจและตระหนักในความเป็นไทย ขณะเดียวกันก็สามารถน าไปผสมผสานให้

สอดคล้องกับความรู้สมัยใหม่ได้ ให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีกระบวนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ด าเนนิการจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ

กับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 2542: 1-50) สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศไว้ใน 

หมวด 5   มาตรา 39 และมาตรา 40 กระทรวงได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ในการบริหารโดยท าให้โรงเรียน

เป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า 

ความรับผดิชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

คน  นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ (2558: 2) อธิบายว่านัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management)  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมี

บทบาทส าคัญ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู – อาจารย์ 
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นักเรียนและผูป้กครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทาง

เป้าหมายที่ต้องการ  คือ  คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนจาก

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการ

พัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชม 

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง ห่างจาก

อ าเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 48 

กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเขตการ

ปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คือต าบลช่อแล 6 หมู่บ้าน และต าบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) จ านวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร จ านวน

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ พฤษภาคม 2550 มีประชากรทั้งหมด 13,703 คน 

แบ่งเป็น ชาย 6,644 คน และหญิง 7,059 คน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 

571 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 5,084 ครัวเรือน (ที่มา : ฝ่ายทะเบียนราษฎร์

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) ในชุมชนมีสถานศึกษา 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาช่ือโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เปิดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งมี

ความตอ้งการพัฒนาและแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาให้ได้รับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. 

และมีความต้องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูและผู้ปกครองโดยมีการท า

แบบสอบถามและ Focus group แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปแนวทางทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จากการศึกษา มีข้อค้นพบว่าชุมชนมีความต้องการพัฒนาและ

แก้ปัญหาการศึกษาแบ่งได้ 7 ด้าน ที่สะท้อนความต้องการพัฒนาสถานศึกษาด้วยขอเสนอให้

ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน จัดการประกันคุณภาพการศึกษา  

และจัดสัมมนาและฝกึอบรมให้ความรูแ้ก่ครูและผูป้กครอง และติดตามการประเมินผลการวิจัย 

รวมทั้งต้องการให้ประชาสัมพันธ์การวิจัยที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์และ

ภารกิจหลักของสถาบันที่ส าคัญคือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งภารกิจทั้งสามประการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการ

ประยุกต์ใชส้หวิทยาการ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นปัจจัย

หลักในการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  

ทั้งนี้  ในการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการศึกษานักการศึกษามีความเชื่อว่า

กระบวนการเรียนรู้มีผลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่ระบบ
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เป็นวัยที่เรยีนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเด็กและสะสมข้อมูลต่างๆ เป็นฐานในการ

พัฒนาในวัยต่อไปการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยนี้ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 

มุ่งไปสู่การเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับ รุง่ แก้วแดง (2547 : 1) กล่าว่ารากฐานของการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่จะหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

สังคม และสติปัญญา การตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพการอบรมเลี้ยงดูและ

ส่งเสริมศักยภาพของเด็กในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องของผู้เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนและสรา้งเด็กซึ่งจะเติบใหญ่เป็นอนาคตของชาติต่อไป  

การจัดการศึกษาของสังคมไทยประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นการถ่ายทอด

ความรู้ของคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และถือเป็นบทบาทหลักของครอบครัว ตลอดจนสถาบัน

ส าคัญในชุมชน เช่น วัด วัง หรอื ส านักต่าง ๆ โดยมีผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดคือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 

และผู้น าในชุมชน ได้แก่ ผู้น าทางศาสนา ผู้รู้ในสาขาวิชาชีพที่ช่วยกันอบรมสั่งสอนบุตรหลาน

เยาวชนในท้องถิ่น ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้สืบสานและ

คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ในลักษณะการผลิตซ้ าอุดมการณ์ในท้องถิ่นของ

ตน จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ชุมชนสังคมและครอบครัวต้องการ

ปลูกฝังถ่ายทอดแก่สมาชิกในชุมชน ผู้ก าหนดเนื้อหาวิธีการกระบวนการถ่ายทอดทั้งที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่เรียกว่าต ารา หรือเป็นการถ่ายทอดแบบปากต่อปาก คือคนในชุมชนนั้นๆ 

ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่า คือ “หลักสูตรเพื่อชีวติและสังคม” (เกตุมณ ีมากมี.2549:1)  

ในยุคสังคมทันสมัย (Modernization) กระบวนการจัดการศึกษาถือเป็นภาระหน้าที่ของ

โรงเรียนที่เป็นสถาบันในการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) เพราะสมาชิกในครอบครัว

ต่างมุ่งทุ่มเทแรงกายและเวลาไปกับการท ามาหากินส่งผลให้สถาบันครอบครัวลดบทบาท                     

ด้านการดูแลเด็กในครอบครัวลง เมื่อพจิารณาให้ดีแล้วจะพบว่ามีปัญหาใหญ่หลวงหลายด้านที่

เป็นสาเหตุของการสรา้งความไม่สมดุลให้เกิดขึ้นกับบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรม

บ่มเพาะเด็กนั้นเนื่องมาจากสภาพการณ์ทางสังคมทั่วโลก รวมทั้งสังคมไทย ที่มุ่งต่อสู้แข่งขัน

ทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทางวัตถุ ทางวิทยาศาสตร์ และทาง

เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดค่านิยมการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมที่เป็นไปเพื่อการผลิต

และการบริโภคกระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งค่านิยมเหล่านี้เป็นเหตุให้คนในสังคมชิงดีชิงเด่นกัน

มากขึ้นและเอาเปรียบกันมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ต้องการและเพื่อความสะดวกสบาย

ของตน ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการอ านาจ โดยไม่ได้ค านึงถึงสิ่งเดือดร้อนเป็นภัยที่จะ

ตามมาในภายหลัง สิ่งเหล่านี้ท าให้จิตใจของคนมีความเสื่อมลงอย่างเห็นได้ ชัด จาก

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตามมาอย่าง
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ต่อเนื่องมากมายหลายปัญหา เช่นปัญหาไม่รู้จักพอเพียง ปัญหาความยากจน ปัญหาความ

ก้าวร้าวรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการติดสุราและยาเสพติด ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหา

การเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการกลั่นแกล้งกันในสังคม ปัญหาแหล่งอบายมุขที่มอมเมาเด็ก

และเยาวชนตลอดจนปัญหาการไม่เคารพระเบียบกฎหมาย เป็นต้น จากปัญหาต่างๆที่ตามมา

อย่างมากมายเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางจริยธรรมของคนในสังคมได้เบี่ยงเบนไปจาก

มาตรฐานทางจริยธรรมที่ดงีามมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป 

(2547: 1, 7-8) ได้อธิบายไว้อย่างสอดคล้องกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืง ได้ท าให้บทบาทของสถาบันครอบครัวไทยทั้งในเมืองและในชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีไป

จากเดิม คือท าให้ผู้ปกครองมีเวลาในการดูแลเด็กในครอบครัวน้อยลง เนื่องจากใช้เวลาไปกับ

การท ามาหากิน สง่ผลใหส้ถานดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ครู และ พี่เลี้ยงเด็กมี

บทบาทส าคัญยิ่งต่อการด ารงสถานภาพการ “บ่มเพาะ” ดูแลทุกด้านแทนครอบครัว จึงเป็น

ความจ าเป็นอย่างยิ่งของสังคมที่ต้องดูแลครู และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มี “องค์ความรู้” ที่ทันสมัยบน

ฐานวิถีแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบ่มเพาะ “เด็ก” ที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม สืบสานความเป็น “ไท” ต่อไปนานเท่านาน ทั้งนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี

ลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือมีวัฒนธรรมเป็นฐาน มีบูรณาการสูง และเน้นความส าคัญของ

จรยิธรรมมากกว่าวัตถุธรรม (ประเวศ วะสี .2533:68) 

ในการนี้รัฐบาล จึงประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 

มาตรา 7 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยให้มีการผสมผสานกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจ ซาบซึ้ง ภูมิใจและตระหนักในความเป็นไทย ขณะเดียวกันก็สามารถน าไปผสมผสานให้

สอดคล้องกับความรู้สมัยใหม่ได้ ให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีกระบวนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ด าเนนิการจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ

กับบิดามารดาผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรศึกษาวิจัยและพัฒนา 

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการ

พัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

ศึกษา ประเมิน พัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาจากกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนเน้นการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนในท้องถิ่น ครู นักเรียน สถานศึกษา 

นักศึกษา และ อาจารย์ ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพื่อให้ได้รูปแบบการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญา

และสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 1. เนือ้หาอยู่ในขอบเขตของหลักสูตรและใช้ตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชนท้องถิ่น 

 2. ประชากร ได้แก่ นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน

ชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย 

 3. เวลา ระยะเวลา 1 ปี 

4. พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมในตัวสภาพบริบทของปัญหาเงื่อนไขของการใช้เวลาการเดินทาง การสื่อสาร และ

งบประมาณที่จ าเป็น 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรบูรณำกำร หมายถึง การด าเนินการจัดการศึกษาโดยใช้วิธีพัฒนาและแก้ปัญหา

การศึกษาในชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ด้วยการจัดการเรียนการสอน 

(กรณีวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย) ควบคู่กับการวิจัย 

(กรณีวิชาวิจัยในช้ันเรียน) และ การบริการวิชาการแก่สังคม โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาโรงเรยีนทั้งระบบให้เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ที่

สามารถถ่ายทอดสู่นักศึกษา นักวิชาการ และท้องถิ่น (ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทบ          

/ อบท.) ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่นบนฐำนของภูมิปัญญำและสถำนศึกษำ  หมายถึง 

การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ มาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา และ ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น            

โดยสถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนที่ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ             
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“การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิต

และสังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (ชไมมน ศรีสุรักษ์. 

2552: 11-12) 

 กระบวนการที่ 1 การเรียนรู้แบบลงมือกระท าด้วยตนเอง (Self Active learning) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 (อายตนะภายนอก) 

ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ในการเรียนรู ้

 กระบวนการที่ 2 การประเมินผลตามพฤติกรรมที่เป็นจริง (Actual assessments) 

หมายถึง กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมด้านการเรียนรู้จริยธรรมตามความสามารถของผู้

เรียนรู้แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคมในทุกขั้นตอน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสะท้อนผลการประเมินให้รับรู้ทันที เพื่อน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดได้เหมาะสมกับวัย  

 กระบวนการที่ 3 การประพฤติปฏิบัติดี (Behaving well) หมายถึง กระบวนการ

เรียนรู้โดยอาศัยพืน้ฐานของการสื่อสารที่มีผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี ท าให้ผู้เรียนรู้ได้ฝึกการรับ

ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และฝึกการแสดงออกที่ดีต่อผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่อง

และการพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกัน การน าเสนอ

ผลงานของกลุ่ม อันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต

ของคนในสังคม  

 กระบวนการที่ 4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) หมายถึง การสร้าง

กระบวนการหาค าตอบร่วมกับบุคคลอื่นๆ หรือหาแนวทางขยายความรู้ร่วมกันในแต่ละ

กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นเป็นการน าความรู้ของตนเองไปขยายเชื่อมต่อกับการ

เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยมีผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้

เรียนรู้ได้ค้นหาและตรวจสอบความรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันกับ

ผูอ้ื่นและได้สรา้งความสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ื่น  

 กระบวนการที่ 5 การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (Discovery Learning) หมายถึง การ

เรียนรู้จากการทดลองลงมือท าด้วยตนเอง อันเป็นผลต่อเนื่องจากการปฏิบัติจริงในขั้นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ จนได้ความรู้ที่สามารถแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยค าตอบและแสดงพฤติกรรม

การมีจริยธรรมที่ดีงามในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ผลสัมฤทธิ์ในขั้นตอนนี้

สามารถตรวจสอบได้จากการตอบค าถาม ผลงาน พฤติกรรมของผู้เรียนรู้ ตลอดการด าเนิน

กิจกรรม และการปฏิบัติตนในชวีิตประจ าวัน  
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 สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา ประจ าปี

การศกึษา 2560 

 กำรพัฒนำและแก้ปัญหำกำรศึกษำในชุมชมเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง กระบวนการที่สร้างความตระหนัก และความส าคัญของปัญหา

การศกึษาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใชก้ารเรียนการสอนเข้ามาแก้ปัญหาการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 รายการ (รายละเอียดในบทที่ 3) 

ก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้และการมสี่วนรว่มของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการมีส่วนร่วม 4 ด้าน 

(Cohen และ Uphoff) ได้แก่ มีสว่นร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์  และ มีส่วนร่วมในการประเมินผล  ดังนั้นประชาชนในท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหารและ

คณะครูในสถานศกึษา นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ี่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 

2205) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  (Culture and Thai Wisdom in 

Child Rearing) และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 

4901) การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research in Early Childhood Level) ที่มีผู้วิจัย

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  และ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้แก้ปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม การจัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ของ

นักศึกษาต่อชุมชน การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับครูและนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาการศึกษาแก่ชุมชน การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม open house และ การจัดเวที        

คืนความรูสู้่ชุมชน  

 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง

นวัตกรรมในแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา โดยการวิธีการบูรณาการการสอน (กรณีวิชา

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย) การวิจัย และการบริการ

วิชาการเพื่อท้องถิ่น (กรณีวิชาวิจัยในช้ันเรียน) มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ

สามารถถ่ายทอดสู่ผ่านนักศึกษา นักวิชาการ และท้องถิ่น (ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับ

ผลกระทบ / อบท.) ได้ ทั้งนีเ้พื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
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รวมถึงการสร้างความตระหนัก และความส าคัญของปัญหาการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด

การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนเข้ามาแก้ปัญหาการศึกษา อย่างเป็นระบบโดยใช้

กระบวนการมสี่วนรว่มเข้ามาใช้แก้ปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ประชาชน ดัง

กรอบแนวคิด แสดงในด่านล่างตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

นักเรียน ครู นักศึกษำ 

รูปแบบการบูรณาการการจัดการศกึษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมปิัญญาและสถานศกึษา

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชน 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

นักวิจัย ท้องถ่ิน 
PAR 

SBM 

พัฒนำ/ แก้ปัญหำกำรศึกษำ 




