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บทที่ 5 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  

การวิจัยในครั้ง นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้รูปแบบการบูรณาการการจัดการศกึษาเพื่อท้องถิ่น

บนฐานของภูมปิัญญาและสถานศกึษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชนที่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของชุมชน 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัย : ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนด้วยสถิตริ้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความส าเร็จ/ขอ้มูลเชงิปริมาณ 

ชุมชน ในกระบวนการการพัฒนา มีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนพัฒนาการบูรณาการการจัด

การศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษา  มี

ส่วนรว่มร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนในชุมชน ในกระบวนการการพัฒนา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบพัฒนาชุมชน

พัฒนาการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนา

และแก้ปัญหาการศกึษา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 100 

การจัดการศึกษาในชุมชน ในกระบวนการการพัฒนา ครู สถานศึกษาพัฒนาชุมชนพัฒนา

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาการศกึษา มีสว่นร่วมและพัฒนาร้อยละ 100 

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ องค์กรชุมชน ในกระบวนการการพัฒนามีส่วน

ร่วมร้อยละ 100 

นักศึกษา ในกระบวนการการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาชุมชนพัฒนาการบูรณาการการจัด

การศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 100 

2. สรุปผลการวิจัย : ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการประมวลข้อมูลจาก

เครื่องมือวจิัย น ามาสังเคราะห ์และเขียนเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษา 

 1. ได้รูปแบบการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและ

สถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

แบบสร้างตนเพื่อชีวติและสังคม 8 ดา้นได้รับการแก้ปัญหาตามแนวทางพัฒนา  
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 2. เกิดเป็นองค์ความรูใ้นการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาการศึกษาจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิด

ขึ้นกับชุมชนต่อไปในอนาคต ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บริการวิชาการแก่สังคมในวงกว้าง  

นักวิจัยได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในการพัฒนาครูนักวิจัยในชุมชน ร่วมกับนักศึกษา

วิจัย ศกึษาภูมปิัญญาท้องถิ่นที่พบในชุมชน  

 3. ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวันและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นจนเกิดเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหาการศึกษา

ได้ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปปรับใช้เป็นเกณฑ์หรือตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ในระดับพืน้ที่ และระดับประเทศ 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการศึกษาบริบทชุมชน และผลการจัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ของนักศึกษาต่อชุมชน 

น าปสู่การได้ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ส่งผลการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

บนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการ

ตัดสินใจมคีวามส าคัญมากสาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลตอ่การปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผล

ต่อไป ยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผล

โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

แนวคิดของ Cohen and Uphoff มีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ (1) ตัดสินใจ (2) ปฏิบัติการ (3) รับผลประโยชน์ 

(4) ประเมินผล(อัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977) 

ผลที่ได้คือหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายต่อเนื่อง และเป็น

ฝ่ายกระท า (Active Learning) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ที่

ช่วยขยายเครือข่ายความรู้  และ มีการสื่อสารโดยการพูดหรือการเรียนมีดังนี้ (เติมศักดิ์ . 

www.temsak.com, 25/10/2553) 

 จากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดังกล่าว เป็นกระบวนการที่เน้นการเรียนการฝึกทักษะ 

และการสรา้งเจตคตจิากประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ หรือเป็นผู้กระท า 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ที่

จะต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนเอง และระหว่างผู้เรยีนกับครูผู้สอน และผลที่ได้ (Product) 

จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ แนวทาง การปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติตนอย่าง

กว้างขวาง ทั้งนี้ โดยการถ่ายทอดภาษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การคิด วิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ การสรุปผลและการน าความรู้ทักษะต่างๆ รวมทั้งเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นทักษะชีวิตติดตัวของผู้เรียนตลอดไป 
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ส่งผลตอ่ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคามสามารถของแต่ละชุมชนที่รวมตัวกันของคนในชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นในเมอืงหรอืในชนบททั้งที่รู้จักกัน โดยมีพื้นฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาได้ส าเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังที่ 

ประเวศ  วะสี (2540, หน้า 36-37) เสนอไว้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 

ประการ คือ ธรรมะ การเรียนรู้ และการจัดการ กล่าวโดยภาพรวม คือ ธรรมมะ การเรียนรู้ และการ

จัดการ แต่ละองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเผชิญกับความยากของปัญหา แต่เมื่อ

ทั้ง 3 เข้ามาผนวกกัน ศักยภาพอันสูงส่งจึงเกิดขึ้น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือ

พัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแววดล้อมอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เรื่องความเข็มแข็ง

ของชุมชนและเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของประเทศ ควรที่ทุกฝ่ายในสังคมจะ

ศึกษาให้เข้าใจและรณรงค์เคลื่อนไหวให้เป็นทิศทางและกระแสสังคมที่จะขับเคลื่อนนโยบายและการ

กระท าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรทั้งของรัฐและเอกชนมีมากเกิน

พอที่จะสนับสนุนให้ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แต่ทรัพยากรเหล่านี้ใช้ไปอย่างกระจัดกระจายไม่

เป็นระบบและไม่มีจุดรวมที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบจะ

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนได้ 

ประกอบกับ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

การเปลี่ยนแปลง ทั้งความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนโดยใช้ภูมิปัญญา

ไทยบนฐานของชุมชน หมายถึง การเรียนที่น าเอาเนื้อหา ภูมิปัญญาไทย  และวิธีการสอนแบบภูมิ

ปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนและใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะท าให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการศึกษาในโรงเรียน การจัดท า

หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดถึงการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ต้อง

อยู่บนพื้นฐานของชุมชน ซึ่งหมายถึงชุมชนจะต้องมีสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนเอง สถาบันการเรียนรู้

ของชุมชนเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความรู้ สร้างความรู้ใหม่ให้กับชุมชนโดยมีการ

บริหารจัดการโดยชุมชน และสรา้งกระบวนการเรียนรู้จากการก าหนดกิจกรรมของชุมชน ความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนกับโรงเรียนในความหมายของการเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบน

ฐานของชุมชนนั้น โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การเรียนในโรงเรียนและการเรียนในชุมชนจึงถือ

ว่าเป็นกระบวนการเดียวกัน ผลการเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของโรงเรียน ที่น าเอาเนื้อหาภูมิ

ปัญญาไทย และวิธีการสอนแบบภูมิปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สอดแทรกเข้าสู่เนื้อหาวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งทั้งเนื้อหาวิธีสอน จ านวนคาบและ

เวลาเรียน ขึ้นอยู่กับการก าหนดร่วมกันของโรงเรียนและชุมชน การเรียนรูปแบบนี้โรงเรียนต้องส ารวจ

ความต้องการและศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาผู้สอนและ
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ผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดล้อม น ามาจัดท า

เป็นเนื้อหาวิชาภูมิปัญญาไทยผลักดันให้กลายเป็นหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป (รุ่ง  แก้วแดง. 2541: 230-

241) 

 จากแนวคิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะพบว่าเป็นการร่วมมือ

ระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรยีน ที่มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน ได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวตามสภาพความเป็นจริง  ซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตให้รักและหวงแหนภูมิปัญญาในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและสืบทอดภูมิปัญญาอย่างภูมิใจ  

ควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิตด้านคารวะธรรม

สามัคคีธรรมและปัญญาธรรมนอกจากวิธีการถ่ายทอดที่ตอ้งอาศัยเครือข่ายของการเรียนรู้ (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2541:91-92,117-118) กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้ทรง           

ภูมปิัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาใช้ในรูปแบบต่างๆ ไว้ดังนี้ 

 1. การจัดประสบการณ์ตรงในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่มารับการถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัติจริง

โดยเฉพาะวัยเด็ก  ผู้ทรงภูมิปัญญาหลายท่านเห็นตรงกันว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ส าคัญต้องถ่ายทอดและ

ปลูกฝังให้พวกเขาได้ปฏิบัติจรงิเชิญวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์

ต่างๆ จัดขึน้ 

 2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์กรตา่งๆ จัดขึน้ 

 3. ถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์ ตามเงื่อนไขและ

โอกาสที่มเีหล่านี ้เป็นต้น 

 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปของสื่อการบันเทิง โดยสอดแทรกในกระบวนการและเนื้อหา  

หรือค าร้องของบันเทิง เช่น ค าซอของภาคเหนือ ค าร้องเหล่านี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิ่น คติธรรมค าสอนของศาสนา การเมอืง การปกครอง  การประกอบ

อาชีพ  การรักษาโรคพืน้บ้าน รวมทั้งการปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีต่างๆ  

วิธีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน อาศัยหลักการที่ โรงเรียนเป็นผู้น ากิจกรรม

หรือเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้โดย

คัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และโรงเรียนเชิญเจ้าของภูมิ

ปัญญา เข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมการเรียนการสอนและการพิจารณาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนในด้านความเหมาะสมทั้งกิจกรรมเนื้อหาสาระ

และวัยของเด็กนักเรียนควรเป็นคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา จากนั้นน าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใน

ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนออกไปส ารวจแล้วน ามาจัดการเรียนการสอน 

ครูผู้สอนควรน าความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสอดแทรก ในเนือ้หาวิชาที่สอนและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือ

อุทยานการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2542 : 28-29)  
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 อีกประเด็นหนึ่งคือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การบริหารและการจัด

การศกึษาที่กระจายอ านาจการตัดสินใจให้โรงเรียนค่อนข้างเบ็ดเสร็จจึงนับเป็นการบริหารจัดการ ที่ยึด

โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่

โรงเรียน จึงสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นได้ส าเร็จ 

สอดคล้องกับ ศิริธร พิมพ์ฝด (2549: ออนไลน์) อธิบายว่า ความส าเร็จของการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลาง ไปสู่โรงเรียนที่จะท าให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

หรือการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องของการ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน เป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรคอ์อกแบบระบบ และกระบวนการการบริหารที่มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สามารถใช้การบริหารโดย

ใช้โรงเรยีนเป็นฐานได้อย่างมปีระสิทธิภาพนั้น  มดีังนี้ คือ 

1. การสรา้งความตระหนัก / ความรูค้วามเข้าใจใน SBM 

2. การพัฒนาวิชาชีพผูบ้ริหาร 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู 

4. การมวีิสัยทัศน์ 

5. การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

6. พัฒนาการมสี่วนรว่มในเรื่องการบริหารหลักสูตร 

7. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

8. การมวีิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 

9. การให้รางวัล (ศริิธร พมิพ์ฝด .2549: ออนไลน์) 

ดังนั้นจาการการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ

สถานศกึษา จงึจัดการบูรณาการการจัดการศกึษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชนเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ด้วยรูปแบบ 

“การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและ

สังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน กับ ผู้บริหาร และคณะครูที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบ

โรงเรียน ได้ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของ

ภูมปิัญญาและสถานศกึษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมแบบมีส่วนร่วม ให้แก่คณะครู

และนักศึกษา โดยจัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ต่อชุมชน จากนั้น จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PLC 

จ านวน 10 รายการ ท าให้อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และชุมชนได้รับการตอบสนองในหลายๆ ด้านพร้อมๆ 

กัน ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 2560 
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ออนไลน์) และนักวิจัย ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ตามพันธกิจหลัก ดังนี ้

1. ได้พัฒนาผลงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนจะเป็นงานหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะชี้แจงว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุดมศกึษาเพื่อท้องถิ่นสมบูรณ์หรือไม่ 

2. ได้ให้บริการชุมชน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดขอบเขตและ

แนวทางในการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

3. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาจัดการขององค์กรท้องถิ่น ที่

กระจายอ านาจไปสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นทั้งที่ปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมทาง

วิชาการหลายๆ อย่างของมหาวิทยาลัยลงสู่ อบท. การฝึกสอนของนักศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู การท าวิจัย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรของท้องถิ่นโดย

มหาวิทยาลัย ไม่วา่จะเป็นอาจารย์หรอืนักศกึษาจะเป็นผู้ชีน้ าของท้องถิ่น 

 4. ได้ระดมทรัพยากรทุกด้านของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นักศึกษา ที่จะมาประสาน

ภารกิจ เพื่อใหง้านบริการวิชาการแก่ชุมชนประสบความส าเร็จ 

5. รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต้องหลากหลาย เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

และสอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

6. ประสาน แสวงความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ

ต่างประเทศที่จะมาร่วมการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

7. ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบ 

ฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ 

8. ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนในท้องถิ่น อาจจะจัดในรูปการอบรมระยะสั้น จัดสัมมนา 

และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาใช้สถานที่และแหล่งความรู้อย่างเต็มที่  ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมเ่ป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ ต้อง 

 ปัญหาการศีกษาได้รับการแก้ไขตามแนวทางพัฒนา จากงานวิจัยของ สุกัญญา แก้วหล้า 

(2558: 1-18) ได้ศกึษาวิจัยแนวทางทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พบศักยภาพของชุมชน และปัญหาความต้องการ รวมถึง

แนวทางพัฒนาเพื่อจัดการศึกษาในชุมชน 7 ด้าน ผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาตามแนวทางที่

ต้องการทึกด้าน ดังนี้ ด้านงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้าน

งานวัดผลและประเมินผล ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้าน

งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้านงานพัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และ ด้านงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโคเฮน 

และ อัพโฮบ ได้แก่ (1) ร่วมตัดสินใจ (2) ร่วมปฏิบัติการ (3) ร่วมรับผลประโยชน์ และ (4) ร่วม

ประเมินผล ผลการวิจัยที่เสนอแนวทางพัฒนาตามปัญหาและความต้องการ  จากข้อค้นพบดังกล่าว 
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แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูป้กครองตลอดจนผูท้ี่เกี่ยวข้องมีความต้องการหารูปแบบ

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาแบ่งได้ 7ด้าน ที่สะท้อนความต้องการพัฒนาสถานศึกษาด้วยขอ

เสนอให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน จัดการประกันคุณภาพการศึกษา 

และจัดสัมมนาและฝกึอบรมให้ความรู้แก่ครูและผูป้กครอง และติดตามการประเมินผลการวิจัย รวมทั้ง

ต้องการให้ประชาสัมพันธ์การวิจัยที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของสถาบันที่

ส าคัญคือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งภารกิจ

ทั้งสามประการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้สหวิทยาการ และสามารถบูรณาการการ

จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษา

ในชุมชนเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

เพื่อการน าไปใช้รูปแบบการบูรณาการการจัดการศกึษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมปิัญญาและ

สถานศกึษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

เพื่อการวิจัยสามารถต่อยอดรูปแบบการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิ

ปัญญาและสถานศกึษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศกึษาในชุมชนที่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของชุมชน 

 

 




