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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองและเตรียมความพร้อมให้คนไทยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษ   
ที่ 21 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีนิสัยและแรงบันดาลใจในการใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น 
ท าเป็น สามารถเรียนรู้  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
สื่อสาร  สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  ริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย รู้จักตนเอง
ทั้งในภาวะผู้น าและผู้ตาม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการด าเนินชีวิต เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการระดับสากลเพ่ือเป็นพลังส าคัญใน
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 จากนโยบายดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดมาตรฐานการด าเนินการตามพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้าน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้น ามาก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าว (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2558 : 36) ทุกมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้บรรลุผล และถือเป็นภารกิจหลักของถาบันอุดมศึกษา 
โดยแต่ละสถาบันจะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญ อาจบริการให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้กับสังคมแล้วสถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตรและมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจน
สร้างเครือข่ายการนิเทศหรือการปฏิบัติงานกับหน่วยงานโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็น
แหล่งงานหรือแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และเป็นการให้บริการทางวิชาการไปพร้อมกันใน
เวลาเดียวกันด้วย (ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 36) 
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 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ นั้นแต่ละ
สถาบันสามารถด าเนินการตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของ
บุคลากรและทรัพยากรของสถาบันและควรเป็นเรื่องที่ทันสมัยมีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับ
บริบทตามความต้องการของชุมชนสังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ อาจด าเนินการในลักษณะการให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ที่ระบุถึงแนวการจัดการศึกษาไว้ว่า 
“ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 8) 

 จากการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่ามีการด าเนินการที่มี
ความหลากหลายตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แต่มี
แนวคิดหลักสอดคล้องกันกล่าวคือ ในการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยนั้น
นอกจากสถาบันอุดมศึกษาได้ท าประโยชน์ให้กับสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้ข้อมูล
ป้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งคณาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
และประสบการณ์ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง โดยใช้
กระบวนการวิจัยในสาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่ตนเองสังกัดท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
และเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น และจากการ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ข้อสรุปว่าการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในภาพรวมพบว่ายังมีจ านวนน้อย (ขจร ตรีโสภณากร, 
2558 : 1)  

 ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีความพร้อมจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ในปี 2558  ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาแหล่งการเรียนรู้และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เห็นความส าคัญจ าเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการประกอบวิชาชีพ
ครูในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้บูรณาการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
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เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชา         
CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
 ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยได้ริเริ่มให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติออกแบบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ให้มีความคล่องตัว
และง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา จึงมอบหมายให้นักศึกษาได้น ากิจกรรมที่จัดท าขึ้นไป
ทดลองใช้ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6 จ านวน 6 ห้องเรียน 6 กิจกรรมและให้นักศึกษาน าผลการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  มาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน
ชั้นเรียน  และได้ข้อสรุปในภาพรวมว่านักเรียนทุกชั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและได้
บันทึกผลจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่านักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น อยากให้
นักศึกษาได้ไปสอนอีก และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ชอบที่ได้ออกไปปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง ได้สัมผัสกับสภาพความเป็นจริง    
ของกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 
 เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องในรายวิชา CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน       
ภาคเรียนนี้ ได้ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานและปรับรูปแบบให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนด้วยตนเองและเน้นการท างานเป็นทีม และ
ได้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนและนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการสรุปรายงานผลการทดลองให้เป็นรูปธรรมและมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและ
น ามาเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และได้ข้อสรุปในภาพรวมว่า ทุกโรงเรียนที่
นักศึกษาน ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทั้งครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และหลาย
โรงเรียนต้องการให้นักศึกษาเข้าไปสอนหรือจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 
             เพ่ือให้การบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ตลอดจนหนังสือหรือต าราเรียนที่จะใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชา CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และ
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพความเป็นจริงเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
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ของสมศ. ให้บรรลุผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงสนใจด าเนินการวิจัย
เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย กรณี  : การพัฒนากิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานนี้ขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี  : 
การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

            ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชำกร ได้แก่  
                  1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
                 1.2 ครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการนิเทศในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 
          2. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  
                 2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นวิทยากรภาคสนาม
เพ่ือบริการวิชาการแก่สถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย ในภาคเรียนที่1 ปี
การศึกษา 2560 ได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 35 คน  
                 2.2 ครูผู้สอนจ านวน 30 คน และนักเรียนจ านวน 431 คน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ และ
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
    ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่  
 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย กรณีการพัฒนา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยศึกษาผลการ
ด าเนินงานจากกลุ่มตัวอย่างใน 3 มิติ ดังนี้  

 1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา   
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 2. ผลงานการออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา  

 3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของครูผู้สอน นักศึกษาและนักเรียน 

          ขอบเขตด้ำนสถำนที่  ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
          ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
 

นิยำมศัพท์ 

 ผลกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  หมายถึง ผลที่
เกิดข้ึนจากการบริการวิชาการให้สถานศึกษาที่มีความต้องการรับบริการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน โดยนักศึกษาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ที่สถานศึกษาและน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิ มเติมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการศึกษาผลที่เกิดขึ้นใน 3 มิติ
คือ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา 2) ผลงานการออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา และ 3) ความพึงพอใจของครูผู้สอน 
นักศึกษา และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐาน 
 กิจกรรมกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นฐำน 
หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการและวัย
ของผู้เรียน เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามหลักองค์ 4 แห่ง
การศึกษาคือ ด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาไปพร้อมกัน มีการเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลักในการออกแบบกิจกรรมคือ ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
 นักศึกษำ หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 
3 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเรียนรายวิชา   
CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. เป็นแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในรายวิชาอ่ืน                
             2. ผู้สอนได้แนวทางพัฒนาการสอนของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยควบคู่กับการเรียน
การสอนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
             3. ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายการนิเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แนวทางใน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
             4. นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพตามหลักองค4์แห่งการศึกษาจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ 
             5. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในสถานศึกษาตามบริบทของ
สังคม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  

  
 




