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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัย เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 2) ศึกษาผลของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและ3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในเขตอ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 30 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบ PAR (Participation 
Action Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการส ารวจบริบทชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยผู้วิจัย เพ่ือส ารวจและสรุปองค์ความรู้ที่ได้ จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษและแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ผู้วิจัยรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการส ารวจ
และสัมภาษณ์จากผู้ปกครองเพ่ือจัดท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยและผู้ปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากนั้นสรุปผลกิจกรรมและสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อรูปแบบการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบส ารวจบริบทของชุมชนและข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของตนในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ และ หาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยการพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญและหา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือในส่วนที่เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจยั 
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดย

การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือและดูแลเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบ่งเป็น 6 ด้านประกอบด้วย การส่งเสริม
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านอารมณ์สังคม ด้านภาษาและการสื่อสาร  
ด้านสติปัญญาและด้านการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งอาจพบกว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านหนึ่งก็
อาจสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ได้อีกด้วย จากข้อมูลที่ได้รับผู้วิจัยได้พัฒนา
เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานโดยผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลานของตน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ฐาน โดยฐานที่ 1 การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ประกอบด้วย กิจกรรมม้าก้านกล้วย และกิจกรรมตีวงล้อ 
ฐานที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ประกอบด้วย กิจกรรมสานปลาตะเพียนจากใบ
มะพร้าวและกิจกรรมพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ ฐานที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ 
ประกอบด้วย กิจกรรมยิงก๋ง และกิจกรรมเป่ากบ ฐานที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย กิจกรรมจับคู่ภาษาค าเมืองกับภาพ และกิจกรรมร้องเพลงกล่อมเด็ก ฐานที่ 5
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย กิจกรรมเรขาคณิตจากโคมลอย และกิจกรรม
หมากเก็บเม็ดมะขาม  และฐานที่  6 การส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ประกอบด้วย การแปรงฟันด้วยถ่าน และกิจกรรมล้างมือให้สะอาด  
 2. ผลการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าผู้ปกครองมีความสนใจในการน าองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยได้เรียนรู้และเห็น
คุณค่าในสิ่งที่มีอยู่จากที่ตนเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเห็นถึงบทบาทที่มีของตนใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ การเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ปกครองในแต่ละฐานเป็นการทบทวนความรู้และการเห็นความส าคัญของของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนและเป็นการท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้แสดงศักยภาพของตน รวมถึง
ผู้ปกครองก็ได้เห็นถึงความส าคัญของตนที่จะได้อธิบายประโยชน์ของการท ากิจกรรมหรือการร่วมมือ
กับบุตรหลานเพื่อให้กิจกรรมในแต่ละฐานลุล่วง  
                3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดกิจกรรมด้วยการน าองค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเห็น ประโยชน์ของการ
น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตน ตลอดจนอุปกรณ์
วัสดุก็หาง่ายสะดวก อย่างไรก็ตามผู้ปกครองบางรายได้ให้ข้อแนะน าในส่วนของ สถานที่ว่าควรจะ
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กว้างขวางและเพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการเรียงล าดับเข้าแต่ละฐานควรจะมีความ
ชัดเจนมากกว่านี้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดย

การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ในงานวิจัยนี้ได้พบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนส าคัญในการ
ช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ Bronfenbrenner (อ้างถึงใน 
ศรียา นิยมธรรม, 2540 : 215) กล่าวว่าครอบครัวหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การพัฒนาเด็กอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันความพิการ การเฝ้าระวัง การคัดแยก การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก โดยพบว่าในช่วงแรกที่เด็กได้รับการวินิจฉัยหรือ
พบว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองรู้สึกเสียใจหรือตกใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ปกครองได้
แสวงหาหนทางต่างๆที่จะช่วยเหลือบุตรหลานของตนให้มีพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชูศักดิ์ จัน
ทยานนท์ (2548 : 33-37) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาของครอบครัวที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษไว้ว่า ในท้ายที่สุด
ครอบครัวจะเริ่มยอมรับและแสวงหาหนทางเพ่ือการพัฒนาบุตรได้ดีที่สุด ครอบครัวพร้อมที่จะต่อสู้กับ
ชะตากรรมที่เกิดขึ้น พลังของครอบครัวเริ่มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์ให้บุตรของตนไปสู่
ความสมบูรณ์สูงสุดของชีวิตจนเต็มศักยภาพที่บุตรมีอยู่  งานวิจัยของเพสเซล (Pueschel, 1995: 
111-112) กล่าวว่า การช่วยเหลือบ าบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ เป็นเด็กออทิสติก จะต้องมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่าครูและผู้ปกครองเพราะจะท าให้เด็กดีขึ้น โดยการท างานเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญ 
เช่น นักอาชีวบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา แพทย์ โดยมีการตัดสินใจร่วมกันกับผู้ปกครอง 
เป็นการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญท าให้ผู้ปกครองได้ทราบวิธีการในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 
และท าให้เกิดความตระหนักในการเห็นความส าคัญของตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543: 42-43)  

อาจกล่าวได้ว่าโดยกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมนี้เป็นการพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษลักษณะบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมในการล้างมือและแปรงฟันเป็นกิจกรรมที่
มุ่งพัฒนาให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่ประโยชน์ที่ได้นั้นยังเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอ่ืนๆ เพราะนอกจากกิจกรรมในการล้างมือและแปรงฟันเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวัน แล้วแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นยังเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอ่ืน ได้แก่ ทักษะด้านอารมณ์สังคม ด้วยการเรียนรู้ในการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม การรู้จักสังเกตสีของถ่านที่ตนแปรงฟันอันเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ 
สอดคล้องกับ สถาพร สุวัณณุสส์ (2543: 522-527) ได้เสนอแนวทางส าหรับผู้ปกครองในการ
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อบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่า ควรฝึกให้เด็กท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอน  
ล้างหน้า กินอาหาร เป็นต้น เพ่ือยังเป็นการฝึกฝนให้กล้ามเนื้อต่างๆมีความแข็งแรงอีกด้วย  
 นอกจากนี้บางกิจกรรม เช่น หมากเก็บเม็ดมะขามนั้น เป็นการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ ที่ ผดุง อารยะวิญญู (2544: 94-98) ได้แนะน า การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ว่าควรการใช้หลักการรับรู้หลายด้านพร้อมกัน ด้วยการให้เด็กนับและสัมผัสไป
ด้วย การใช้จินตนาการหรือใช้ลูกแก้วหรือก้อนกรวดประกอบการค านวณ ซึ่งการน าเม็ดมะขามที่เป็น
วัสดุท้องถิ่นนั้นจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีตามหลักการข้างต้น หรือในส่วนของการเรียนรู้รูปทรง
เรขาคณิตจากโคมที่เป็นอาชีพที่ผู้ปกครองในชุมชนอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกอบอาชีพ
อยู่แล้ว นับเป็นสิ่งที่ก่อนให้เกิดการเรียนรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ าวันของเด็กอีกด้วย กิจกรรมจับคู่ภาษาค าเมืองกับภาพ และกิจกรรมร้องเพลงกล่อมเด็กที่
มุ่งเน้นการสื่อสารนั้นยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสังคมโดยให้เด็กได้เข้ากลุ่มกับเพ่ือนวัยเดียวกันเพ่ือ
พัฒนาด้านสังคม อารมณ์ อีกด้วย การกระตุ้นด้านการพูดโดยการฝึกให้ เด็กพูดและสามารถสื่อ
ความหมายทางภาษา พูดโต้ตอบและปฏิบัติตามค าสั่งได้ เพราะการใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ จะช่วยให้
เด็กเข้าใจค าสั่งง่ายขึ้นและใช้ค าพูดสั้นได้ (วงเดือน เดชะรินทร์, 2551: 112) นอกจากนี้แล้ว การน า
เพลงกล่อมเด็กภาษาพ้ืนเมืองมาให้เด็กได้ฟังและหัดร้องตามผู้ปกครองนอกจากจะเป็นการพัฒนาใน
เรื่องของภาษาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาแล้วยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันและ
การรับรู้ถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก สามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ให้มีความอ่อนโยนเกิดความสงบทางจิตใจ 
  2. ผลการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าผู้ปกครองมีความสนใจในการน าองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยได้เรียนรู้
และเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่จากที่ตนเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเห็นถึงบทบาทที่มี
ของตนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ การ
เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองในแต่ละฐานเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่และการเห็นความส าคัญ
ของของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและเป็นการท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและ
บุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้แสดงศักยภาพของ
ตน รวมถึงผู้ปกครองก็ได้เห็นถึงความส าคัญของตนที่จะได้อธิบายประโยชน์ของการท ากิจกรรมหรือ
การร่วมมือกับบุตรหลานเพ่ือให้กิจกรรมในแต่ละฐานลุล่วง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ ที่ประกอบด้วย กิจกรรมยิงก๋ง และ กิจกรรมเป่ากบนั้น เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างการวางแผนและการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เนื่องจากจะต้องเป็นฝ่ายผลัดกันยิงก๋งหรือลูกดินเหนียวให้โดนเป้าโดยทั้งผู้ปกครองและเด็กจะต้อง
ช่วยกันวางแผนและพูดคุยสนทนาให้ทีมของตนเองสามารถท าคะแนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งนอกจาก
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กิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักรอคอย รู้จักคาดหวังเมื่อต้องเป่าหนังยางไปตามทิศทางให้
ส าเร็จนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์แล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองก็
นับเป็นการสร้างความผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านภาษาและการสื่อสารให้เกิดข้ึน 
 อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และยัง
ได้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการท ากิจกรรม สอดคล้องตามแนวทางที่ สุภาพร ชินชัย (2551: 
44) และ สุภางค์ จันทวานิช (2531: 7) ได้กล่าวถึงจุดเน้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ 
เน้นการศึกษาชุมชน ให้ความส าคัญกับข้อมูลและความคิดของคนในชุมชน ผู้ถูกวิจัย (ชาวบ้าน) เข้า
มามีส่วนร่วมวิจัยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาการด าเนินการ การช่วยให้ข้อมูล และช่วยวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ อีกด้วย 

    3.ผู้ปกครองในงานวิจัยนี้มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยเห็น ประโยชน์ของการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของตน ตลอดจนอุปกรณ์วัสดุก็หาง่ายสะดวกและยังสอดคล้องกับ การศึกษาของ 
นภาพร โชติช่วงนิรันดร์ (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเทคนิคการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแบบ
บูรณาการ พบว่า การดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ร่วมกับการใช้นวัตกรรมคืออุปกรณ์ เครื่องมือและ
ของเล่นที่ผู้ปกครองประดิษฐ์ขึ้นเอง เพ่ือใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้น 
การเอาใจใส่เด็ก ท าให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการพัฒนาทักษะนับว่าผู้ปกครองของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ได้ใช้หลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้
ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างยอมรับจากทางสังคมที่มีต่อเด็กหรือบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษช่วยให้เด็กได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกด้วย และจะน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และผู้ปกครองได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ เป็นธรรมชาติและ
สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในชุมชน เช่น เพลงกล่อมลูก การละเล่นพื้นบ้าน การพาบุตรหลานเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ นาคุณ
ทรงและคณะ (2553) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหลังจากที่ได้มีการอบรมผู้ปกครองเรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาไทย พบว่าผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากข้ึนและจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานที่บ้านต่อไป 

ข้อค้นพบเพ่ิมเติมที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่า จากการที่ผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองคนอ่ืนๆ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน ผู้ปกครองเข้าใจ
สภาพของบุตรดีขึ้นและทราบถึงความต้องการของเด็ก นอกจากนี้แล้วจะพบว่า ความรู้ สึกต่อตนเอง
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ของผู้ปกครองจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ความเครียด ความกดดันทั้งหลายก็ได้ผ่อนคลายเมื่อได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการบุตรและในเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่พัฒนาในทุกด้านทั้งนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองให้ ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 42-43) ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้น 
โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้ปกครองควรเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดู แลบุตรตามกฎหมาย (White, 
Taylor, & Moss, 1992: 91-125) การที่ผู้ปกครองเข้าโปรแกรมร่วมกับบุตรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 
เพราะบางกิจกรรมผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ฝึก การที่ผู้ปกครองเข้าร่วมนั้น  พบว่า  
เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีความต่อเนื่องของพัฒนาการ เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้เดียวที่ใกล้ชิด
และท างานกับเด็กอย่างสม่ าเสมอมากท่ีสุด (ศรียา นิยมธรรม, 2540: 215)   

ข้อมูลจากงานวิจัยนี้พบว่าผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเกินครึ่งเป็นมารดา ซึ่งเป็นเรื่อง
ไม่เหนือความคาดหมายนักเนื่องจากสังคมไทยมักมอบหมายให้มารดาเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูบุตร อย่างไร
ก็ตามบทบาทของบิดาในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการ
สนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางเพศของบิดาที่เป็นตัวอย่างทางด้านการเลียนแบบและการเป็น
บุคคลที่ส าคัญต่อเด็กไม่แพ้มารดานั่นเอง (Lillie, 1995: 1-15) ดังนั้นผู้ปกครองควรให้เวลาในการ
ฝึกฝน ให้มีการพัฒนาทักษะทุกด้าน ทั้งการช่วยเหลือตนเอง การเคลื่อนไหว การเรียนรู้และเข้าใจ
รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นก าลังใจในการท างานท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย เชื่อมั่นตนเอง บรรยากาศผ่อนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพ่ือให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็น
สุขต่อไป ข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับงานวิจัยนี้ คือ ผู้ปกครองได้บูรณาการในการอบรม
เลี้ยงดู ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว นับเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ปกครองรักษาความสมดุลระหว่าง
การด ารงชีวิตของตนกับการดูแลบุตรหลานของตนที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับ เอกวิทย์  ณ 
ถลาง (2540: 4) ที่กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เป็นพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถของบุคคล
ในท้องถิ่น  และความสัมพันธ์กับแบบแผนการด ารงชีวิต  ที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม  และ
กระบวนการทางสังคม จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษนี้เป็นวิธีการที่ยั่งยืนและมีความส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ 
  ข้อเสนอแนะต่อการน างานวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ไปใช้  
 1. ควรอธิบายหรือการสาธิตขั้นตอนให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะกิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้ชัดเจน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าตนเองมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและ
น าเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ทราบถึงบทบาทของตนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ท าให้
ผู้ปกครองบางรายต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม 

 2. การนัดหมายผู้ปกครองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการเน้นย้ าเรื่องเวลาและการนัด
หมายอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้า โดยอาจแจ้งเป็นเอกสารหรือจดหมาย เนื่องจากผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีภาระในเรื่องของการท างาน จึงอาจท าให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องของเวลาคลาดเคลื่อนได้  

 3. ระยะเวลาส าหรับการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักวิจัยและผู้ปกครอง
นั้น ควรจัดเตรียมผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มักน าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้าร่วมด้วย ท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองบางรายอาจมีอุปสรรค
เนื่องจากต้องคอยดูแลบุตรหลานของตน ท าให้ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู  
   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1.ควรมีการศึกษาโดยการทดลองใช้ กิจกรรมในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการน าไปใช้ในชั้นเรียนร่วมกับครูผู้สอน  
 2. ควรมีการศึกษาการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอ าเภออ่ืน หรือชุมชนอื่นที่มีลักษณะแตกต่างไป
จากเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ควรมีการศึกษาการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภทโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 
 4. อาจมีศึกษาการเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครองจากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคนิควิธีการอ่ืนๆ   
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