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1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การปฏิรูปทางการเมืองอันน าไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศกัราช 2540   มีสาเหตุมาจากการซ้ือสิทธิขายเสียง  การทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงท าให้เกิดผลพวง
ภาวะวิกฤติทางสังคม  แนวคิดการปฏิรูปทางการเมืองในยุคนั้นจึงให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  สถาบนัพระปกเกลา้ (2540, หน้า 132) ไดใ้ห้ความหมายการปฏิรูปการเมืองไวว้่า 
“หมายถึง  การก าหนดโครงสร้างและระบบใช้อ านาจรัฐใหม่  เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิควบคุมและ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริง”  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีนยัอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ การแสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติและกลไกของรัฐธรรมนูญ   เป็นตัวแทนในการร่าง 
รัฐธรรมนูญ  ความคาดหวงัจากประโยชน์ของรัฐธรรมนูญและความรู้สึกเป็นเจ้าของรักและ  
หวงแหนรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่   
 นบัเป็นปฐมบทของการปฏิรูปการศึกษา โดยถูกก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 43 ดังบทบัญญัติท่ีว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ 
ค่าใชจ่้าย...”  มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิด
ความรู้คู่คุณธรรมจดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ... พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชนดงัปรากฏในมาตรา 46 
ซ่ึงระบุว่า “บุคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิมย่อมมีสิทธ์อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ…” 
 หลังจากนั้นน าไปสู่การออกพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงมี
แนวคิดส าคญัเก่ียวกับการจดัการศึกษาโดยการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาและได้ให้ความหมายของการศึกษาไวว้่า  เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล และสังคม โดยถ่ายทอด ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
วฒันธรรม การสร้างสรรค์ การจรรโลง ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้ อนัเกิดจาก 
สภาพแวดลอ้มมีสังคมการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุน ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
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 ในการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงัน้ี 
 1.   เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
 2.   ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 3.   การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ียงัได้ระบุไวว้่า การจดัการเรียนรู้ เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการ
ประสานความร่วมมือ กบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคล ในชุมชนทุกอยา่ง เพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียน
ตามศกัยภาพ  ในการจดัท าหลกัสูตร  ก าหนดไวว้า่ ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานเพื่ อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติ   
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชม สังคมและประเทศชาติ    
 ดงันั้นการศึกษาความหมายใหม่ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง  
มิใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดวฒันธรรม  แต่ผลท่ีเกิดจากระบวนการทั้งหมดมีจุดหมายในการพฒันา
คุณภาพชีวติ และสังคมโดยรวม 
 แนวคิดดังกล่าวสอดรับกับการกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียนและชุมชน  ในการบริหาร 
จดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น (School – Base Management) อนัประกอบด้วยหลักการ
ส าคญัได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูท่ี้เก่ียวข้อง หลักการ 
คืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชานและหลกัการบริหารจดัการตนเอง (อุทยั บุญประเสริฐ, 2545)
การกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว  มีอิสระและมีความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ    
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 หนา้ 75)  
 โรงเรียนเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัหน่ึงในสังคม  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม  ทั้ งทางตรง ได้แก่ การจัดการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  การจัดสาระ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  และทางออ้ม ไดแ้ก่ การประสานงานและบริการชุมชน  ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้ง
ปรับบทบาทภารกิจใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว 
 จากการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2538, หนา้ 84)  
ความร่วมมือท่ีโรงเรียนได้รับจากผูป้กครองและชุมชน  พบว่า  ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือใน 
การให้ทุนการศึกษา  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  การบริจาคส่ิงของและวสัดุอุปกรณ์  
การช่วยเหลือทางแรงงาน และอ่ืน ๆ เป็นลกัษณะซ่ึงเกิดจากการริเร่ิมของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ขาดการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและผลการประเมินหลักสูตร 
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ในปีต่อมา  กรมวิชาการ (2545 หน้า 1) ยงัพบว่าการก าหนดหลักสูตรจากส่วนกลางไม่สามารถ
สะทอ้นสภาพความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน   

หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัสูตรแกนกลางและ
สถานศึกษาจะต้องท าหลักสูตรของตนเองเรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให ้  
ผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าธรรมนูญโรงเรียน  ก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ  เป้าหมาย  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนร่วมกนั  

ถึงแมว้า่หลกัสูตรจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน  ยงัพบว่าการพฒันาหลกัสูตรโดยครบกระบวนการยงัมีส่วนน้อย  การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเองภายในขอบเขตโรงเรียน (School–base 
local curriculum) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัสร้างข้ึน  เพื่อเนน้ให้นกัเรียนน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับน าไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เน้ือหาในชุมชน  ครูเป็นผูป้ระมวลการสอน  
โครงการสอน  เพื่อมุ่งให้สนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั   การเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบั
ท้องถ่ิน  จะเป็นลักษณะการจ้างผู ้เช่ียวชาญในท้องถ่ินมาสอน โดยใช้งบประมาณท่ีเรียกว่า  
“วทิยากรภายนอก”  เม่ือจบหลกัสูตรแลว้ก็ถือวา่ส้ินสุดกระบวนการ  

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในลกัษณะดงักล่าวน้ี  เป็นรูปแบบท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป  ขาดความ
เช่ือมโยงกบัชุมชน  ไม่ไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  ขาดคุณค่าทางจิตใจในการเป็นเจา้ของ
หลกัสูตรร่วมกนั   ผลท่ีเกิดข้ึนหลกัสูตรจะเป็นเพียงเอกสารท่ีถูกก าหนดไว ้ ไม่ไดน้ าไปสู่การพฒันา
ท่ีต่อเน่ืองและก่อใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้ในชุมชน     

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชีวิน  ขนัธรรม (2547, หน้า 10) ซ่ึงกล่าวว่าการศึกษาท่ีผา่นมา
เป็นการศึกษาท่ีขาดการผสมผสานกบัความเป็นท้องถ่ิน  ท าให้คนเกิดความรู้สึกแปลกแยกจาก 
ชุมชน  ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนทอ้งถ่ิน  การเรียนส่วนใหญ่มุ่งความรู้เพื่อประโยชน์ 
ในการน ากลบัมาใชป้ระกอบอาชีพของตนมากกวา่  เป็นการมุ่งประโยชน์ใชส้อยเพื่อปัจเจกบุคคล  
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีเป็นนักเรียนท่ีจบชั้นสูง ๆ จึงมกัปฏิเสธชุมชนท้องถ่ินของตวัเอง ปฏิเสธ
อาชีพในชุมชน  ท าให้ชุมชนไม่เขม้แข็งและเช่ือมโยงกบัทศันะของสุรินทร์  กิจนิตยว์ีร์ (2548, หน้า 20)
ซ่ึงกล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินว่า “เป็นการจดัการศึกษาแบบไม่เอาจริงไม่ไดเ้ห็นความส าคญั   
วิชาท่ีให้คุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนความส าคญัลง  แต่การมีหลักสูตรท้องถ่ินก็ถือว่า 
เป็นหลักการท่ีดี  แต่การปฏิบัติยงัไม่ชัด  ครูยงัมีการสอนแบบเดิม คือให้ความรู้  ไม่ได้สอน
กระบวนการใหค้วามรู้แก่เด็ก” 
 อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแนวตะเข็บชายแดนติดกบัประเทศพม่า
ดา้นทิศตะวนัตก  ลกัษณะทางกายภาพ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง  มีความหลากหลายทางพนัธ์ุพืช 
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และธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและศึกษาทางธรรมชาติ  มีทรัพยากรท่ีส าคญั คือ
ถ่านหินลิกไนต ์  ดา้นสังคมวฒันธรรม  ประกอบดว้ยประชากรหลายชนเผา่ท่ีมีวถีิชีวติความเป็นอยู่
ประเพณีวฒันธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง    ด้านประวติัศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดี  
ซ่ึงปรากฏหลงเหลืออยู่มากมายและมีความเป็นมาท่ียาวนาน   ด้านความเป็นอยู่มีความกลมกลืน 
ระหว่างวิถีชีวิตของสังคมแบบดั้ งเดิมและวิถีชีวิตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  มีทั้ งความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายผูใ้ชท้รัพยากรและฝ่ายผูอ้นุรักษ ์ รวมทั้งองคก์รภายนอกเขา้ศึกษาหาองคค์วามรู้ในพื้นท่ี
อย่างหลากหลาย  เป็นชุมชนท่ีก าลังเผชิญกับปัญหาความเปล่ียนแปลงของคนในชุมชนและ
บุคคลภายนอกท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบนั  ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท าอย่างไร 
ใหค้นในชุมชนเขา้ใจตนเองและสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากประเด็นดงักล่าว จึงควรใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อหารูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทและความตอ้งการของท้องถ่ิน โดยการพฒันาองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่
ในชุมชนสู่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน  น าไปสู่การอนุรักษ์  เผยแพร่และส่งเสริม 
การท่องเท่ียว  รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 

 
2.  โจทย์และค ำถำมกำรวจิัย 

2.1  จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร 
2.2  ค  าถามการวจิยั 
 1)  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร 

 2)  ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งไร 
 3)  กระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนไดอ้ยา่งไร 
 4)  การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท าไดอ้ยา่งไร 
 

3.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
3.1  เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัสถานศึกษา 
3.2  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 
3.3  เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 

       3.4  เพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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4.   ขอบเขตกำรวจิัย 
4.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 พื้นท่ีการศึกษาไดแ้ก่  อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.2  ขอบเขตดา้นประชากร /  กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเลือกแบบเจาะจงโดยศึกษาจากโรงเรียนบา้นเปียงหลวง  อ าเภอ
เวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีเปิดสอน 3 ระดบัไดแ้ก่  ระดบัอนุบาล
ศึกษา  ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันั้นในการศึกษาจึงแบ่งตามระดบัและ
ช่วงชั้นเป็น  4 ระดบัไดแ้ก่ 

 1)  ระดบัอนุบาลศึกษา (อ. 1 – อ. 3) 
 2)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1     (ป.1 – ป. 3) 
 3)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2     (ป.4 – ป. 6) 
 4)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 3     (ม.1 – ม. 3) 

4.3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาเก่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
การประกอบอาชีพ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียว อาหาร การละเล่น
พื้นบา้น  เป็นตน้  
 

5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ไดแ้ก่ 
 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  หมายถึง  การจดัท าหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ินใน
ลกัษณะการจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัท าส่ือการเรียน
การสอนข้ึนมาใหม่ 
 ชุมชน หมายถึง คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน  พระสงฆ ์ ศิษยเ์ก่า กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน  
 การมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง  การท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งครู ผูเ้รียน   
ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูน้  าชุมชนหรือสมาชิกชุมชน  มาร่วมกนัด าเนินการซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการ 
ไดแ้ก่  การระดมความคิด  การวางแผน  การลงมือท าและการประเมินผลร่วมกนั  
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6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
  การด าเนินงานตามกระบวนการวจิยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ตามวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ 
       6.1  ไดรู้ปแบบการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
       6.2   ได้ข้อมูลบริบทของชุมชนทั้ งด้านประวติัศาสตร์  ประเพณีวฒันธรรม  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  วถีิชีวติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
         6.3  ได้ทราบความต้องการของชุมชนในการจัดท าหลักสูตรท้อง ถ่ินด้านคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  ครูภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน ตลอดจนแหล่ง
วทิยาการในชุมชน 
        6.4  ไดพ้ฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ดา้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินจนสามารถ
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางหลกัสูตร(Change Agent)   
       6.5  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
    6.6  ได้ส่ือการสอนประเภทหนังสือส าหรับเด็ก และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ
มลัติมีเดีย (E – Book Multimedia)   
         6.7   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยผา่นกระบวนการกิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
        6.8  ไดอ้นุรักษฟ้ื์นฟู ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    โดยการน ามาจดักระบวนการเรียนการสอนใน
โรงเรียนและจดัท าเป็นแผนการเรียนท่ีสอดแทรกอยูใ่นกลุ่มสาระต่างๆ มีการใชแ้หล่งวิทยาการและ
ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
         6.9  ไดเ้ผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการจดัท าเป็นส่ือและน าเสนอในรูป CD การเผยแพร่ 
ทาง website  การน าศิลปะพื้นบา้นไปแสดงในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
        6.10 ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนโดยการน าเสนอขอ้มูล  การเผยแพร่การแสดงใน
โอกาสต่างๆของชุมชน 
        6.11 นกัเรียนและชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินสามารถอยู่ร่วมกนัในชุมชน
อยา่งสันติ 




