
         

บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎเีอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีแนวคิดส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัแบ่งเป็นตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 ตอนท่ี 2  หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 
 ตอนท่ี 3  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วม 
 ตอนท่ี 4  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ตอนท่ี 5  การจดัท าหนงัสือเด็ก 
 ตอนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตอนที ่1   หลกัสูตรท้องถิ่น 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรมากท่ีสุด  ซ่ึงสงดั  อุทรานนัท ์ 
(2527,  หนา้ 307) ไดใ้หเ้หตุผลไวว้า่ 
 1.  ตามหลกัการของหลกัสูตร   หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและสนองความตอ้งการท่ีใช้หลกัสูตรนั้น ๆ   โดยเหตุน้ีหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมีจุดมุ่งหมาย
ส าหรับใช้ในชุมชนแห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะ ก็ย่อมจะสามารถตองสนองต่อความต้องการ 
ของสังคมไดม้ากท่ีสุด 
 2.  ในการพฒันาหลกัสูตรมีการยอมรับของความส าคญัของผูใ้ช้หลกัสูตรเป็นอย่างมาก  
และไดมี้การยอมรับวา่  สมควรจะใหผู้ใ้ชห้ลกัสูตรใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร   ทางปฏิบติั
ถ้าหากหลกัสูตรได้พฒันาข้ึนมาเพื่อใช้ในระดบัชุมชนท่ีไม่กวา้งขวางนัก  ก็ย่อมจะสามารถเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชห้ลกัสูตรไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรได ้    
 ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและขั้นตอน   อาจด าเนินการอย่างเป็นล าดับ   
ดงัต่อไปน้ี   
  1.  จดัตั้งคณะท างาน  
  2.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
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  3.  ก าหนดจุดหมายส าหรับหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  4.  พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรกลางกบัสภาพทอ้งถ่ิน ด าเนินการเลือก
เน้ือหาสาระของหลกัสูตรแกนกลางและ / หรือจดัสร้างกระบวนการวชิาใหม่ข้ึนมา    
  5.  ด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
  6.  ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 ในเร่ืองเดียวกนั ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ์  (2529, หน้า 123) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรไว ้ 11 ขั้นตอน คือ 
  1.  การจดัตั้งคณะท างานพฒันาหลกัสูตระดบัทอ้งถ่ิน 
  2.  การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
  3.  ก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน 
  4.  การก าหนดเน้ือหา 
  5.  ก าหนดกิจกรรม 
  6.  ก าหนดคาบเวลาเรียน 
  7.  ก าหนดเกณฑก์ารวดัประเมินผล 
  8.  การจดัท าเอกสารหลกัสูตร 
  9.  การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช ้
  10.  การเสนอขออนุมติัหลกัสูตร 
  11.  การประเมินหลกัสูตร 
 ส่วนวิชัย  ประสิทธ์เวชช์  (2542, หน้า 158)  ได้กล่าวถึง การวางแผนอย่างมีกุศโลบาย   
ทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรไวว้า่ หมายถึง การก าหนดแนวโครงการและแผนงานดว้ยวธีิการต่าง ๆ
ให้เหมาะสมและถูกต้อง  เพื่อหาผลสรุปส าหรับตดัสินใจทางเลือกในการพัฒนาหลักสูตรให้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ  โดยสรุปดงัน้ี 
  1.  การด าเนินงานโดยคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.  มองเห็นรูปแบบของงานเป็นโครงการและแผนงาน 
  3.  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานได ้
  4.  ประมาณการค่าใชจ่้ายได ้
  5.  สร้างทางเลือกไดห้ลายทาง 
  6.  พฒันาหลกัสูตรไดส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
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 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หน้า 1) ได้ก าหนดแนวทางจดัท าหลักสูตร 
ทอ้งถ่ินของหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง  2533  ซ่ึงมีแนวด าเนินการคือ “ให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินรวมทั้ งเปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรดว้ย” 
 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  หลักสูตรจึงได้ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 
 1.  ก าหนดให้เรียนเน้ือหา  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินโดยตรง   โดยเน้ือหาท่ีก าหนดให้เรียน
อาจจดัเป็นหน่วยหรือรายวชิาโดยเฉพาะหรืออาจแทรกอยูใ่นเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ก็ได ้  
 2.  เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร  เพื่อให้สามารถจดัการเรียน 
การสอนได้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง โดยท้องถ่ิน 
อาจด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2)  ปรับรายละเอียดของเน้ือหา 
  3)  ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู ่
  4)  จดัท าส่ือการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ 
  5)  จดัท าเน้ือหา / รายวชิาเพิ่มเติมใหม่ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549) ไดใ้หค้  านิยามและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  “ทอ้งถ่ิน” หมายถึง บริเวณสถานท่ีรวมทั้งสภาพแวดลอ้มและสังคมวฒันธรรมท่ีผูเ้รียน
ส่วนมากมีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้ง  คุน้เคยมาแต่ก าเนิด  มีขอบข่ายครอบคลุมทั้งหมู่บา้น  ต าบล  อ าเภอ  
กลุ่มจงัหวดั  และภูมิภาคของทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 2.  “สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน” หมายถึงรายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเน้ือหา 
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร  ส่ิงแวดลอ้ม  
ประวติัความเป็นมา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  ศิลปวฒันธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญา  ตลอดจนสภาพปัญหาและส่ิงท่ีควรได้รับการถ่ายทอดพฒันาในชุมชนและ
สังคมนั้น ๆ  ท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อจะน าไปใช้จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
ทอ้งถ่ินของตนเอง 
 3.  “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน” หมายถึง ขอบข่ายของเน้ือหาการเรียนรู้ท้องถ่ินท่ี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์และก าหนดข้ึนเพื่ออ านวย
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ประโยชน์ให้สถานศึกษาน าไปจดัท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามสภาพความพร้อมและ
ความตอ้งการของสถานศึกษา 
 ในการด าเนินงานจดัท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินได้ก าหนดแนวการด าเนินการแบ่งเป็น 
3 ระดบัไดแ้ก่  กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงาน
ส่วนกลาง  มีหน้าท่ีในการจัดท านโยบายและจดัท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีหน้าท่ีในการพฒันางานด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในการ
จดัท า  “กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน”  ส่วนสถานศึกษา  เป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัการท่ีจะตอ้ง
น ากรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินมาจดัท ารายละเอียดของเน้ือหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินให้
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้น ๆ 
 แนวทางการจดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินในระดบัสถานศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 1.   ควรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการระดบัสถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วยครู ผูบ้ริหาร  
ผูน้ าทางศาสนา  ผูน้ าชุมชน  และผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
 2.   วเิคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดไวเ้พื่อจะ
ไดท้ราบถึงขอบข่ายในการก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาองคค์วามรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน     
 3.   วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อจะได้ทราบจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้
ความส าคญัและแนวทางการจดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินวา่ควรอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด   
ชั้นปีใด  เป็นรายวิชาพื้นฐาน  หรือรายวิชาท่ีต้องการเรียนเพิ่มเติม   และควรมีเน้ือหามากน้อย 
เพียงใด  ตามท่ีหลกัสูตรสถานศึกษาก าหนดไว ้   
 4.   ศึกษา / วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน าขอ้มูลมาจดัท า
สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ข้ึน    
 5.   จดัท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของสถานศึกษา  โดยครูผูส้อนสามารถด าเนินการได้
หลายลกัษณะ  เช่น  
       -  จดัท ารายวิชาเพิ่มเติม  ซ่ึงครูผูส้อนอาจจดัท ารายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
หรือรายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมของสถานศึกษานั้นๆก็ได้  ในการจดัท าครูผูส้อนอาจ 
ปรับปรุง พฒันารายวิชาเดิมท่ีมีอยู่  หรืออาจจดัท ารายวิชาใหม่  เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดบัชั้นนั้นๆ   
       -  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ  
เพื่อใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดบัชั้นนั้น ๆ ทั้งน้ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ครูผูส้อนอาจเชิญ
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วทิยากร / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือพานกัเรียนออกไปเรียนรู้สภาพจริงในทอ้งถ่ินก็จะท าใหก้ารเรียนรู้
มีความหมายต่อผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
 อน่ึง  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินน้ี  ครูผูส้อนอาจพฒันาส่ือ  ส่ิงพิมพ์
หรือจดัท าส่ือประกอบการเรียนรู้อ่ืน ๆ ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยก็ไดแ้ละ
เม่ือด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแลว้  ครูผูส้อนควรประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และประเมินสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษา   รวมทั้งควรปรับปรุงและพฒันา
แผนการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนัเสมอ   
 สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ (2549) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัทางหลกัสูตรและสรุปถึงรูปแบบในการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใน  2  ลกัษณะคือ  
 แบบที่หน่ึง   1.  เร่ิมจากไม่มีหลกัสูตร   
   2.  ระดมประเด็นจากชาวบา้น,ผูเ้รียน   
   3.  วางแผนการสอนร่วม    
   4.  เสาะหาครูชาวบา้น  
   5.  เรียนจาการปฏิบติั ทดลอง  กิจกรรม  
   6.  ไม่จ  ากดัคาบเรียน   
     7.  นกัเรียนไดบ้รรยากาศ ,บริบทแวดลอ้ม, คุณค่า  
   8.  ประเมินแบบมีส่วนร่วม ( ครู ครูชาวบา้น นกัเรียน)  
  สรุป : เนน้ Process (Learning) 
 แบบทีส่อง    1.  เร่ิมจากคู่มือหลกัสูตร  ต าราท่ีขายส าเร็จรูป   
   2.  ครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดประเด็น   
     3.  ครูสอนตามต าราและ/หรือ  
   4.  เชิญครูชาวบา้นสาธิตในห้องเรียน  
    5.  เรียนจากเทคนิค  กิจกรรม   
   6.  จ  ากดัเวลาตามคาบเรียน   
   7.  นกัเรียนเห็นคุณค่านอ้ย  เอาคะแนน  
     8.  ประเมินผลโดยครูผูส้อน   
 สรุป : เนน้ Product (0f  learning)  
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ตอนที ่2   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาจะน าขอ้มูลสภาพ
ท่ีเป็นปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดี  ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ   มาจดัท าสาระของหลกัสูตร   
และจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดท า 
หลกัสูตรสถานศึกษา (วฒันาพร ระงบัทุกข,์  2545 หนา้ 14) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545 (อา้งแลว้ หน้า 1) ไดก้ าหนด หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๔๔  เพื่อให้โรงเรียนยึดเป็นแนวในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไวด้งัน้ี 

หลกัการ 
 เพื่อให้การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ 
จึงก าหนดหลกัการของหลกัสูตรขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็น
สากล 
 2.   เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกนัโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 3.   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต   โดยถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด   สามารถพฒันาตามธรรมชาติ  และเตม็ศกัยภาพ 
 4.   เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ดา้นสาระ  เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
 5.   เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ   ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  
มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนด
จุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเองปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ   มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 2.  มีความคิดสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียนและรักการคน้ควา้ 
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 3.  มีความรู้อนัเป็นสากล  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาการ 
มีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ  การส่ือสารและเทคโนโลยี   ปรับวิธีการคิด  วิธีการท างานให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทกัษะการคิด   
การสร้างปัญญา   และทกัษะในการด าเนินชีวติ 
 5.  รักการออกก าลงักาย  ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกท่ีดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค  มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่ผูบ้ริโภค 
 7.  เขา้ใจประวติัศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยึดมัน่ในวิถี
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 8.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปะ  วฒันธรรมประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย   
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 9.  รักประเทศชาติและทอ้งถ่ิน มุ่งท าประโยชน์และท าส่ิงท่ีดีงามใหส้ังคม 
โครงสร้าง 
 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวข้อง  มีแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   จึงได้ก าหนด 
โครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 

1.  ระดับช่วงช้ัน 
       ก าหนดหลกัสูตร  เป็น  4 ช่วงชั้นดงัน้ี 
       ช่วงชั้นท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   1-3 
        ช่วงชั้นท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   4–6 
       ช่วงชั้นท่ี  3  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี     1-3 
       ช่วงชั้นท่ี  4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี     4–6 
 2.  สาระการเรียนรู้ 
 ก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  ซ่ึงประกอบดว้ยองคค์วามรู้  ทกัษะหรือกระบวนการ
การเรียนรู้และคุณลกัษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเ้รียนเป็น 8 กลุ่มดงัน้ี 
      2.1   ภาษาไทย 
      2.2   คณิตศาสตร์ 
      2.3   วทิยาศาสตร์ 
      2.4   สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
      2.5   สุขศึกษาและพละศึกษา 
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      2.6  ศิลปะ 
      2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
      2.8  ภาษาต่างประเทศ 

3.  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
     3.1  กิจกรรมแนะแนว 
     3.2   กิจกรรมนกัเรียน เช่นลูกเสือ  เนตรนารี และผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
4.  มาตรฐานการเรียนรู้   
     4.1   มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เม่ือผู ้เรียนเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     4.2   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
             เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เม่ือผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละ
ช่วงชั้น  คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

5.  เวลาเรียน 
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเวลาในการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา 
ผูเ้รียนไวด้งัน้ี 

ช่วงช้ันที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3   มีเวลาเรียนประมาณปีละ   800-1,000 ชั่วโมง 
โดยเฉล่ียวนัละ  4-5  ชัว่โมง 

ช่วงช้ันที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6  มีเวลาเรียนประมาณปีละ   800-1,000  ชั่วโมง 
โดยเฉล่ียวนัละ  4-5  ชัว่โมง 

ช่วงช้ันที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  มีเวลาเรียนประมาณปีละ 1,000-1,200 ชั่วโมง 
โดยเฉล่ียวนัละประมาณ  5-6  ชัว่โมง 

ช่วงช้ันที ่ 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  มีเวลาเรียนประมาณปีละไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ชัว่โมง 
       

ตอนที ่3   แนวคดิของกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน  
 การมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกบรรจุเป็นวาระแห่งการพฒันาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมรวมทั้งการศึกษา  ดงัท่ีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  9  
(พ.ศ. 2545 – 2549) ซ่ึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนาคน และพระราชบัญญัติการศึกษา 
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พุทธศกัราช  2542 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 2545  ดงัระบุไวว้่า ในการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการ 
ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (มาตรา 8) 

อุทยั  ดุลยเกษมและอรศรี  งามวทิยาพงษ ์(2540, หนา้ 91) ไดศึ้กษาเร่ืองระบบการศึกษากบั 
ชุมชนพบวา่กระบวนการท่ีโรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมือ  มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
 1.  บุคคลท่ีเก่ียวข้องมีทศันคติท่ีเห็นคุณค่าและความส าคญัของการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการพฒันาความรู้และจิตส านึกของตนเอง  และการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดทางหน่ึงเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติั 
 2.  บุคลากรมีทศันคติท่ีเคารพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง โดยไม่ยึดติดกบัคุณค่า
หรือค่านิยมท่ีสังคมก าหนดในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองความรู้ ซ่ึงใช้ในการศึกษาในระบบว่า 
ใคร โง่ - ฉลาด  มีความรู้ - ไม่มีความรู้  อนัเป็นนิยามท่ีคบัแคบ  และเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเกิด
ความร่วมมือระหวา่งภาคี 
 3.  บุคลากรมีทัศนคติท่ีเช่ือว่าความหลากหลาย (Diversity) เป็นลักษณะแท้จริงของ
ธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อการพฒันา 
 กระบวนของการเกิดและการด าเนินความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  อาจเร่ิมจาก
ล าดบัขั้นโดยคร่าว ๆ ไดแ้ก่ 
 1.  แสวงหาระบบกลไกท่ีจะสร้างหรือพฒันาบุคลากรให้มีทศันคติท่ีเอ้ือต่อการเกิดความ
ร่วมมือและการท างานร่วมกนัเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน  หรือแสวงหาช่องทางท่ีจะน ามาซ่ึง
การปรึกษาหารืออยา่งจริงจงัร่วมกนั 
 2.  เม่ือผ่านกระบวนการปรึกษาหารือและมองเห็นปัญหาร่วมกัน  แล้วขยายไปสู่ 
การร่วมกันคิด  วิเคราะห์  ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนกิจกรรมเพื่อน าไปสู่ความ
ร่วมมือ   
 3.  จดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัและจดัการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในขอ้ 2 โดยการ
สรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันากิจกรรมและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 4.  แสวงหาแนวทางการขยายความคิด  กิจกรรมไปสู่ประชาชนในชุมชนและภาคีต่าง ๆ 
เพื่อขยายการมีส่วนร่วมและผลกัดนัใหเ้กิดโครงสร้างแบบแนวราบอยา่งต่อเน่ืองในชุมชน 
 5.  ส ารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพนัธ์กบัภาคีอ่ืน ๆ ภายนอก
ชุมชนท่ีจะพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ิน  
 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  มีผูแ้สดงแสดงทศันะไว ้ดงัเช่น ส่ือพลงั 
(2548 หนา้ 7-12) น าเสนอสรุปไดว้า่ 
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 การมีส่วนร่วม (Participation) ในการพฒันาหลกัสูตร คือ การท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งครู   
ผูเ้รียน  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูน้ าชุมชน  หรือสมาชิกชุมชน  มาร่วมกนัด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
โดยในการด าเนินการมีลกัษณะของกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนท่ีมุงหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ 
(Learning) อย่างต่อเน่ือง  มีพลวตัร (Dynamic)  คือมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง
สม ่ าเสมอ  มีการแก้ปัญหา  การร่วมกันก าหนดแผนงานใหม่  ๆ   เพื่ อสร้างความย ั่งยืนใน
ความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายท่ี เข้าร่วม  ซ่ึ งประกอบด้วยหลักการ ได้แก่  การระดมความคิด   
การวางแผน  การลงมือท า  การติดตามประเมินผล  การรับประโยชน์ร่วมกัน ส าหรับบทบาท 
การมีส่วนร่วมของชุมชนอาจมีไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบแผนการผลิตของชุมชน วฒันธรรมประเพณี  
เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน  ผูน้  าชุมชนหรือผูรู้้ 
 2.  ด้านการศึกษาทางเลือกหรือหลักสูตรท้องถ่ิน ถ้าโรงเรียนปรับเปล่ียนความคิดใหม่ 
น าครูชาวบา้นมาทดแทนก็จะท าให้หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีชีวิตชีวา  ปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
 3.  การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนอาจเป็นไปไดต้ั้งแต่การเป็นวทิยากรทอ้งถ่ิน 
ครูชาวบา้น  สถานประกอบการ  แหล่งความรู้  ศูนยก์ารเรียน  หน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน  
อบต. วดั เป็นตน้ 
 4.  การมีส่วนร่วมในการจดัการซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์  การจดัการโครงการ
เป็นตน้ 
 5.  การมีส่วนร่วมในระบบ Whole School Approach (W.S.A.) เป็นการจดัระบบบริหาร 
จดัการการเรียนการสอนทั้งดา้นกายภาพและชีวภาพใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
  ส่วนพีรเดช  ทองอ าไพ (2549, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมไวว้่า “ปฏิบัติการ”  หมายถึงการลงมือท าเอง  “อย่างมีส่วนร่วม”  ก็คือเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกระบวนการอยา่งเต็มตวัหรือจริงจงั  “วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”  ให้ไดผ้ลดี
ควรจะต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด 
การวเิคราะห์ตนเองและเฟ้นหาโจทยอ์อกมาใหไ้ด ้ โดยนกัวจิยัท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเวทีและด าเนินการ
ระดมความคิดพร้อมสรุปให้ไดต้รงตามความคิดของชาวบา้นเป็นหลกั  หลงัจากนั้นจึงหากุศโลบาย
ให้ชาวบ้านลงมือท า  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้ น ๆ ทั้ งหมดจึงจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(ลงมือท า) อยา่งมีส่วนร่วม (ร่วมคิดตั้งแต่ตน้) อยา่งแทจ้ริง 
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ตอนที ่4  ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ความหมายและลกัษณะของภูมิปัญญาไทย 
 ภูมิ มีความหมายวา่ พื้น ชั้น พื้นเพ ปัญญา หมายความวา่ ความรอบรู้ ความรู้ทัว่ ความฉลาด 
เกิดแต่การเรียนและคิด   ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง 
ความสามารถในการใชพ้ื้นความรู้สร้างสรรคง์านเพื่อพฒันาและด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน      

ประพนัธ์  ธรรมไชย และคณะ (2543, หนา้ 249) ไดใ้หค้วามหมายวา่  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ
ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต  คิดวิเคราะห์ 
จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ 
 ชวนนัท์ ทรานนัชยั (2549) ไดใ้ห้ความหมายภูมิปัญญาไทย คือ ส่ิงท่ีเกิดจากมนัสมองของ
คนไทย  ทั้ งของเก่าและของใหม่  หรือกระทั่งเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างชาติแล้วมาปรับปรุงเพื่อให ้
เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทย  หากส่ิงนั้ นเกิดข้ึนจากมนัสมองของคนไทย  ก็ถือว่าเป็น 
ภูมิปัญญาไทยทั้งส้ิน  
 รุ่ง แก้วแดง (2549) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาไทยว่า คือ องค์ความรู้ความสามารถ
และทกัษะของคนไทย อนัเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ 
ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  เพื่อใช้แก้ปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั  
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. (2549) ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญาไทย
ไวด้งัน้ี ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  องค์ความรู้ ความสามารถและทกัษะของคนไทยอนัเกิดจากการ 
สั่งสมประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา 
เพื่อใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวถีิชีวติของคนไทยให้สมดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยุคสมยั 
ภูมิปัญญาไทยน้ีมีลกัษณะเป็น องคร์วม มีคุณค่าทางวฒันธรรมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  อาจเป็นท่ีมาขององค์ความรู้ท่ีงอกงามข้ึนใหม่  ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้  การแก้ปัญหา  
การจดัการและการปรับตวัในการด าเนินวถีิชีวติของคนไทย 
 อบเชย  แกว้สุข (2543) ไดก้ล่าวถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญา  สรุปไดว้า่  ส่วนมากจะเป็นคน 
ในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เน่ืองจากความรู้บางอย่าง  ผูรู้้ทั้ งหลายมักหวงแหนมาก 
จะไม่แพร่งพรายใหค้นอ่ืน ๆ รู้  ท่ีเป็นอยา่งน้ีเพราะสาเหตุหลายประการ คือ 
 1.  กลวัการแก่งแยง่การท ามาหากิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ท่ีจะตอ้งท าผลผลิตเพื่อคา้ขาย 
 2.  กลวัเร่ืองช่ือเสียง เกียรติภูมิ และกลวัคนอ่ืนขโมยภูมิปัญญา ถา้ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคน
อ่ืนแลว้เขาท าดีกวา่ เจา้ต ารับก็จะไม่มีช่ือเสียง 
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 3.  มีความเช่ือและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ท่ีตอ้งการปกปิดเคล็ดลบัหรือกลวิธีการผลิต 
 4.  ส่ือและเทคโนโลยยีงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
          ปัจจุบนัน้ี  กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขยายไปสู่สาธารณชน
ทัว่ไปบา้งแลว้ อาจเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 1.  ไดรั้บการกระตุน้และสร้างความตระหนกัจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงานพฒันาชุมชน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ส านกังาน
เกษตร ฯลฯ 
 2.  การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบางคนจะตั้งราคาวิชาไวสู้ง
มากนอ้ยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาดส าหรับวชิาชีพนั้น ๆ 
 3.  ส่ือต่าง ๆ ในปัจจุบนัมีมากมายหลายประเภท  ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดย 
ใช้ส่ือต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้การสนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด 
 สืบทอดความรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 4.  ความจ าเป็นในการผลิต ท าให้ภูมิปัญญาตอ้งถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากคนในครอบครัวหรือผูสื้บสายเลือดเพื่อตอ้งการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด 
 ส าหรับวฒันธรรมทอ้งถ่ินภาคเหนือเป็นเคร่ืองแสดงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชนในทอ้งถ่ิน
ภาคเหนือ  ท าใหเ้กิดความรักและผูกพนักบัทอ้งถ่ิน  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและระหวา่ง
กลุ่มชน  เป็นปัจจัยในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
วิทยาการแขนงต่าง ๆ ได ้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้  วิจยั  เก็บขอ้มูลรวมทั้งส่งเสริมและ
เผยแพร่  มาลา  ค  าจนัทร์ (2541, หน้า 8)  ได้กล่าวถึงไวว้่า “ล้านนาประกอบด้วยขุนเขาหุบห้วย   
และแม่น ้ า คนลา้นนามิไดป้ระกอบดว้ยเพียง “คนเมือง” แต่เพียงชนกลุ่มเดียว  ชนทั้งหลายไดส้ั่งสม
ภูมิปัญญาร่วมกนัมา  เรามิได้อยู่อย่างโดดเด่ียวเราต่างอยู่ร่วมกนับนสันติวิธี  มีพระเจา้อยู่หัวเป็น
หลกัยดึเช่นเดียวกนั” 
  ในการอนุรักษ์และเผยแพร่วฒันธรรมท้องถ่ิน ยงยุทธ  ธีรศิลป์ (2538, หน้า 83) ได้ให ้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ส ารวจ ควรส ารวจงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินวา่มีอะไรบา้ง 
2. จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล  ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  และชดัเจน  เพียงพอ 
3. ศึกษาวฒันธรรมจากขอ้มูลใหมี้ความรู้อยา่งถ่องแท ้
4. สืบทอด งานวฒันธรรมทอ้งถ่ินบางอยา่งตอ้งอาศยัการสืบทอด 
5. ส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษต์ามวธีิการท่ีเหมาะสม 
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ตอนที ่5  การสร้างหนังสือเด็ก   
5.  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
      5.1  ความหมายของหนังสือส าหรับเด็ก 
 เก่ียวกบัเร่ืองน้ี สนิท สัตโยภาส (2547, หนา้ 20) ไดใ้ห้ความหมายของหนงัสือส าหรับเด็ก
วา่หมายถึง หนงัสือท่ีเขียนให้เด็กดู ฟัง และอ่านซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ อาจพิมพเ์ป็นเล่ม แผน่พบั หรือ
เป็นงานท่ีแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวนัหรือนิตยสารส าหรับผูใ้หญ่  ซ่ึงงานเขียนเหล่าน้ีมุ่งใช้
ภาษาเน้ือหาสาระท่ีง่ายและเหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั  ส่วนถวลัย ์มาศจรัส และวรรณภา มงัปู่แว่น   
(2547, หน้า 34) ก็ได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึงหนังสือท่ีเขียนข้ึนเพื่อให้เด็กอ่านโดยเฉพาะ 
มุ่งเน้นท่ีจะให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมจินตนาการ โดยสอดแทรกเน้ือหาสาระ
ตามความเหมาะสม 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา้ 10-15) ไดก้ล่าวสรุปถึงคุณค่าของ
วรรณกรรมส าหรับเด็กไวด้งัน้ี 
  1.  พฒันาการทางภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยค า การพูด การรู้จกัศพัท ์การใช้
ภาษา เป็นตน้ 
  2.  พฒันาการทางความคิดและสติปัญญา เป็นการฝึกให้เด็กสังเกต เปรียบเทียบ  
จดัล าดบั สรุปความ การน าไปใช ้การวพิากษว์จิารณ์ เป็นตน้ 
  3.  พฒันาการทางสังคม ไดแ้ก่  ความเช่ือ การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนัของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 
      5.2  ประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก 

หนงัสือส าหรับเด็กท่ีพิมพอ์อกเผยแพร่ในปัจจุบนัมีทั้งเร่ืองแต่งใหม่  เร่ืองดดัแปลง  และ
เร่ืองแปล ซ่ึงสามารถจ าแนกไดห้ลายวธีิคือ 

1. แบ่งโดยยดึวธีิเขียนเป็นหลกั จ าแนกได ้2 ประเภท คือ 
1.1 หนงัสือส าหรับเด็กประเภทร้อยแกว้ 
1.2 หนงัสือประเภทร้องกรอง 

2. แบ่งโดยยดึรูปแบบการเขียนเป็นหลกั จ าแนกได ้7 ประเภท คือ 
2.1 หนงัสือภาพ 
2.2 วรรณกรรมพื้นบา้น 
2.3 นิทานสมยัใหม่ 
2.4 บนัเทิงคดีร่วมสมยั 
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2.5 บนัเทิงคดีอิงประวติัศาสตร์ 
2.6 ความรู้และประวติับุคคล 
2.7 บทร้อยกรอง 

3. แบ่งโดยยดึระดบัชั้นเรียนเป็นหลกั จ าแนกได ้3 ประเภท คือ 
3.1 หนงัสือส าหรับเด็กเล็กหรืออนุบาล อาย ุ3-5 ขวบ 
3.2 หนงัสือส าหรับเด็กประถมศึกษา อาย ุ6-11 ขวบ 
3.3 หนงัสือส าหรับเด็กมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือวยัก่อนวยัรุ่น อาย ุ12-14 ขวบ 

4. แบ่งโดยยดึเน้ือหาเป็นหลกั จ าแนกได ้3 ประเภท คือ 
4.1 หนงัสือบนัเทิงคดี (ใหค้วามเพลิดเพลิน) 
4.2 หนงัสือสารคดี (ใหค้วามรู้และเสริมบทเรียน) 
4.3 หนงัสือการ์ตูนและวารสารส าหรับเด็ก 

 
      5.3   ล าดับขั้นตอนการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก 

สนิท สัตโยภาส (อา้งแลว้ หนา้ 25-27) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการท าหนงัสือส าหรับเด็ก 
สรุปไดด้งัน้ี 

ขั้นที ่1  ส ารวจหาเร่ืองทีจ่ะเขียน 
ขั้นส ารวจหาเร่ืองมาเขียนน้ี ส ารวจไดจ้ากหลกัสูตร หนังสือเรียน อาชีพและประเพณีใน

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญหาสังคม ค่านิยมและคุณธรรมท่ีตอ้งการจะปลูกฝังให้เด็กส่วนนิทาน
พื้นบา้น ต านาน และวรรณคดีท่ีสนุก ๆ ก็น ามาสร้างเป็นหนงัสือส าหรับเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขั้นที ่2  ขั้นก าหนดแนวคิด 
ขั้นน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งเลือกก าหนดแนวคิด (Theme) ของเร่ืองท่ีตอ้งการจะปลูกฝังให้ผูอ่้าน 

อาทิ “เร่ืองของน ้ าพุ”  จะให้แนวคิดเร่ืองพิษภยัของยาเสพติด “เส้ือหนาวสามตวั” ให้แนวคิดเร่ือง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษยจ์ะท าให้สังคมมีสุข และ “ตะกร้ามหาสนุก” จะให้ความรู้เร่ือง
อาหารหา้หมู่ เป็นตน้ 

ขั้นที ่3  ขั้นวางโครงเร่ือง 
เป็นขั้นท่ีผูแ้ต่งก าหนดเคา้โครงเร่ืองว่าตอนตน้ ตอนกลาง  และตอนจบเร่ืองจะล าดบัเร่ือง

อยา่งไร ตวัอยา่งเช่นโครงเร่ืองของ “ความฝันของฝ้าย” 
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ขั้นที ่4  ขั้นลงมือเขียนเร่ืองเต็ม 
ขั้นน้ีผูเ้ขียนจะน าโครงเร่ืองท่ีวางไวม้าเขียนขยายความให้ได้รายละเอียดจนเป็นเร่ืองท่ี

สมบูรณ์ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  อาจแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได ้ ถ้าแต่งดว้ยภาษาร้อยแก้ว 
จะมีวิธีน าเสนอหลายแบบ เช่น แบบบรรยาย แบบเล่าเร่ืองประกอบบทสนทนา แบบตั้งค  าถาม 
และแบบทายอะไรเอ่ย เป็นต้น แต่ถ้าแต่งเป็นบทร้อยกรองจะนิยมใช้ค  าประพันธ์ง่าย ๆ เช่น  
กลอนส่ี กลอนหก กลอนแปด กาพยย์านี 11 กาพยฉ์บงั 16 หรือกาพยสุ์รางคนางค ์28 เป็นตน้ 

ขั้นที ่5  ขั้นแบ่งตอนก าหนดภาพประกอบ 
ขั้นน้ีให้น าเร่ืองท่ีแต่งเสร็จจากขั้นท่ี 4 มาตดัเป็นตอน ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อก าหนด

ภาพประกอบให้ความแต่ละตอน   ทั้ งน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวาดภาพ ตัวอย่างเช่นเร่ือง 
ความฝันของฝ้าย 

 
เน้ือเร่ือง 

 
1. วนัน้ีเป็นวนัหยดุ ฝ้ายไม่ไปโรงเรียน 

ตอนบ่ายเขานอนกอดตุก๊ตาเล่น    
จนหลบัไป 

2. ขณะนอนหลบัฝ้ายฝันไปวา่ เขาได้
เดินเขา้ไปในป่าคนเดียวและไดพ้บ
กบัผเีส้ือตวัหน่ึงช่ือ “หวาน” 

ภาพประกอบ 
 

1. ภาพในหอ้งรับแขกมีเด็กหญิงวยั 7 ขวบ
นอนกอดตุก๊ตาเล่น มีส่ิงอ่ืนประกอบ
ตามความเหมาะสม 

2. ภาพภายในป่าไม่ทึบนกั มีผเีส้ือตวัหน่ึง 
(รูปร่างคลา้ยคนแต่มีปีก) ยนืคุยกบัฝ้าย 

 
 

 

“ความฝันของฝ้าย” 
 

ตอนต้น  วนัหยดุฝ้ายไม่ไปโรงเรียน เขานอนเล่นตุก๊ตาจนหลบัไป 

ตอนกลาง <ด าเนินเร่ือง> ฝ้ายฝันวา่เขาเดินเขา้ไปในป่าและไดพ้บผเีส้ือช่ือ “หวาน” 
หวานใหปี้กผเีส้ือฝ้ายสวม ฝ้ายบินไดเ้หมือนผเีส้ือ ทั้งสองบินไปพบผึ้ง 
ก าลงัติดใยแมงมุมยกัษ ์ฝ้ายและหวานช่วยผึ้งออกจากใยแมงมุมได ้

ตอนจบ  ฝ้ายตกใจต่ืนและเล่าความฝันใหแ้ม่ฟังอยา่งมีความสุข 
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 ขั้นที ่6  ขั้นท าหนังสือฉบับร่าง 
ให้น าเน้ือเร่ืองและการก าหนดภาพประกอบท่ีตรวจแก้ไขแล้วในแต่ละตอน มาจดัเป็น 

ตอนละหน้าของหนังสือ พร้อมกบัจดัเป็นรูปเล่มครบถว้นถามลกัษณะท่ีดีของหนังสือส าหรับเด็ก 
คือมี  ปกนอก  ปกใน  ค าน า  เน้ือเร่ือง  กิจกรรมทา้ยเร่ืองและปกหลงั 
 ขั้นที ่7  ข้ันวาดภาพประกอบและบรรจุตัวอกัษร 

เป็นขั้นลงมือท าหนงัสือส าหรับเด็กฉบบัจริงโดยวาดภาพและเขียนเน้ือเร่ืองลงในกระดาษ
ปอนดห์รือกระดาษอาร์ตก็ได ้ภาพท่ีใชอ้าจเป็นภาพเหมือนจริง ภาพลายไทย ภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย 
ภาพลายเส้น หรือภาพการ์ตูน ภาพท่ีใช้เป็นภาพง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง สีสดใส 
วางภาพกระจ่างสวยงาม มีชีวติชีวา แสดงอาการเคล่ือนไหวท่ีเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งคงลกัษณะของ
ตวัละครเอกไวไ้ด้ทุกตอน ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ขนาดของภาพตอ้งเหมาะกบัวยัของผูอ่้านดว้ย 
เช่น เด็กเล็กวยัอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 2  ควรมีขนาด 3 ใน 4 ของหน้า เด็กโตท่ีเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี  3-4  ควรมีขนาด 1 ใน 2  ของหน้า   ส่วนเด็กวยั รุ่นตอนต้นท่ีเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6  ควรมีขนาด 1 ใน 4 ของหนา้ เป็นตน้ 

ส่วนขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้เขียนเน้ือเร่ืองควรเหมาะสมกบัวยัด้วย เช่น  เด็กเล็กควรใช ้
ตวัโป้งขนาด 32 ป้อยท์ (9 มม.) เด็กโตท่ีเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาตอนต้นใช้ตัวกลางขนาด 
24 ป้อยท์ (5 มม.) และเด็กวยัรุ่นตอนตน้ท่ีเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 ข้ึนไปใช้อกัษรขนาด 
ตวัธรรมดา คือ ขนาด 19.5 ป้อยท ์(3 มม.) ได ้

ขั้นที ่8  ขั้นทดลองใช้ 
หลงัจากสร้างหนงัสือไดเ้ป็นรุปเล่มแลว้ก่อนท าฉบบัจริงผูแ้ต่งควรน าไปให้เด็กในวยัท่ีอ่าน

หนังสือน้ีไดอ่้านไม่น้อยกว่า 10 คน (Try out) พร้อมกบัสัมภาษณ์ผูอ่้านเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง แนวคิด 
ภาพ ขนาดตวัอกัษร รูปเล่ม กิจกรรมทา้ยเล่มและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อน าสาระท่ีไดจ้ากการ
ทดลองใชไ้ปปรับปรุงหนงัสือท่ีเขียนน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ท่ีสุด 

ข้ันที ่9  ข้ันจัดท าหนังสือฉบับสมบูรณ์ 
เป็นขั้นท่ีจัดท ารูปเล่มฉบับจริงซ่ึงประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน  ค าน า ส่วนเน้ือเร่ือง 

กิจกรรมทา้ยเล่ม และปกหลงั โดยเลือกขนาดของหนงัสือให้เหมาะสมกบัวยัผูอ่้านซ่ึงมี 4 ขนาด คือ 
ขนาดจ๋ิว (ขนาดกวา้ง 10 ซม. ยาว 14 ซม.) ขนาดเล็ก (16 หน้ายก) ขนาดกลาง (16 หน้ายกใหญ่) 
และขนาดใหญ่ (8 หน้ายก) ส่วนรูปร่างของหนังสือนั้นจะจดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมแนวตั้ง ส่ีเหล่ียม 
แนวนอนหรือท ารูปเล่มลกัษณะพิเศษตามทอ้งเร่ืองก็ได ้
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จกัรภัทร  พงศ์ภัทระ (2546 , หน้า9) ได้กล่าวถึงการเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์  
ตามความตอ้งการของท้องถ่ิน ว่าหมายถึง การน าเน้ือหาสาระท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาเรียบเรียงเป็น
หนงัสืออยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอนและจดัเรียงล าดบั ให้สอดคลอ้งกนัไปตามท่ีก าหนด  ตามประเด็น
ไดแ้ก่  

1. ความเป็นมาของทอ้งถ่ินในอดีต 
2. การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
3. การน าภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาผสมผสานกบัวทิยาการในปัจจุบนัในการแกปั้ญหา 

ประเด็นหลกัใหญ่ ๆ ในแต่ละทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน บุคคลส าคญั
ของทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษา ประชากร ส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสาร การคมนาคม 
สถานท่ีท้องถ่ินตามธรรมชาติ  ในการเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์  ตามความต้องการ 
ของทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระจากแฟ้มขอ้มูล 
3. จดัระเบียบขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 
4. จดัท าโครงเร่ืองส าหรับการเขียนหนงัสือ 
5. เขียนตน้ฉบบั 
6. ปรับปรุงตน้ฉบบั 
7. จดัพิมพเ์ผยแพร่ 

 
ตอนที ่6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยัเพื่อท้องถ่ิน (Community – Based Research) เป็นการมุ่งเน้นให้ “คน” ในชุมชน 
เขา้มาร่วมกระบวนการคิด  ตั้งค  าถาม  วางแผน  และท าวิจยัเพื่อหาค าตอบอย่างเป็นระบบ  เรียนรู้
จากการท างานวิจยัท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการจริง (Action Research) เพื่อแก้ปัญหาของตวัเอง ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั ส านกังานภาค (2547, หน้า 14-15) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของโครงการ 
วจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน  วา่มีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เป็นประเด็นหรือโจทยท่ี์ชุมชนในทอ้งถ่ินเห็นวา่มีความส าคญัและอยากจะคน้หาค าตอบ
ร่วมกัน  ค  าว่าชุมชนประกอบด้วยเช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ  
หน่วยงานรัฐ  องคก์รพฒันาเอกชน ผูป้ระกอบการ ครู เด็กเยาวชน เป็นตน้ 
 2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคน้หาค าตอบร่วมกนั 
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 3.  มีการรวบรวมขอ้มูลและทดลองปฏิบติัการ มีการด าเนินการ 3 ระยะไดแ้ก่ วิจยัให้ทราบ
สภาพท่ีเป็นอยู ่ ทดลองท าและร่วมกนัเสนอทางออก 
 ไพรัช  ใหม่ชมภู  และคณะ  ( 2545) ท าการวิจยัเร่ือง โครงการพฒันาหลกัสูตรเพื่อทอ้งถ่ิน
ระดบัโรงเรียน  ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดส้รุปถึงกระบวนการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินวา่ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี     
 1.  สร้างความตระหนัก  ให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นท่ี  ซ่ึงได้แก่คณะครู  ผู ้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ 
            2.  การเปิดเวทีชาวบ้าน  ทุกโรงเรียนได้เปิดเวทีชาวบ้านระดบัโรงเรียนข้ึนเพื่อให้ชุมชน 
ได้เขา้มาร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน หาสาเหตุ ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
ท าใหค้รูและชุมชนไดรั้บทราบปัญหาร่วมกนั   
 3.  โรงเรียนประชุมวางแผนการด าเนินงาน  จดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินร่วมกบัครูชาวบา้น  
เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ลือกเป็นครูท่ีปรึกษาหรือครูพี่เล้ียงแก่นกัเรียนตามสาขาวชิาท่ีเปิดสอน    
 4.  การวางแผนจดัการเรียนรู้   โรงเรียนไดเ้ชิญครูชาวบา้นท่ีถูกเสนอช่ือในข้ึนตอนการเปิด
เวทีชาวบา้นมาร่วมปรึกษาหารือวางแผนจดัการเรียนรู้  จดัท าก าหนดการสอน  
 5.  การจดัการเรียนการสอน  เม่ือครูและชาวบา้นวางแผนจดัการเรียนรู้ร่วมกนัแลว้โรงเรียน 
ประชาสัมพนัธ์ให้กบันกัเรียน  ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษาตลอดถึงคนในชุมชนไดรั้บทราบ
ถึงการท่ีนักเรียนจะไปเรียนรู้แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินเพื่อขอความร่วมมือในการอ านวย
ความสะดวกแก่นกัเรียน 
 6.  การสังเคราะห์หลกัสูตรเพื่อทอ้งถ่ินเชียงดาวสู่หลกัสูตรสถานศึกษา  เม่ือครูชาวบา้นและ
ครูท่ีปรึกษาจดัการเรียนการสอนจนจบตามหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาแล้ว  ครูท่ีปรึกษาจะท าการ
สังเคราะห์องคค์วามรู้เพื่อจดัท าเอกสารความรู้แต่ละเร่ืองพร้อมทั้งจดัท าแผนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 7.  การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัอ าเภอและต่างอ าเภอ   
 ผลของการวิจยัท าให้ผูบ้ริหารเปล่ียนแนวคิดในการท างาน ครูในโรงเรียนปรับเปล่ียน  
แนวคิดและกระบวนการเรียนการสอนโดยการเน้นตามความสนใจของเด็ก  เด็กไดศึ้กษาคน้ควา้  
ได้ปฏิบัติจริงยงัแหล่งเรียนรู้กบัครูชาวบ้าน  ครูมีทศันคติท่ีดีต่อชาวบ้าน รู้จกัชุมชนมากยิ่งข้ึน    
ครูภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 
กว่าเดิม  นักเรียนได้เลือกเรียนรายวิชาท้องถ่ินตามความสนใจได้ไปเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ยงัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ครูชาวบ้านได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในเร่ืองท่ีตนเองเช่ียวชาญ  ได้เทคนิค 
การถ่ายทอดความรู้ ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งครู ชุมชน สังคมเกิดความร่วมมือ
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มากกวา่เดิม  องคก์รทอ้งถ่ิน เช่น  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดม้องเห็นความส าคญัของ 
การศึกษาและให้ความร่วมมือโดยจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโรงเรียนมากข้ึน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2546, หน้า 17) ไดร้ายงานผลการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการของโรงเรียนในสังกัดว่า  ครูมีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีสอดคล้องกบัทอ้งถ่ินโดยการบูรณาการเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สาระท่ีน าไปบูรณาการในระดบัมากได้แก่  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาไทย  ศิลปะและอ่ืน ๆ เช่น  การประกอบอาชีพ  
 การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประวติัท้องถ่ิน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปวฒันธรรม   
การแสดง  การฟ้อนร า  เป็นตน้ 
 พูลสุข  บุณยเนตร และคณะ  ( 2549, หน้า 88)  ได้ท าวิจยัและพฒันาการเรียนการสอน  
วทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน เร่ือง การทอผา้ตีนจกท่ีไดม้าตรฐานชุมชน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่  การถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ตีนจกสู่เยาวชนในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง
จากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (2549)  ไดส้นบัสนุนการท าวจิยัทอ้งถ่ินและมีงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 สมบัติ จกัรสมศักด์ิ (2544)  ศึกษาเร่ือง หลักสูตรท้องถ่ินระดับการศึกษาพื้นฐานช่วง
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ จงัหวดัเชียงราย  สรุปผลการศึกษาพบว่า   ด้านการจดัท า 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินสามารถรวบรวมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีชุมชนอยากใหเ้ด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งหมด 57 เร่ือง    
ดา้นการทดลองน าหลกัสูตรไปด าเนินการจดัการเรียนการสอน พบว่าในส่วนของการด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ มี ปัญหา แต่การจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียน 
ประสบปัญหาบางประการ คือ เวลาในการจดัการเรียนการสอนไม่สามารถก าหนดได้  สถานท่ี 
ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ปราชญ์ชาวบ้านไม่ มี เวลาว่าง  เพราะ 
ตอ้งประกอบอาชีพ 

 อุดม  ค าขาด  (2544)  ศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยใช ้
ผลิตภณัฑเ์ถาวลัยบ์า้นใหม่ อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่  สรุปผลการวิจยัพบวา่ หลกัสูตรงานผลิตภณัฑ์
เถาวลัยส์ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้แก่ การสานตะกร้า  มีรูปแบบการจดักิจกรรม 
โดย ครูประธานกลุ่มผลิตภณัฑเ์ถาวลัยส์อนภาคความรู้  ครูประจ าชั้นสอนการหาเถาวลัย ์ การเตรียม
เถาวลัยแ์ละอุปกรณ์  ครูผลิตภณัฑ์เถาวลัย ์5 คน สอนภาคปฏิบติัการสาน  หลงัการเรียน นกัเรียนได้
คะแนนด้านความรู้เก่ียวกับงานผลิตภัณฑ์เถาวลัย์ เฉล่ีย 23.40 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้
คะแนนดา้นผลงานและพฤติกรรมการท างานเฉล่ีย 59.47 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน สรุปผลการ
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เรียนรู้ เฉล่ียร้อยละ 82.87  ตลอดภาคเรียน นักเรียนท าช้ินงานไดเ้ฉล่ีย 10 ช้ินต่อคน และจ าหน่าย 
ช้ินงานได้เฉล่ีย 5 ช้ินต่อคน    นักเรียนส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจในระดบัมาก  หลังการเรียนรู้ 
นักเรียนยงัใช้เวลาว่างสานตะกร้าได้เฉล่ีย 4 ช้ินต่อคน  เทศบาลต าบลวงัช้ินและส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัแพร่ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ  
 สนิท สัตโยภาส (2546)  ศึกษาเร่ือง บูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษา
วิชาการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้ รวบรวม อนุรักษแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ มี
การน าองคค์วามรู้มาสร้างหนงัสือส าหรับเด็กชุดภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ  และตอ้งการศึกษาวิธีการ 
บูรณาการวิชาการสร้างหนงัสือส าหรับเด็กเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการบูรณาการ 
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วย การน า 
องค์ความรู้ของวิชาการสร้างหนงัสือส าหรับเด็ก และกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 
เพื่อสืบคน้รวบรวมองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ดว้ยการท าเวทีชาวบา้นมาบูรณาการกบั
กิจกรรมการสร้างหนงัสือส าหรับเด็กนั้น  มีประสิทธิภาพส่งผลให้ได ้“ตน้ฉบบัหนงัสือส าหรับเด็ก 
ชุดภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ” ท่ีมีคุณภาพจ านวน 29 เร่ือง ท าให้นกัศึกษาเจา้ของผลงานและชาวบา้น
มีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาของภูมิล าเนาตนเอง ซ่ึงเป็นวิถีทางหน่ึงในการ
ร่วมกนัอนุรักษแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญา 

 สาลินี สุขบวัแกว้  (2547)  ศึกษากระบวนการศึกษาการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองโนรา 
ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน ผลวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  1) กระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เร่ืองโนรา มีล าดบัขั้นตอนตั้งแต่การเปิดพื้นท่ีให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม อนัได้แก่ ครู ผูน้ าชุมชน  
นักเรียน ผู ้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเวทีประชุมผู ้รู้เร่ืองโนราและ 
การลงพื้นท่ีสืบคน้ขอ้มูล และเพิ่มเติมดว้ยการเปิดเวทีสร้างความตระหนกัให้กบัผูน้ า จากนั้นน าไป
สังเคราะห์หลกัสูตรเพื่อทอ้งถ่ินจนไดห้ลกัสูตรฉบบัร่าง (ฉบบัต าบลโคกทราย)  2) มีเง่ือนไขและ
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท าหลกัสูตร เช่น การให้ความส าคญักบั
ผูน้ า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนครูและนกัเรียน และขอ้จ ากดัของระบบราชการ  3) ชุมชนไดเ้รียนรู้ 
ทบทวนถึงประวติัความเป็นมาของวฒันธรรมดั้ งเดิม มองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ในปัจจุบนัและตระหนกัถึงคุณค่าของการร าโนรา   4) โรงเรียน ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมีเน้ือหาสาระ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน   5) องค์กรทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัการร าโนราและเขา้มา 
ส่งเสริมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ อบต.  
 ทัศนีย์  ค  าต๊ะ (2547)  ศึกษาแนวทางและกระบวนการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นท่ีราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ท าให้
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ทราบถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีชุมชนตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน ศกัยภาพ
ของชุมชนกับโรงเรียนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน   แนวทางท่ีชุมชนกับ
โรงเรียนท่ีจะร่วมกนัจดัการเรียนการสอน   
  มงคล  สุภามณี  (2547)  ศึกษาเร่ืองการบูรณ าการหลัก สูตรสถานศึกษาของรัฐ 
กบัความต้องการของท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย   
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการระหว่าง
หลกัสูตรแกนกลางกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   ส าหรับแนวทาง / กระบวนการจดัท าหลกัสูตร 
เร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของทีมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อปรับแนวคิดให้ไปในแนวทางเดียวกนั  
ท  าการส ารวจความตอ้งการและศกัยภาพชุมชน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆ แหล่งเรียนรู้และ 
แนวทางการสนับสนุนของชุมชน แล้วน าเสนอในเวทีชาวบ้าน   ด้านผู ้ปกครอง  ชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน ในการเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการ  แสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการจดัท าและใชห้ลกัสูตร   ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นการเปล่ียนแปลงของบุตรหลานและ
เกิดความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  




