
 
 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ในระดบัโรงเรียน อ าเภอเวียงแหง
จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจยัเชิงประยุกต ์(Applied Research)  แบบมีส่วนร่วมโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อหารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถ่ิน พฒันา 
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนสู่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ ์ 
เผยแพร่และส่งเสริมการท่องเท่ียว  รวมทั้ งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
จดัการศึกษา  ไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเลือกแบบเจาะจง  โดยศึกษาจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่    
มีจ านวนนักเรียนมากท่ีสุดของอ าเภอเวียงแหง   เปิดสอนครบทั้ ง 3 ระดับ ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ประกอบกบัหมู่บา้นเปียงหลวงเป็นชุมชนขนาดใหญ่  
มีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม  ประชากรมีทั้งชาวไทยใหญ่ ชาวจีน  
ชาวลีซออาศยัอยูร่วมกนั   สามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินได ้ การศึกษาคร้ังน้ีอยูใ่น 
ช่วงระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 แบ่งตามระดบัช่วงชั้น
ไดแ้ก่ 

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 ) 
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ขั้นตอนและเคร่ืองมือในกำรวจิัย 
 การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาบริบทของชุมชน   
จดัตั้งทีมวิจยัระดบัพื้นท่ีและวางแผนการท างาน  การเปิดเวทีชาวบา้น วางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั     
การพฒันาบุคลากรในโรงเรียน  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้   
การจัดท าส่ือประกอบการสอน   ทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน  การวิพากษ์โดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ  ครู  นกัเรียน ครูภูมิปัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ปรับปรุงและและเผยแพร่  ดงักรอบแนวคิด
ในการท าวจิยัดงัน้ี 
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แผนภูมิกรอบแนวคิด 
โจทย์วจัิย  จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร 
                    
 
                                     
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.1  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

จัดตั้งทมีงำน / วำงแผนกำรวิจัย 

วเิครำะห์สภำพปัญหำ ( เวทีชำวบ้ำน ) 

วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกนัระหว่ำงครู  ครูภูมิปัญญำ ผู้เช่ียวชำญภำยนอก 
 

ปฏิบัติตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดย ครู นักเรียน  ครูภูมิปัญญำ 
และใช้แหล่งวิทยำกำรในชุมชน 

สรุปองค์ควำมรู้  ท ำส่ือประกอบกำรสอน 

ปรับปรุงส่ือ วพิำกษ์โดยชุมชน ผู้เช่ียวชำญ  ผู้มีส่วนร่วม 
 

ทดลองใช้ส่ือประกอบกำรสอน 
 
 

เผยแพร่หลกัสูตรท้องถิ่น 
 
 
 

โรงเรียน 

ครูภูมิปัญญำ 

องค์กร 
ที่เกีย่วข้อง หลกัสูตร 

ท้องถิ่น 
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  1.   กำรศึกษำบริบทของชุมชน ไดศึ้กษาจ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ 
             1.1   บริบทของอ าเภอและหมู่บา้นเปียงหลวง  เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา ต านาน 
พื้นบ้าน  สถานท่ีส าคญั  จ  านวนประชากร  สภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษา  
การประกอบอาชีพ  สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวฒันธรรมและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทอ้งถ่ิน  ใชว้ิธีศึกษาจากเอกสารขอ้มูลหมู่บา้น  ขอ้มูลจาก  Website  ของอ าเภอ  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน  
               1.2   บริบทของโรงเรียนบา้นเปียงหลวง  เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา สภาพของ 
โรงเรียน  การจดัการเรียนการสอน  บุคลากร  นักเรียน  สภาพปัญหา การจดัหลักสูตร  เป็นต้น   
โดยศึกษาจากเอกสารแผนปฏิบติัการประจ าปี รายงานประจ าปี หลักฐานเชิงประจกัษ์ Website 
ของโรงเรียน  การสัมภาษณ์ครู เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบบนัทึก  
  2.   กำรจัดตั้งทีมวิจัยระดับพื้นที่ ประกอบดว้ยทีมวิจยัระดบัโรงเรียนจ านวน 10 คน  ไดแ้ก่ 
ผู ้บ ริหาร และคณะครูซ่ึงโรงเรียนคัดเลือกจากตัวแทนตามระดับช่วงชั้ น  ช่วงชั้ นละ 2 คน    
จุดประสงค์หลักเพื่อให้สามารถเป็นผู ้น าในการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ในการพัฒนา 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง  และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูว้จิยั  โรงเรียน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและชุมชน    
 3.   กำรเปิดเวทีชำวบ้ำนในระดับโรงเรียน   เพื่อระดมความคิด  ซ่ึงประกอบดว้ย  คณะครู 
นักเรียน  ตวัแทนองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลุ่มแม่บ้าน  ศิษยเ์ก่า ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 
ในชุมชน พระสงฆ์ เป็นต้น  จ  านวน 60 คน  เพื่อเข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  หาสาเหตุ 
แนวทางแก้ไขตลอดจนส ารวจความตอ้งการของชุมชนในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินและเสนอ
รายช่ือปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบา้น  ท่ีสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน ในสาขาต่าง ๆ และ 
ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบ ประกอบดว้ยแบบบนัทึกการเปิดเวทีชาวบา้น  จ  านวน 4 ดา้นไดแ้ก่ 
  3.1   คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  
  3.2   ปัญหาท่ีพบในชุมชน 
  3.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีควรน ามาสอนโดยการถ่ายทอดให้นักเรียนและรายช่ือ 
ครูภูมิปัญญา 
  3.4   แหล่งวทิยาการในชุมชน   
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 4.   กำรพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียน โดยการอบรมการจดัท าหนังสือเด็ก  ประกอบด้วย
คณะครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จ านวน 29 คน มีวตัถุประสงค์ให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจดัท าหนังสือเด็กและสามารถวางแผนการเรียนการสอน  การจดัล าดับเน้ือหา รวมทั้ ง 
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อเขียนเป็นเร่ืองราวภายหลังจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ  
ประเมินผลการอบรมจากแบบสอบถามจ านวน 2 ตอนไดแ้ก่ 
  4.1   ขอ้มูลทัว่ไป 
  4.2   ความคิดเห็นในการฝึกอบรม  
  5.   วำงแผนจัดกำรเรียนรู้จำกกำรจัดเวทีชำวบ้ำน  น าผลจาการจัดเวทีชาวบ้านมา 
จดัเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังตามความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน   วางแผนร่วมกัน
ระหว่างครูและครูภูมิปัญญา โดยประสานงานกับศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ในการจดัท าแผนการเรียนรู้ให้มีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกนั  หาประสิทธิภาพของแผน
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  ไดแ้ผนการเรียนรู้ จ  านวน 3 แผน ไดแ้ก่ 
   5.1  แผนการเรียนรู้ระดับอนุบาลศึกษา การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กโดยใช้
การละเล่นพื้นบา้น (หมากนิม) 
   5.2   แผนการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดับช่วงชั้ นท่ี  1  
(ป.1-ป.3) เร่ือง ประวติัวดัฟ้าเวยีงอินทร์   
   5.3  แผนการเรียนรู้สาระศิลปะ เร่ือง ศิลปะการแสดงพื้นบา้นของชาวเปียงหลวง ช่วงชั้น 
ท่ี 2-3 (ป.4-ม.3) ประกอบดว้ย  การร านก ร าโต (ไทยใหญ่)  การร าพดั (จีน)  การเตน้จะคึ (ลีซอ)  
  6.   ด ำเนินกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับแหล่งเรียนรู้ทั้ งกับบุคคลและแหล่งวิทยาการในชุมชน 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูภูมิปัญญา  ครู  นกัเรียนและชุมชน  ครูจะเป็นผูบ้นัทึกองคค์วามรู้
เป็นระยะโดยการจดบนัทึกเป็นเอกสาร  บนัทึกเป็นภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  รวบรวมไวเ้พื่อน าไป
จดัท าส่ือภายหลงั 
  7.    กำรจัดท ำส่ือประกอบกำรสอน หลังจากท่ีครูบันทึกองค์ความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ 
เสร็จแลว้จึงน ามาสร้างส่ือการสอน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
              7.1   หนังสือส ำหรับเด็ก  ประกอบดว้ยขั้นตอนไดแ้ก่  
   ขั้นท่ี 1  การถอดองคค์วามรู้  จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบนัทึกไว ้
   จ านวน 5 เร่ือง 
   ขั้นท่ี 2  ก าหนดแนวคิดหลกั ท่ีตอ้งการน าเสนอ ไดแ้ก่  การละเล่นพื้นบา้น   
   ประวติัศาสตร์-ทอ้งถ่ิน  การแสดงพื้นบา้น 
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   ขั้นท่ี 3  วางโครงเร่ือง (PLOT)  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนตน้  ตอนกลาง  
   ตอนจบ 
   ขั้นท่ี 4  ลงมือเขียนตามโครงเร่ืองท่ีวางไว ้
   ขั้นท่ี 5  ก าหนดภาพประกอบใหมี้ความสัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและแสดงถึงความเป็น
   ทอ้งถ่ินเช่น  การแต่งกาย  สภาพบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสถานท่ี
   และส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
   ขั้นท่ี 6  จดัท าตน้ฉบบั (ART WORK)   
      ขั้นท่ี 7  วาดภาพและบรรจุตัวอกัษร โดยก าหนดตวัอักษรให้เหมาะกับสายตา 
   ของเด็กไดแ้ก่ ระดบัอนุบาลศึกษา 32 point  ระดบัประถมศึกษา อยา่งนอ้ย 
   24 point  และระดบัมธัยมศึกษา 20 point 
       ขั้นท่ี 8  ทดลองใช ้(TRY OUT)  
       ขั้นท่ี 9  ตรวจแกไ้ข 
       ขั้นท่ี 10  จดัท าตน้ฉบบัจริง 
                   7.2  จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติมีเดีย  (E – Book Multimedia) โดย 
การน าเน้ือหาสาระจากการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก  จัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 
Macromedia  Dreamweaver MX  และ  Macromedia  Flash 8    
 8.  ทดลองใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงขึ้น  หลังจากสร้างหนังสือส าหรับเด็กและ  
E – Book Multimedia เสร็จแล้วไปน ามาทดลองใช้กบันักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  โดยประเมินผล 
ดา้นสาระความรู้ความเขา้ใจ   ภาพประกอบ  ความยากง่ายของค าศพัทท่ี์ใช้  ขนาดตวัอกัษร  ความ
น่าสนใจและส่ิงท่ีควรแกไ้ข   ทดลองใช้ E – Book Multimedia โดยบนัทึกลงในแผ่นบนัทึกขอ้มูล 
CD-ROM และทาง Website 

 9.  วพิำกษ์โดยผู้เช่ียวชำญและผู้ทีเ่กีย่วข้อง     
 10.  ปรับปรุงและเผยแพร่หลักสูตรท้องถิ่น  โดยการแกไ้ขขอ้บกพร่องจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ
รูปเล่มท่ีสมบูรณ์  การบนัทึก E – Book  ลงแผน่ CD-ROM  การเผยแพร่ทาง Website  ของโรงเรียน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่     
  

กำรประเมนิผลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
  1.   การประเมินผลการเปิดเวทีชาวบา้นจากแบบบนัทึก   สังเคราะห์และสรุปเป็นความเรียง 
 2.   การประเมินผลการอบรม การจดัท าหนังสือเด็ก จากแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ี   ร้อยละ  
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  3.   การประเมินผลประสิทธิภาพของส่ือการสอน จากนกัเรียนและบุคคลทัว่ไปโดยการสุ่ม
แบบง่าย (Simple  Random  Sampling) 
              3.1   แบบประเมินหนงัสือส าหรับเด็กตามระดบัช่วงชั้น ไดแ้ก่ 

 3.1.1  ระดบัชั้นอนุบาลศึกษาเร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ” จ  านวน 40 คน 
               3.1.2  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์” จ  านวน 
100 คน 
               3.1.3  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4- ม.3) เร่ือง “วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง”
จ านวน 100 คน       
              3.2   แบบประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย ( E- BOOK Multimedia) 
โดยประเมินจากนกัเรียนตามระดบัช่วงชั้น ดงัน้ี 
                 3.2.1  หนงัสือ E- BOOK  เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ” 
                                      1)  ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน  40 คน 
                                      2)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) จ านวน 100 คน 
                                      3)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4- ม.3) จ  านวน 100 คน  
                 3.2.2   หนงัสือ E- BOOK  เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์” 

                               1)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) จ  านวน 100 คน 
                               2)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4- ม.3) จ  านวน 100 คน  
           3.2.3  หนงัสือ E- BOOK  เร่ือง “วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง” 
                   1)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) จ  านวน 100 คน 
                               2)  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4- ม.3) จ  านวน 100 คน 

            3.3  แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลกัษณะส่ือประสม ( E- BOOK  Multimedia)  
จากนกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป  โดยการเผยแพร่ทาง Website จ านวน 30 คน  
 4.  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ีและร้อยละ  
 
       
 




