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 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ๑) เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรมและอาชีพ
ในระดบัชุมชน  ๒)    เพื่อศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
๓)   เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน  โดยใช้ระเบียบวิธี
วจิยัแบบผสมผสาน คือ วิธีการวจิยัประยุกตก์บัวธีิการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research) 
 ผลการวจิยัท าใหไ้ดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบา้นแหวน 
จ านวน  ๕ หลกัสูตร คือ  ๑) หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง “สะลอ้”  และ “ซึง”  ๒) หลกัสูตรการเดินเส้น 
ตกแต่งผลิตภณัฑ์  ๓) หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้๑๖ น้ิว   ๔) หลกัสูตรการฟ้อนหริภุญชยั  และ 
๕) หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน ฉบบัภาษาองักฤษ    ส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการศึกษา พบวา่ ชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมไดทุ้กขั้นตอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตาม
สถานการณ์   สถานภาพ  และความพร้อมของผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม ไดแ้ก่  ขั้นตอนการศึกษาชุมชน  
ขั้นตอนการจดัท าร่างหลักสูตร ขั้นตอนการทดลองใช้สูตร ขั้นตอนการวิพากษ์หลักสูตร และ
ขั้นตอนการคืนความรู้สู่ชุมชน นอกจากน้ียงัพบวา่กระบวนการจดัท าหลกัสูตรของชุมชนสามารถ
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ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนได ้เน่ืองจากหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีเน้ือหาท่ีเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กบัผูค้น และ เยาวชนในทอ้งถ่ินในดา้นการเตรียมขอ้มูลของชุมชนท่ีจะน าเสนอต่อนกัท่องเท่ียว 
ดา้นการเตรียมการใชภ้าษาต่างประเทศ และการเป็นเจา้บา้นท่ีดี  และยงัเป็นการฝึกอาชีพดา้นการท า
ผลิตภณัฑ์ต่างๆให้กับเยาวชนเพื่อขายเป็นของท่ีระลึก หรือแสดงศกัยภาพของชุมชน  รวมถึง              
การร่วมกนัอนุรักษว์ถีิชีวติ ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาชมอีกดว้ย 
 ผลท่ีไดรั้บจากการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน คือ  กระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท าให้
เกิดกิจกรรมพฒันาเยาวชนดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท าให้ทุกฝ่ายเกิดการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของชุมชน   เกิดความตระหนกั และมีจิตส านึกท่ีดีในทอ้งถ่ินของตนเอง  เกิดพลงัร่วมกนัระหวา่ง
ผูน้ าชุมชน  พลงัของชุมชน และทุนในชุมชนมาใช้ในการจดัการศึกษา  ผูน้  าชุมชนกับผูบ้ริหาร
โรงเรียน ความชดัเจนดา้นนโยบายการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นตวัตนของทอ้งถ่ินเอง 
 ขอ้เสนอของการวิจยั  คือ การจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีการวางแผนร่วมทุนฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งและทุกขั้นตอน จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้ในการจดัการศึกษาของ
ชุมชนก่อน โดยเฉพาะกบัผูน้ าชุมชน และผูบ้ริหารในองค์กรของชุมชน  และการจดัการศึกษาโดย
ใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือ และใช้ชุมชนเป็นฐานแหล่งการเรียนรู้ เป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกิด 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 โจทยว์ิจยัท่ีควรจะศึกษาต่อเน่ือง คือ  ๑) การวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ด้านการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในชุมชนเพื่อจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ิน  ๒) การวิจยัและ
พฒันารูปแบบ  การเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาส าหรับบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  และ ๓) การวจิยัติดตามประเมินโครงการดา้นการจดัศึกษาของชุมชน
โดยองคก์รชุมชน 
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Abstract 

 
 This study has 3 objectives : 1) to construct  participatory community 

curriculums dealing with community culture, local wisdom and profession, at 

Tambon Baan Waen, Hang Dong District, Chiang Mai Province 2) to study and 

support the community participation on community educational management, 

and 3) to encourage local tourism with the process of constructing community 

curriculum. 

 From the study, there are 5 participatory community curriculums were 

constructed: Folk music, “Salor and Sueng” ; Wood Carving of 16 inches 

Buddha Image;  Product Decoration by  “Dern Sen”;  Hariphunchai Dance; and 

the English lessons on Community Guide for primary students. The study also 

reveals that community participation on community educational management 

can occur in different pattern at every management step : Community Study, 

Planning, Teaching, Curriculum Consideration, Evaluation of Student 

Achievement, Curriculum Evaluation, General management in school, and 

Research Result Feedback. The participation, however, depends on the 

people’s status, situation, and readiness at a certain time.  The research results, 

moreover, show that the processes of the community curriculum development 

support and encourage community tourism in term of the data preparation for 

tourists, English language and how to be an impressive host. The culture and 

surrounding conservation and the souvenir preparation are also support eco-

tourism.  Furthermore, the career training from using local wisdom is the 

tourist interesting point. 

 The benefits gaining from the research are activities dealing with local 

wisdom for the youths’ personality development, community learning of 

educational management by community, good realization and spirit toward 

their own community, the strong empowerment among the community leader, 
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the people, the community fund and the school administrators,  the clear policy 

to inherit local wisdom  for the teachers and the school administrators. 

 The suggestions of the research are the community study must be 

planned every step with every community section and organization; the 

educational management training should be done with the community leaders, 

especially, educational management people of the district administrative office 

as a pre-process of the study; and the research based on community enhances 

community learning and is proved to be life long. 

 The further studies which are recommended are 1) the participatory 

action researches on knowledge management of local wisdom to construct local 

community curriculum. 2) the preparation model development on primary 

educational management for the people of the district administrative office.                      

3) the project evaluation on community educational management by own 

community. 

 

 

 

 


	ชื่อโครงการวิจัย :     โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
	บทคัดย่อ




