
บทที ่ ๑ 
บทน ำ 

 
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา  ส่วนการมีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท า
กิจกรรมดา้นการศึกษา จะช่วยให้ชุมชนมีความเข็มแข็งเพียงพอท่ีจะสร้างเยาวชนในทอ้งถ่ินของ
ตนเองให้มีคุณลกัษณะ  มีความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นตวัแทนของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตได้
อยา่งมีความสุข และมีภูมิคุม้กนัท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของโลกในปัจจุบนั      

ในการจดัท าหลกัสูตร  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวว้่า ให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ  การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ี จดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม                
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ดังนั้น ความหมายของการศึกษาใหม่ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จึงมีขอบเขต 
ท่ีกวา้งขวาง มิใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดวฒันธรรม แต่ผลท่ีเกิดจากกระบวนการทั้งหมดท่ีมีจุดหมาย
ในการพฒันาคุณภาพชีวติ ในชุมชนและสังคมโดยรวม 

ชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานสถาบันหน่ึงในสังคมมีหน้าท่ีหล่อหลอมความคิดและจัด
การศึกษาตามวิถีชีวติให้กบัคนในชุมชน  ทั้งทางตรง ไดแ้ก่ การถ่ายทอดวิถีชีวติ  วฒันธรรมชุมชน 
และทางออ้ม ไดแ้ก่  การร่วมจดัการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยการจดัสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนให้กบัโรงเรียน แต่การถ่ายทอดดงักล่าวของชุมชนเป็นไปตามค าบอกเล่ายงัมิไดมี้การบนัทึก
เพื่อให้เป็นหลกัฐานท่ีจะให้เยาวชนรุนหลงัไดสื้บทอดและพฒันา   ดงันั้นการท่ีจะให้โรงเรียนและ
สังคมมีการปฎิรูปการศึกษา โดยจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อด ารงความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง
ดีของชาติ การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจึงต้องอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้                 
จากชุมชน และท่ีส าคญัก็คือ การจดัการศึกษาจะตอ้งเร่ิมท่ีชุมชนก่อนจึงจะส่งผลต่อการพฒันาดว้ย
การเติมเตม็แนวคิดดา้นต่าง ๆ จากภายนอก  

 

๑.   ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 การประสานความร่วมมือระหวา่งองค์กร ชุมชน  บิดามารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลท่ีอยู่
ในชุมชน ในการท่ีจะร่วมกนัพฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนไปสู่เยาวชนในรุ่นต่อไปนั้น จดัเป็นการจดัการเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึน



 ๒ 

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานท่ี อนัจะเป็นการสร้างรากฐานความคิดในการท่ีจะพฒันาตนเองและ
ชุมชนใหมี้ความกา้วหนา้ตามกระแสโลกาภิวตัน์บนพื้นฐานความเป็นคนของชุมชน  
           ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา  หลายฝ่ายเห็นพอ้งกนัว่าความเป็นไปได้ของการปฏิรูป
การศึกษาควรจะเกิดท่ีระดบัปฏิบติัการก่อน คือ ท่ีโรงเรียน  ตวัครู และกระบวนการเรียนการสอน
ในโรงเรียน โดยจดัให้มีหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลกัสูตรทอ้งถ่ินแลว้ผลกัดนัให้ถูกปฏิบติัมาก
ยิง่ข้ึนจนเป็นกระแสใหญ่ ก็จะท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นไปอีกรูปแบบหน่ึงท่ี 
ไม่ยึดติดกบัต าราเรียนในทอ้งตลาด  ลกัษณะการปฏิบติัการเช่นน้ีจะท าให้เกิดหลกัสูตรสถานศึกษา
หรือหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร็วข้ึน รวมถึงเป็นการเปิดการมีส่วนร่วมแก่คนจ านวนมากทั้งเด็กและชุมชน
ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา แนวทางเหล่าน้ีจะเป็นเง่ือนไขใหม่ท่ีท าใหค้รูเกิดการเรียนรู้
และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไดใ้นท่ีสุด รวมถึงตวัผูเ้รียนเองก็จะเกิดผลสัมฤทธ์ิและทกัษะ 
ความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน ดงัท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาไดเ้ปิดช่องทางการปฏิรูปการเรียนรู้และการ
ปฏิรูปหลกัสูตร โดยก าหนดออกมาเป็น หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า 
“หลกัสูตร ๔๔”  
             หลักสูตร ๒๕๔๔ ซ่ึ งก าหนดให้ มีหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา 
อนัหมายถึงหลกัสูตรแกนกลาง ๘ สาระวิชา ท่ีกระทรวงศึกษาฯจดัวางไว ้ได้แก่ (๑) คณิตศาสตร์ (๒) 
วิทยาศาสตร์ (๓)  สังคมศึกษา  ศาสนา-วฒันธรรม (๔) สุขศึกษา-พละศึกษา (๕) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  (๖) ภาษาไทย   (๗) ภาษาต่างประเทศ  และ (๘) ศิลปะ  และยงัไดใ้ห้โรงเรียนจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเพื่อพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษย ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์ 
เพื่อสังคม   ดงันั้นหลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงโรงเรียนสามารถก าหนดแนวทางเน้ือหาและกระบวนการ
เรียนการสอนไดเ้องน้ี ก็คือหลกัสูตรทอ้งถ่ินนัน่เอง ซ่ึงการก าหนดเช่นน้ี  ท าใหค้รูรู้สึกวา่เป็นปัญหา
และเป็นภาระแก่ครูและโรงเรียนในการท่ีจะตอ้งคิดคน้ สร้างและพฒันาหลกัสูตรใหม่ใหเ้หมาะสม
แก่ตวัผูเ้รียนและชุมชน รวมถึงตอ้งประยุกต์ สร้างสรรค ์บูรณาการเขา้ไปสู่หลกัสูตรแกนกลาง ๘  
สาระวิชาให้ได้ แต่ดว้ยเหตุท่ีครูซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการ ยงัคงมีกรอบความคิดเดิมและความเคยชินต่อ
การเรียนการสอนแบบเดิม ๆ จึงยงัไม่สามารถสร้างหลกัสูตรหรือสร้างเน้ือหาหลกัสูตรใหม่ไดจึ้ง
เป็นภาระท่ีส าคญัท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งให้ความร่วมมือให้การสนบัสนุนชุมชน และโรงเรียนในทอ้งถ่ิน
ใหส้ามารถจดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหไ้ด ้
 ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะความหลากหลาย
ทางบริบทชุมชน มีปัจจยัเอ้ือท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของชุมชน เพื่อจะได้
ใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นส่ือในการถ่ายทอดให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ใจวิถีชีวิตของตนเอง  การอยูร่่วม 
กนักบัผูอ่ื้นในชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข  นอกจากน้ียงัจะเป็นการเสริมสร้างความมัน่คง 



 ๓ 

ดา้นการอาชีพให้กบัชุมชน รวมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินผ่านกระบวนการ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ย 

ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ี จ  านวน ๔ โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวดัช่างค า  โรงเรียนวดับ้านไร่  โรงเรียนวดัจอมทอง  และโรงเรียนวดัท้าวบุญเรือง  
ต าบลบา้นแหวนมีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีมาตั้งแต่  ปี พ.ศ  ๒๔๔๙  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชน 
มีความสนใจในดา้นการศึกษาของคนในชุมชนเป็นอยา่งยิง่  อยา่งไรก็ตาม การพฒันาดา้นการศึกษา
ของแต่ละโรงเรียนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  มีการก าหนดหลกัสูตรตามท่ีส่วนกลางก าหนด  
ทั้ งน้ีเพื่อให้โรงเรียนคงอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการก าหนดให้มีหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินจึงยงัไม่เกิดข้ึนอยา่งชดัเจน  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ขณะนั้นนายสมบูรณ์  รอบรู้  ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการท่ีจะรับถ่ายโอนภารกิจ 
ดา้นการศึกษาเขา้มาบริหารโดยชุมชน จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยัก่อนแลว้จึงจะ
พฒันาการศึกษาในระดับอ่ืนต่อไป ซ่ึงจะเห็นได้จากค ากล่าวท่ีว่า  “...อบต. จะต้องสนับสนุน
การศึกษาตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗  คือ  การสนบัสนุนดูแลทั้งเด็กและเยาวชน  ผูสู้งอายุ  แม่บา้น 
ในส่วนน้ีส่ิงท่ีเห็นไดง่้าย ๆ คือเราจะตอ้งเร่ิมสนบัสนุนเด็กปฐมวยัเป็นเบ้ืองตน้ก่อน และก าหนดไว้
ชดัเจนเป็นนโยบายในการบริหารงาน...”  (อา้งจาก เยีย่มลกัษณ์ อุดาการ  ๒๕๔๗: ๓)  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  แนวคิดดังกล่าวได้น ามาสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านแหวน  คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ตลอดจน  
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการศึกษาในต าบลบา้นแหวน ท่ีประชุมตกลง
ท่ีจะพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวยัก่อนโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบในการ
สนับสนุนการศึกษาระดับดังกล่าวในโรงเรียนของต าบลบ้านแหวนทั้ ง ๔ แห่ง จากนั้น  ในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๗ นายสมบูรณ์  รอบรู้ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะช่วย
พฒันาชุมชนดา้นการศึกษา  ดงัจะเห็นไดจ้ากวิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 
ในสมยันั้น ท่ีได้ก าหนดโดยคณะผูบ้ริหารและคณะกรรมการว่า “ต ำบลบ้ำนแหวนเป็นชุมชน
วฒันธรรมกำรเรียนรู้  เสริมสร้ำงเศรษฐกจิ  และมุ่งเน้นคุณภำพชีวติทีด่ี”  นายสมบูรณ์ รอบรู้ จึงได้
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  คิดชุดโครงการวิจยัเพื่อพฒันาบา้นแหวนในทุกดา้น และได้
รวมดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ินไวใ้นชุดโครงการดว้ย  โดยคาดหวงัวา่จะให้เยาวชนของบา้นแหวน
ไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ด ารงตนเป็นคนของบา้นแหวนท่ีรู้จกัชุมชนของตนเองอยา่งแทจ้ริง 
และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อาชีพของบ้านแหวนท่ีด ารงสืบทอดกันมาช้านาน อันจะน าไปสู่
พื้นฐานการมีอาชีพในอนาคตดว้ย 



 ๔ 

 ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  มีการเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านแหวน เป็นชุดใหม่มี นายสมศักด์ิ  กันทา อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านแหวน ในชุดของนายสมบูรณ์  รอบรู้  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน
คณะกรรมการชุดน้ี  ก็ยงัคงด าเนินนโยบายสนบัสนุนด้านการศึกษาของชุมชน โดยเร่ิมมุ่งพฒันา
สถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในโรงเรียนทั้ง  ๔ โรงเรียนของชุมชนตามภารกิจท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบัญญัติ  ดังจะเห็นได้จากการท่ีทุกโรงเรียนมีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน 
ท่ีสวยงามทนัสมยัทุกแห่ง นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนในชุดน้ียงัได้ส่งเสริม
กิจกรรมทางดา้นการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ แต่การสนบัสนุนดา้นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อให้
น าไปใช้ในโรงเรียน ยงัไม่ชัดเจน โดยจะเห็นได้จากนโยบายและแผนการใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙ ท่ีมีงบประมาณด้าน 
การสนับสนุนการศึกษาและวฒันธรรมในรูปของการสนับสนุนกิจกรรมย่อยให้กบัเยาวชน เช่น 
การเขา้ค่ายเยาวชน  การเรียนดนตรีพื้นเมือง  การตดัตุง  กิจกรรมวนัเด็ก เป็นตน้ แต่ยงัมิไดมี้การ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินดงักล่าวจะได้
มีการด าเนินการจากหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง และบางคร้ังก็มีการด าเนินการโดยโรงเรียน
บ้างตามกระแส การปฎิรูปการศึกษา แต่ก็ยงัไม่สามารถดึงชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอยา่งจริงจงั 
 
๒.   วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
  ๑.    เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรมและอาชีพในระดบัชุมชน 
  ๒.   เพื่อศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 
  ๓.    เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
 
๓.   ค ำส ำคัญ (Keywords) 
 หลกัสูตรชุมชนและทอ้งถ่ิน  (Local curriculum) 
        กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation) 
 
๔.   โจทย์วจัิย   
 ท าอยา่งไรจะน าแนวคิดเร่ืองหลกัการจดัการศึกษาโดยชุมชนจะลงไปสู่การปฏิบติัดว้ยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง  (การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมของสังคม การพฒันา 
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง) 



 ๕ 

ทอ้งถ่ิน ครู
ภูมิ ปัญญา 

๕.   แนวคิดในการพฒันาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
           

            
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทีม่า :  ปรับปรุงจาก โครงการพฒันาหลกัสูตรเพ่ือทอ้งถ่ินระดบัโรงเรียน ของไพรัช  ใหม่ชมภูและคณะ ,๒๕๔๖  

 
 
 

 
 

ชุมชน 

จดัเวทีวพิากยห์ลกัสูตรพร้อมกบัปรับปรุง คร้ังท่ี ๑ 

ทดลองใชห้ลกัสูตร + ประเมินผล + ปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ 

เผยแพร่หลกัสูตรโดยจดัเวทีคืนความรู้   

โรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมือกนั  เกิดทกัษะกระบวนการคิด  
การแกไ้ขปัญหา  เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

โรงเรียน 
หลกัสูตร 
 

วเิคราะห์สภาพปัญหา  (เวทีชาวบา้น) โรงเรียน  
ชุมชน  ครูภูมิปัญญา  ร่วมกนั 

 

สรุปองคค์วามรู้  (จดัท าหลกัสูตรและจดัท าส่ือประกอบหลกัสูตร) 



 ๖ 

๖.   ระเบียบวธีิวจัิยและวธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย     

 ๖.๑   ระเบียบวิธีวิจัย   การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน คือ วธีิการ
วิจัยประยุกต์กับวิธีการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research)   
 ๖.๒  วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย    แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 ๖.๒.๑   การส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย  เพื่อศึกษาชุมชน   
 ๖.๒.๒  ศึกษาจากเอกสารเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

บริบทของชุมชน  และหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๖.๒.๓   ในระยะการด าเนินการวิจยั  ผูว้ิจยัได้ก าหนดกิจกรรมหลกัดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

  (๑) จดัประชุมคณะท างานหลกัสูตร และวางแผนเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตร
ชุมชนประสานกบัส านักงานองค์กรบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน สถานศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ในพื้นท่ีต าบลบา้นแหวน  ผูเ้ช่ียวชาญ  และคณะวจิยั 

  (๒) สร้างความตระหนักและปรับแนวคิดให้กับชุมชน  ด้วยการจดัเวที
ประชาคมและสร้างความพร้อมให้กับชุมชนโดยการเผยแพร่แนวคิด  การประชุมช้ีแจงร่วมกับ
โรงเรียน  ชุมชน  ส่วนราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และออกเอกสารประชาสัมพนัธ์ 

  (๓) จดัเวทีชาวบ้านในระดับชุมชน เพื่อระดมความคิดในเร่ืองภู มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงประกอบดว้ย   ครู    ตวัแทนองคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มแม่บา้น  
ศิษยเ์ก่า  ผูสู้งอายุในชุมชน  พระสงฆ์  เป็นตน้  เพื่อเขา้ร่วมส ารวจความตอ้งการของชุมชนในการ
จดัหลกัสูตรชุมชน  ก าหนดเน้ือหา  และเสนอรายช่ือปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถถ่ายทอด
การเรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ 

  (๔)  ครูและชุมชนวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งคร่าวๆโดยร่วมกนั
ก าหนดกิจกรรม  เวลา และสถานท่ี และเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงกบัแหล่งเรียนรู้ทั้งกบับุคคล 
และแหล่งวทิยาการในชุมชน  และประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบเพื่อขอความร่วมมือ 

  (๕)  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งครูภูมิปัญญา  ครู  ผูเ้รียนและชุมชน  โดยมีครูเป็นผูบ้นัทึกองคค์วามรู้เป็นระยะ 

  (๖)  สังเคราะห์เอกสารท่ีครูเป็นผูบ้ ันทึก จดัท าเป็นหลักสูตรชุมชนและ
วพิากษโ์ดยผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  เช่นครู  ครูภูมิปัญญา  ผูเ้รียน  ผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นตน้ 



 ๗ 

 ๖.๒.๔ ระยะการจดัท าเอกสารประกอบเน้ือหาของหลกัสูตร ไดก้ าหนดกิจกรรมใน
การด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 (๑) จัดท าเอกสารประกอบเน้ือหาของหลักสูตรโดยมีภาพประกอบเพื่อ 
ง่ายต่อความ เขา้ใจ และเพื่อเป็นแรงจูงใจใหเ้ยาวชนศึกษาภูมิปัญาทอ้งถ่ิน 

 (๒) จดัท าเน้ือหาของหลักสูตรในรูปแบบของส่ืออิเล็กโทรนิกส์ และใน
รูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น จดัท าเอกสารหลกัสูตร เอกสารประกอบหลกัสูตร และส่ือประกอบการเรียน 
การสอน  อาทิ  แถบบันทึกเสียง  หนังสือ  วสัดุเทป  วีดีโอ  วีซีดี  เว็ บไซต์  จัดท าท าเนียบ 
แหล่งเรียนรู้  รายช่ือวิชา  รายช่ือครูภูมิปัญญา  เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของต าบลบา้นแหวน
อนัจะส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงท่ีกวา้งข้ึน 

  (๓) จัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน ครู                           
ครูภูมิปัญญา  และชุมชนตลอดจนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประเมินผลในภาพรวม 

  (๔) จดัท ารายงานวจิยัท่ีสมบูรณ์ 
๖.๓   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

 ๖.๓.๑   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลภูมิปัญญา 
 (๑)   การจดัเวทีประชาคม 
 (๒)   แบบส ารวจขอ้มูลครูภูมิปัญญา 
 (๓)   การสัมภาษณ์ 
 (๔)   การสังเกต 

 (๕)   การลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูล 
 
๖.๓.๒   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

(๑)   การจดัการประชุม (Meeting)  ซ่ึงเป็นการจดัประชุมเป็นระยะ ระหวา่ง
คณะผูว้ิจยั  ครูภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการสรุปผลการประชุม  และความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
เป็นระยะและจดัประชุมจนจบกิจกรรมการจดัท าหลกัสูตร 

(๒)  การจดัการความรู้ (Knowledge Management)  ใชใ้นกรีณีท่ีครูภูมิปัญญา  
ไม่สามารถด าเนินการสอนตามก าหนดได ้ ใชว้ธีิการจดัการความรู้เพื่อน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตร 

(๓)  การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตร (Try out) เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรดว้ยการสอบถามและสัมภาษณ์ 

 

 



 ๘ 

๖.๔   แหล่งข้อมูล 
 ๖.๔.๑  แหล่งข้อมูลจากการจดัเวทีประชาคม  บุคคลทั่วไปในต าบลบ้านแหวน                            

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๖.๔.๒  แหล่งชุมชน  ไดแ้ก่  วดั  โรงเรียน  องคก์ร  กลุ่มต่าง ๆ  ในต าบลบา้นแหวน 
 ๖.๔.๓  แหล่งขอ้มูลจากสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่    

 

๗.   วธีิกำรประมวลผลและสังเครำะห์ข้อมูล 
การประมวลผลและสังเคราะห์ขอ้มูล  ได้ด าเนินการดงัน้ี คือ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวที

ประชาคม  การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  การศึกษาเอกสาร  และการลงมือปฏิบติัจริงตามก าหนด
ในโครงร่างการด าเนินงาน  ผูว้ิจยัน าข้อมูลเหล่าน้ีมาสรุป  เป็นลักษณะการวางแผนด าเนินงาน

ร่วมกัน (Plan) จากนั้นจึงลงมือปฏิบติั (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับแก้ไขใหม่ให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ (Act) ซ่ึงการด าเนินการในรูปแบบ PDCA น้ีได้ด าเนินการหมุนเวียนไปจนกระทั่ง
บรรลุผลของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
 
๘.   ค ำนิยำมศัพท์ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น  หมายถึง  ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมในอดีตและได้รับการถ่ายทอดจากคน                
รุ่นหน่ึงมายงัอีกรุ่นหน่ึง  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ  ต าบลบ้านแหวน  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณี การอาชีพ อาหาร และศิลปะ
พื้นบา้น 

หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง  หลักสูตรท่ีจดัท าข้ึนโดยมีเน้ือหาเป็นภูมิปัญญาของต าบล 
บ้านแหวน  และภูมิปัญญาเหล่าน้ีจะถูกต ามาบันทึกไวเ้พื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้  เพื่ออนุรักษ ์
ภูมิปัญญาเหล่านั้นไวแ้ละเพื่อหล่อหลอมความเป็นคนของชุมชน  รักชุมชนของตนเอง 

กำรมีส่วนร่วม  หมายถึง  ทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นคนในชุมชน  ในองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่เยาวชนของต าบลบา้นแหวน 
  
๙.   ขอบเขตกำรวจัิย 

๑. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  ๒. ขอบเขตดา้นประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 



 ๙ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุมชน และกลุ่มครูภูมิปัญญา ในต าบลบา้นแหวน  
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๓. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เน้ือหาหลักสูตรชุมชนหรือหลักสูตรท้องถ่ิน  ท่ี เก่ียวกับ การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ  ศิลปวฒันธรรม  การท่องเท่ียว อาหารและ
การละเล่นพื้นบา้น เป็นตน้ 

 
๑๐.   ผลส าเร็จของการวจัิยที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านผลผลติ 
๑. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งตามความตอ้งการชุมชน ซ่ึงอาจเป็นหลกัสูตรในดา้น

ประวติัศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ  สั งคม  ศิลปวฒันธรรม                  
การท่องเท่ียว  อาหาร  การละเล่น  และรวบรวมแหล่งวิทยาการในชุมชนและบนัทึกไวเ้พื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศระดบัต าบลและเผยแพร่โดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยกระบวนการพฒันาหลกัสูตรชุมชนได้
เปิดเวทีชาวบา้น  ท าใหชุ้มชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และจดัแผนการเรียนรู้ร่วมกบัระหวา่งครู 
ผูเ้รียน และ ชุมชน ได้เรียนรู้กับครูภูมิปัญญา  ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู  
นกัเรียน  ชุมชนอนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

๓.  ได้ผลผลิตอนัเกิดจากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ได้แก่หนงัสือ เทป วีดีโอ 
วซีีดี  ส่ิงประดิษฐ์ และอ่ืนๆ ท่ีสามารถเผยแพร่และสนบัสนุนการท่องเท่ียวภายในพื้นท่ีเป็นการฝึก
ใหผู้เ้รียนและชุมชนด าเนินเศรษฐกิจชุม SML ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ด้านผลลพัธ์ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินได้สร้างจิตส านึกใหม่ของชุมชน ในการท างาน

ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรชุมชน  เกิดการเปล่ียนทัศนคติท่ีดีต่อกันอย่าง                      
มีความสุข รักและผูกพนักบัท้องถ่ิน  เป็นการพลิกฟ้ืนส่ิงท่ีก าลงัจะสูญหายให้กลบัมาอย่างเป็น
ระบบ  ครูภูมิปัญญาไดรั้บการยกยอ่งสมกบัศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ  เกิดระบบ                
การคลงัของทอ้งถ่ินเป็นการสะสมทุนทางสังคม  ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๑๑.   การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรชุมชน  ไดแ้ก่  หลกัสูตรต่าง ๆ ของชุมชน 

แผนการเรียนรู้  ส่ือการสอนหนงัสือ ท าเนียบแหล่งวทิยาการ  ท าเนียบครูชาวบา้นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน  
และอ่ืน ๆ  ในกระบวนการสุดทา้ยจะถูกรวบรวมไวเ้ป็นแหล่งสารสนเทศของต าบลโดยการจดัท า
รูปของ หนังสือ  วีซีดี  วสัดุเทป มีการประชาสัมพันธ์แลกเปล่ียนกนัระหว่างชุมชน  การแจกจ่าย
ตามห้องสมุดแหล่งวิทยาการชุมชน  การน าไปเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนและสามารถ
จ าหน่ายได ้ เป็นตน้ 
 
๑๒.   ระยะเวลาทีใ่ช้   จ านวน  ๑  ปี  ๖  เดือน  (ธนัวาคม  ๒๕๔๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๐) 
 
๑๓.   การบริหารโครงการวจัิย 

กิจกรรม 
พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.  ศึกษาเอกสาร                   

     และบริบท                   

๒. ประชุมวาง                    

     แผนการท างาน                   

๓.  สร้างความ                   

     ตระหนกัและ                   
     ปรับแนวคิด                   

     ร่วมกนั                   

๔. จดัเวทีชาวบา้น                      

     เพื่อวาแผนการ                   

     เรียนรู้กบัชุมชน                   

๕. ด าเนินกิจกรรม                   

      สร้างหลกัสูตร                   

      ทอ้งถ่ิน (ร่าง)                   

๖.  จดัท าเอกสาร                     

     หลกัสูตร                   



 ๑๑ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๗.  จดัเวทีคืน                   

       ความรู้                   

      และวพิากษ ์                   

      หลกัสูตร                   

๘.  จดัเผยแพร่                   

      หลกัสูตร                   

๙.  จดัท ารายงาน                   

      ฉบบัสมบูรณ์                   

 
 
 
 




