
บทที่  ๓ 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวจิยั  เร่ือง   “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีร่วมของชุมชนบา้นแหวน” 

อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  แบบผสมผสานวิธีการวิจยัประยุกต์และ

การวิจยัพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research) ซ่ึงมีขั้นตอน 
การด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

๑.   ระเบียบวธีิวจิยั 
๒.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
๓.   กลุ่มผูร่้วมกระบวนการวิจยั 
๔.   กิจกรรมการวจิยั 
๕.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๖.   การประมวลผลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
๑.  ระเบียบวธีิวจัิย 

เป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการวิจยัประยุกต์และการวิจยัพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม  (Participatory Action Research) โดยศึกษาในพื้นท่ีชุมชนบา้นแหวน อ าเออหางดง   
จงัหวดัเชียงใหม่   ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั  แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

(๑)   การส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย  เพื่อศึกษาชุมชน 

(๒)  การด าเนินการวจิยั 
 
ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  แบ่งออกเป็นเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
๑.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลภูมิปัญญา ไดแ้ก่ 

(๑)    การจดัเวทีประชาคม 
(๒)   แบบส ารวจขอ้มูลครูภูมิปัญญา 
(๓)   การสัมภาษณ์ 

(๔)   การสังเกต 
(๕)   การลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูล 

 



 ๔๓ 

๒.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 (๑)   การจดัการประชุม (Meeting)  ซ่ึงเป็นการจดัประชุมเป็นระยะระหวา่งคณะผูว้ิจยั  

ครูภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการสรุปผลการประชุม  และความกา้วหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะ
และจดัประชุมจนจบกิจกรรมการจดัท าหลกัสูตร 

 (๒ ) การจัดการความ รู้  (Knowledge Management) ใช้ในกรณี ท่ีค รูภู มิ ปัญญา                    
ไม่สามารถด าเนินการสอนตามก าหนดได ้ ใชว้ธีิการจดัการความรู้เพื่อน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตร 
 

ส าหรับการประมวลผลและสังเคราะห์ขอ้มูลไดด้ าเนินการดงัน้ี คือ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดั
เวทีประชาคม  การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  การศึกษาเอกสาร  และการลงมือปฏิบติัจริงตาม
ก าหนดในโครงร่างการด าเนินงาน ผูว้จิยัน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาสรุปเป็นลกัษณะการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกัน (Plan)  จากนั้นจึงลงมือปฏิบติั (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ (Act) การด าเนินการในรูปแบบ PDCA น้ีไดด้ าเนินการหมุนเวียนไปจนกระทัง่บรรลุผล
ของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  โดยจดัท าหลกัสูตรชุมชนตามความตอ้งการของชุมชน ดงัน้ี 

๑.  หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 

๒.  หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้

๓.  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชน 
๔.  หลกัสูตรการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน 
๕.  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์

 

๒.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจยัมีขั้นตอนและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑. ศึกษาจากเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน บริบทของชุมชนและ  หลกัสูตร
สถานศึกษา 

๒. จดัประชุมคณะท างานหลกัสูตร และวางแผนเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรชุมชนโดยถอด
บทเรียนจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ประสานกบัส านักงานองค์กรบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 
สถานศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนในพื้นท่ีต าบลบา้นแหวน  ผูเ้ช่ียวชาญ  และคณะวจิยั 

๓. สร้างความตระหนักและปรับแนวคิดให้กบัชุมชน  สร้างความพร้อมโดยการเผยแพร่
แนวคิด  การประชุมช้ีแจงร่วมกบัโรงเรียน  ชุมชน  ส่วนราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ
ออกเอกสารประชาสัมพนัธ์ 

๔ . จัดเวทีชาวบ้านในระดับชุมชนเพื่อระดมความคิด  ซ่ึงประกอบด้วย   ครูในโรงเรียน  
ครูอูมิปัญญา  ตวัแทนองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มแม่บ้าน  ศิษยเ์ก่า  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 



 ๔๔ 

ในชุมชน  พระสงฆ์  เป็นตน้  เพื่อเข้าร่วมส ารวจความต้องการของชุมชนในการจดัหลักสูตรชุมชน
ก าหนดเน้ือหา  และเสนอรายช่ือปราชญอู์มิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ 

๕.  ครูและประชาชนในชุมชนวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งคร่าวๆ โดยก าหนด
กิจกรรม  เวลาและสถานท่ี  โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัจริงกบัแหล่งเรียนรู้ทั้งกบับุคคลและ
แหล่งวทิยาการในชุมชน  และประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบเพื่อขอความร่วมมือ 

๖.  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู                
อูมิปัญญา  ครู  ผูเ้รียนและชุมชน  โดยมีครูเป็นผูบ้นัทึกองคค์วามรู้เป็นระยะ 

๗.  สังเคราะห์เอกสารท่ีครูเป็นผูบ้นัทึก  จดัท าเป็นหลกัสูตรชุมชน  และวิพากษ์โดยผูท่ี้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย  เช่นครู  ครูอูมิปัญญา  ผูเ้รียน  ผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นตน้ 

๘.  จดัท าเอกสารหลกัสูตร    เอกสารประกอบหลกัสูตรและส่ือประกอบการเรียนการสอน  
อาทิแถบบนัทึกเสียง  หนงัสือ  วสัดุเทป  วีดีโอ  วีซีดี  เว็บไซต ์ จดัท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้  รายช่ือ
วชิา  รายช่ือครูอูมิปัญญา  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งผลผลิตท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๙.  จดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน  ครู  ครูอูมิปัญญา  และชุมชนตลอดจน
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประเมินผลในอาพรวม 

๑๐.  จดัท ารายงานวจิยัท่ีสมบูรณ์ 
 
๓.   กลุ่มผู้ร่วมกระบวนกำรวิจัย 
 ผูร่้วมในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

๓.๑  นักวิจัยในท้องถ่ินท่ีได้รับการชักชวนหรือสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยัแต่ละ
หลกัสูตร  จ านวน  ๑๙  คน 

๓.๒  คณะกรรมการและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 
๓.๓  บุคคลท่ีเป็นครูภูมิปัญญาของต าบลบา้นแหวน  จ านวน  ๓๐  คน 
๓.๔  ผูน้ าชุมชน และตวัแทนประชาชน  จาก   ๑๓  หมู่บา้น 
๓.๕  นกัเรียนโรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  จ านวน  ๓๕  คน 
๓.๖   นกัเรียนโรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  จ านวน  ๑๔  คน 
๓.๗  คณะครูโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๐  คน 
๓.๘  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  จ  านวน  ๔๐  คน 
๓.๙  กลุ่มแม่บา้นและกลุ่มอาชีพในต าบลบา้นแหวน  จ านวน  ๕  กลุ่ม 

 
 



 ๔๕ 

๔.   กจิกรรมกำรวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัในการจดัสร้างหลกัสูตรคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้างแผนการสร้างหลกัสูตรเป็น 
๖  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการศึกษาพื้นท่ี  ขั้นตอนการจดัเวทีชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ชุมชน  ขั้นตอนการจดัท าหลกัสูตรฉบบัร่าง  ขั้นตอนการวิพากษ์หลกัสูตร ขั้นตอนการทดลองใช้
หลักสูตร และขั้นตอนการคืนความรู้สู่ชุมชน  ซ่ึงในแต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมตามขั้นตอนท่ี
น าไปสู่การตอบโจทยว์จิยัดงัต่อไปน้ี 
 
 ๔.๑  หลกัสูตรมัคคุเทศก์ชุมชน 

กจิกรรมที ่๑   การศึกษาพื้นท่ี    
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพื้นท่ีต าบลบ้านแหวนให้เกิดความเขา้ใจใน

บริบทของพื้นท่ี และเพื่อคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน โดยคณะผูว้จิยัไดป้ระสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเพื่อด าเนินกิจกรรม 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน ท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการวิจยั 
ร่วม กนัส ารวจแหล่งความรู้ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง  เดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้สนบัสนุนการวจิยั และบุคคลท่ีอยูใ่นแหล่ง
ความรู้ของต าบลบา้นแหวน  

๕)  สถานท่ี  พื้นท่ีในต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม   ได้ทราบถึงแหล่งความรู้ในชุมชน และความ

เป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

กจิกรรมที ่๒   การจดัเวทีชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ 

คน้หาครูภูมิปัญญาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมเวที รวมถึงเป็นการศึกษาความตอ้งการของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒) วิธีการด าเนินกิจกรรม   คือ  การจัดเวทีส ารวจความรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการ FSC. (Future Search Conference = การสร้างอนาคตร่วมกนั) โดยคณะผูว้ิจยัได้
เชิญผูน้ าและตวัแทนจากหมู่บา้นต่างๆ จ านวน ๑๓ หมู่บา้น ๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คนมาร่วมเวที 



 ๔๖ 

๓) ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๘   
๔) ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  คณะผู ้วิจ ัยได้เชิญผตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน                       

๑๓ หมู่บา้น ๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คน และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจ านวนหน่ึง 
โดยมีนายสมบูรณ์ รอบรู้ อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็นผู ้ด าเนินการในเวที 

 

 
ภาพท่ี ๓.๑  การจดัเวทีชุมชน 

 
๕)  สถานท่ี   จดัเวที   ณ วดัศรีบุญเรือง  หมู่ ๔ ต าบลบา้นแหวน 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินเวทีส ารวจความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่มีองคค์วามรู้

มากมายท่ีชุมชนตอ้งการให้จดัท าเป็นหลกัสูตรหรือบนัทึกไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายไปจากชุมชน 
และมีความตอ้งการให้บรรจุภูมิปัญญาของชุมชนไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนดว้ย ส่วนหลกัสูตร
มคัคุเทศก์ชุมชนนั้น  ในกลุ่มผูน้ าชุมชนเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
วตัถุประสงค์ของชุมชน และวตัถุประสงค์ของการวิจยั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในชุมชนมีกิจกรรมการรับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาพักอาศัยในชุมชน (Home-stay) จึงสมควรท่ีจะได้มีการถ่ายทอด
ความรู้ดา้นมคัคุเทศกใ์หก้บัเยาวชนดว้ย 
 

กจิกรรมที ่๓   การจดัท าร่างหลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าร่างเน้ือหาของหลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน และ 

ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษา 
๒) วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดป้ระสานกบัโครงการวิจยัอ่ืนๆท่ีลงปฏิบติัการใน

ชุมชนบ้านแหวนเพื่อพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวของต าบล และมีการก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวใน
ต าบลร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน จึงท าให้ผูว้ิจยัไดแ้ผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว และ



 ๔๗ 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีประชาชนต าบลบา้นแหวนตอ้งการให้เกิดข้ึน มาจดัท าเป็นขอ้มูล
ของหลกัสูตร แต่เม่ือน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตรเพื่อให้นักเรียนระดบัประถมศึกษาได้เรียน ตอ้งมี            
การตดัทอนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลชุมชนลงไปบางส่วน ทั้งน้ีเพื่อให้เน้ือหาหลกัสูตรมคัคุเทศก็
ชุมชน ฉบบัภาษาองักฤษเหมาะสมต่อระยะเวลาการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยยึดหลกัการใช้ภาษา
และรูปประโยคท่ีจ าเป็นในการน าเสนอขอ้มูลเป็นหลกั และผูเ้รียนสามารถน าหลกัการใชภ้าษาและ
รูปประโยคไปปรับใชก้บัขอ้มูลอ่ืนๆได ้จากนั้นจึงน าร่างหลกัสูตรไปให้นกัเรียนในโรงเรียนบา้นไร่ 
ชั้นประถมปีท่ี ๖ จ านวน ๑๔  คน อ่าน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตรกบัวยัของ
นักเรียน แล้วน าส่ิงท่ีได้จากการศึกษา  เช่น  ความชัดเจนของภาพ  ขนาดตวัอกัษร  สีสัน  ความ
เขา้ใจในการท ากิจกรรมแต่ละบทเรียน มาปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสม  และน าไปทดลองสอน 

๓)   ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ – เดือนเมษายน ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๒  การศึกษาความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตรกบัวยัของนกัเรียน 
 
๔) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ก่  ผูช่้วยนกัวิจยัในชุมชน จ านวน ๒ คน  ผูป้ระกอบอาชีพ

มัคคุเทศก์ในชุมชน  จ านวน ๒ ครอบครัว นักเรียนโรงเรียนวดับ้านไร่  นักเรียนโรงเรียนวัด
จอมทอง และผูป้ระกอบอาชีพในพื้นท่ีท่ีจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน จ านวน ๓  แหล่งขอ้มูล 

๕)  สถานท่ี  ไดแ้ก่  โรงเรียนวดับา้นไร่  โรงเรียนวดัจอมทอง  พื้นท่ีต าบลบา้นแหวน 
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ไดเ้อกสารหลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน ฉบบัร่าง
เป็นภาษาองักฤษจ านวน ๑ เล่ม และไดน้ าบทท่ี ๑ และ ๒  ของหลกัสูตรไปทดลองสอนในโรงเรียน
วดัจอมทอง  หลงัจากนั้นจึงน าไปใช้ทดลองสอนกบันักเรียนโรงเรียนวดับา้ไร่ ต าบลบา้นแหวน 



 ๔๘ 

จ านวน ๑๔ คน ในระหวา่งปิดภาคเรียนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเน้ือหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียน แลว้จึงน าผลท่ีได้มาใชป้รับเน้ือหาของหลกัสูตร
ฉบบัสมบูรณ์ และเพื่อน าหลักสูตรฉบบัสมบูรณ์ไปใช้สอนหลกัสูตรระยะสั้ นในชุมชน และใน
โรงเรียนต่อไป 

 
กจิกรรมที ่๔   การวพิากษห์ลกัสูตร 
๑) กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมใน                   

การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองมคัคุเทศก์ชุมชน ฉบบัภาษาองักฤษ  เพื่อใช้สอนหลกัสูตรระยะสั้ น             
ในชุมชนและในโรงเรียนประถมศึกษาของต าบลบา้นแหวน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาองักฤษ และ
การจดัท าหลักสูตรท้องถ่ิน จ านวน ๓ ท่าน และครูผูส้อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของต าบล                
บา้นแหวน ๔  คน มาประชุมเพื่อวพิากษห์ลกัสูตร 

๓)   ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๔)   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาองักฤษ และการจดัท า

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน ๓ ท่าน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คือ ผูช่้วยศาสตราจารยเ์จริญศรี 
พื้นผาสุข  Mr. Quintin Kitson และ รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส  และได้เชิญครูผูส้อน
ภาษาองักฤษในโรงเรียนของต าบลบ้านแหวน จ านวน ๔ คน ซ่ึงได้ให้ค  าแนะน าในการปรับ
บทเรียนให้เหมาะสมกบัวยัของนักเรียนระดบัประถม ศึกษา และท่ีประชุมมีความเห็นว่าควรมี
ภาพประกอบมากข้ึน ส่วนดา้นเน้ือหาพบวา่เหมาะสมกบัการจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๓.๓  การวพิากษห์ลกัสูตร 

 



 ๔๙ 

๕)  สถานท่ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ไดค้  าแนะน าในการปรับภาษาใหถู้กตอ้ง การจดั

กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีง่ายเพื่อดึงดูดใจนกัเรียนระดบัประถมศึกษา การจดัเรียงล าดบัเน้ือหา และ 
การใชค้  าสั่งในแบบฝึกหดัทา้ยบท ส่วนเน้ือหาของหลกัสูตร พบวา่เป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและ
ครูในโรงเรียน จากนั้นจึงน าค าแนะน ามาปรับจนกระทั่งได้หลักสูตรเร่ืองมคัคุเทศก์ชุมชน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการสอนหลักสูตรระยะสั้ นในขุมชน และเพื่อใช้การสอนเสริม                  
ภาษา องักฤษในโรงเรียนของต าบลบา้นแหวน อ. หางดง จ.เชียงใหม่ และเกิดความเขา้ใจในพื้นท่ีใน
เร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

 
กจิกรรมที ่๕   การทดลองใชห้ลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเน้ือหา เร่ืองมคัคุเทศกชุ์มชน ฉบบัภาษาองักฤษ  ท่ีน าไปใชก้บัผูเ้รียน 
๒) วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผู ้วิจ ัยได้ประสานกับโรงเรียนวดับ้านไร่เพื่อขอน า

หลกัสูตรไปทดลองใช ้ จากนั้นจึงน าร่างหลกัสูตรไปให้นกัเรียนในโรงเรียนวดับา้นไร่ ชั้นประถม 
ปีท่ี ๖  จ  านวน ๑๔  คน ทดลองเรียน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมีนาคม– เดือนเมษายน ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนกัวิจยั นกัเรียนในโรงเรียนวดับา้นไร่  

ต าบลบา้นแหวน ชั้นประถมปีท่ี ๖ จ านวน ๑๔  คน 
 

 
ภาพท่ี ๓.๔  การทดลองใชห้ลกัสูตร 

 
 



 ๕๐ 

๕)  สถานท่ี  โรงเรียนวดับา้นไร่   ต าบลบา้นแหวน 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม   พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยูใ่น

ระดับปานกลาง (๕๑ - ๖๘ %) เน่ืองจากมีค าศัพท์ และประโยคท่ีนักเรียนยงัไม่เข้าใจอยู่บ้าง  
นักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกและยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษกบัคนแปลกหน้า  
ส่วนดา้นเอกสารประกอบการสอนพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อภาพ   ขนาดตวัอกัษร  กิจกรรม
การเรียนการสอน  และความรู้ท่ีไดจ้ากทอ้งถ่ินเป็นภาษาองักฤษ  อยูใ่นระดบัมาก  
 

กจิกรรมที ่๖   การคืนความรู้สู่ชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน                    

การตรวจสอบความรู้ของชุมชน และการสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ท่ีชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนไดต้ลอดเวลา ตลอดจนเป็นการมอบหลกัสูตรมคัคุเทศก์
ชุมชนใหก้บัโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมให้เยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ได้แก่การน าหนังสือหลักสูตรมคัคุเทศก์ชุมชนไปจดั
แสดงนิทรรศการ ร่วมกบัหลกัสูตรอ่ืนๆและเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมเสวนา  และสอบถาม
ความเห็นของชุมชนดว้ยการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนด 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง วนัท่ี   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ นกัเรียน และครูของโรงเรียนต่างๆในต าบลบา้นแหวน   

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการศึกษา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
และชมการแสดงนิทรรศการ 
 

 

ภาพท่ี ๓.๕  การคืนความรู้สู่ชุมชน 
 



 ๕๑ 

๕)  สถานท่ี ได้แก่ ท่ีศูนยแ์สดงไมแ้กะสลกั ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ผูค้นในชุมชนมีความภาคภูมิใจท่ีเร่ืองราวของ
ต าบลบา้นแหวนไดถู้กถ่ายทอดให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินในบทเรียนภาษาองักฤษท่ีมี
ตัวละครเป็นบุคคลท่ีมีอยู่จริงในต าบลบ้านแหวน  นอกจากน้ียงัเป็นตัวกระตุ้นต่อนักเรียนมี        
แรง จูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ ส าหรับคุณครูในโรงเรียนก็มองเห็นช่องทางในการจัดท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป  อนัจะส่งผลให้ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินไดรั้บการถ่ายทอดอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

 ๔.๒  หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม้ 
 กจิกรรมที ่๑   การศึกษาพื้นท่ี    
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพื้นท่ีต าบลบา้นแหวนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน

บริบทของพื้นท่ี และเพื่อคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร
การแกะสลกัพระไม ้โดยคณะผูว้จิยัไดป้ระสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนในการด าเนิน
กิจกรรม 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมายในการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม ร่วมกนัส ารวจ
แหล่งความรู้ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง  เดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมาย และบุคคลท่ีอยูใ่นแหล่งความรู้ 
 

 
ภาพท่ี ๓.๖  การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก 



 ๕๒ 

๕)  สถานท่ี  พื้นท่ีในต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม   ได้ทราบถึงแหล่งความรู้ในชุมชน และความ

เป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

กจิกรรมที ่๒   การจดัเวทีชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ 

คน้หาครูภูมิปัญญาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมเวที รวมถึงเป็นการศึกษาความตอ้งการของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของชุมชน และคน้หาผูช่้วยนกัวจิยัในชุมชนเพื่อจดัท าท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม   คือ  การจดัเวทีส ารวจความรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้

กระบวนการ F.S.C. (Future Search Conference = การสร้างอนาคตร่วมกนั) โดยคณะผูว้ิจยัได้
เชิญผูน้ าและตวัแทนจากหมู่บา้นต่าง ๆ จ านวน ๑๓ หมู่บา้นๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คนมาร่วมเวที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี ๓.๗  การจดัเวทีชุมชน 
 

๓)   ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๘  
๔) ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  คณะผู ้วิจ ัยได้เชิญผตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ จ านวน                         

๑๓ หมู่บา้น ๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจ านวนหน่ึง 
โดยมีนายสมบูรณ์ รอบรู้ อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็นผู ้ด าเนินการในเวที 

๕)  สถานท่ี  จดัเวที  ณ วดัศรีบุญเรือง  หมู่ ๔ ต าบลบา้นแหวน 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินเวที พบว่า มีองค์ความรู้มากมายท่ีชุมชนตอ้งการให้จดัท า

เป็นหลกัสูตรหรือบนัทึกไวเ้พื่อป้องกันการสูญหายไปจากชุมชน และประชาชนในเวทีมีความ



 ๕๓ 

ตอ้งการให้บรรจุไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนดว้ย โดยประชาชนยินดีให้ความร่วมมือในการจดัท า
หลกัสูตร และถ่ายทอดความรู้  นอกจากน้ียงัได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
บา้นแหวนในการอ านวยความสะดวกในการศึกษาพื้นท่ี และการจดัเวทีอีกดว้ย 
 

กจิกรรมที ่๓   การจดัท าร่างหลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าร่างเน้ือหาของหลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้

และศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษา 
๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  การจดัท าเน้ือหาของหลกัสูตรการแกะสลกัพระไมน้ั้น             

ไม่สามารถน าเขา้ไปสอนในโรงเรียนได ้เน่ืองจากการแกสลกัพระขนาด ๑๙ น้ิว เป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง
ใช้ระยะเวลานาน ประกอบกบันกัเรียนของต าบลบา้นแหวนเป็นนักเรียนระดบัประถมศึกษา  แต่
ชุมชนมีความเห็นวา่ภูมิปัญญาดา้นการแกะสลกัไมเ้ป็นอาชีพของชาวต าบลบา้นแหวน ควรจะไดมี้
การถ่ายทอด และบนัทึกไวใ้ห้คงอยูคู่่กบัต าบลบา้นแหวน  จึงจดัท าเน้ือหาของหลกัสูตรในรูปของ
การถอดความรู้จากครูภูมิปัญญา โดยนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นผูถ้อดความรู้  จากนั้นจึงน า
เน้ือหาของหลกัสูตรไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านแกะสลกัไมว้ิพากษ์  และจดัท าเป็นหลกัสูตรระยะสั้ น
ใหแ้ก่ผูส้นใจท่ีจะยดึเป็นอาชีพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๘  การถอดความรู้เพื่อจดัท าร่างหลกัสูตร 
 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง  เดือนกุมภาพนัธ์ -  พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
๔) ผู ้ เข้า ร่วม กิจกรรม  ได้แ ก่นัก ศึกษ าส าขาวิช าศิลป ศึกษา จ านวน  ๓  คน                    

ครูภูมิปัญญาดา้นแกะสลกัพระไม ้ จ  านวน   ๒  คน  นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยั 



 ๕๔ 

๕)  สถานท่ี  กลุ่มแกะสลกัพระไม ้ หมู่ ๔ บา้นช่างค า ต าบลบา้นแหวน อ.หางดง 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม   ไดก้ารมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ินจากครูภูมิปัญญาสู่นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และร่างเน้ือหาของหลกัสูตรการ
แกะสลกัพระไมข้นาด  ๑๖ น้ิว จ านวน ๑ ฉบบั และเกิดการถ่ายทอดความรู้ และ เผยแพร่ความรู้ของ
ชุมชนสู่สถาบนัการศึกษา 
 

กจิกรรมที ่๔   การวพิากษห์ลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมในการ

จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองการแกะสลกัพระไม ้ขนาด ๑๙ น้ิว เพื่อใช้เป็นหลกัสูตรระยะสั้นให้กบั
ผูส้นใจใน ต าบลบา้นแหวน และทอ้งถ่ินอ่ืนๆท่ีสนใจ 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรคร้ังน้ีผูว้ิจยั ไดเ้ชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นการแกะสลกัไม ้ จ  านวน  ๑๕  คน มาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีออกมาเป็นภาพลายเส้น พบว่าครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความพึงพอใจในรายละเอียดและ
ความถูกตอ้งของขั้นตอนการแกะสลกั  และยนิดีเป็นครูผูส้อนตามหลกัสูตรใหด้ว้ย 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี  ๘  กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๔)  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่ครูภูมิปัญญาท้อง ถ่ินด้านการแกะสลักไม้ จ  านวน                 

๑๕  คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินจากมหาวทิยาลนัราชภฏัจ านวน  ๒ ท่าน 
๕)  สถานท่ี  หอ้งประชุมส านกังานองคก์ารบรหารส่วนต าบลบา้นแหวน 

 

ภาพท่ี ๓.๙  การวพิากษห์ลกัสูตร 
 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ได้หลกัสูตรเร่ือง การแกะสลกัพระไม ้ขนาด   

๑๙ น้ิว  จ  านวน ๑  ฉบบั เพื่อใช้ประกอบการสอนอาชีพเสริมให้กับผูส้นใจของต าบลบ้านแหวน 



 ๕๕ 

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และผูส้นใจอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัเกิดความเข้าใจในพื้นท่ีในเร่ือง                   
การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

 
กจิกรรมที ่๕   การทดลองใชห้ลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเน้ือหาเอกสารประกอบการสอน  เร่ือง การแกะสลกัพระไม ้ พระนัง่  ๑๖ น้ิว 
๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดป้ระสานกบัโรงเรียนในต าบลบา้นแหวนเพื่อขอ

น าหลกัสูตรไปทดลองใช้  แต่พบว่า การแกะสลักไม้ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของชุมชน  และชุมชน
ตอ้งการอนุรักษ์ไว ้ไม่สามารถ น าไปสอนในโรงเรียนได ้เน่ืองจากใช้ระยะเวลานาน ประกอบกบั
นักเรียนยงัเล็กเกินไปส าหรับอาชีพการแกะสลัก จึงต้องน าไปใช้เป็นหลักสูตรระยะสั้ นให้กับ
ผูส้นใจทัว่ไป  โดยประกาศรับสมคัรผูส้นใจเรียนรู้ 

๓)   ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนสิงหาคม– เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
๔)   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่   นกัวจิยั   ผูช่้วยนกัวจิยัครูภูมิปัญญา  
๕)   สถานท่ี    ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  และบา้นครูภูมิปัญญา 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม   พบว่า ไม่มีผูส้นใจเรียนรู้การแกะสลกัพระไม ้

เน่ืองจากตอ้งใช้ระยะเวลาเรียนนาน  และผูส้นใจก็มกัจะท าอาชีพน้ีอยู่แลว้  และไดมี้การถ่ายทอด
ความรู้ตามวิถีชีวิตเดิม แต่ยงัคงมีความตอ้งการอนรัักษ์ภูมิปัญญาในรูปแบบเอกสาร และพึงพอใจ
ในระดบัมาก ท่ีมีเอกสารดงักล่าว   ดงันั้นร่างหลกัสูตร และเอกสารประกอบหลกัสูตรจึงมอบใหก้บั 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน และครูภูมิปัญญาไวใ้ช้สอน  เป็นแนวทางในการบนัทึก
ความรู้ภูมิปัญญา และเพื่อปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในโอกาส ต่อไป 

 
กจิกรรมที ่๖   การคืนความรู้สู่ชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และสร้าง

ความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะใชเ้ป็นส่ือ ในการหล่อหลอมใหบุ้ตรหลาน 
เยาวชน เกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน  และยงัเป็นการสร้างความตระหนกัในเร่ืองความเป็นตวัตนของทอ้งถ่ิน 
และเกิดส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรอนุรักษไ์ว ้อนัจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และ
การร่วมกนัอนุรักษภู์มิปัญญาของชุมชนต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ได้แก่ การจดัเชิญประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องใน               
การจดัท าหลักสูตร และผูส้นใจในต าบลบ้านแหวนเข้าร่วมเวที เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้  
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และวพิากษห์ลกัสูตรในความคิดเห็นของประชาชน                   



 ๕๖ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน           

ครูภูมิปัญญา  ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าหลกัสูตร และผูส้นใจในต าบลบา้นแหวน 
๕)  สถานท่ี  วดัทา้วบุญเรือง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง  เกิดการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ของครูภูมิปัญญาในการน าความรู้ในการ
แกะสลกัพระไมไ้ปปรับใชก้บังานของตนในชีวติประจ าวนั และการประกอบอาชีพ และท่ีส าคญัคือ 
ชุมชนเกิดแนวคิดและความรู้สึกในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการท่ีจะหล่อหลอมเยาวชนให้สนใจ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน และเกิดความเขา้ใจท่ีจะร่วมมือในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึน 

 
๔.๓  หลกัสูตรดนตรีพืน้เมืองของชุมชน 

กจิกรรมที ่๑   การศึกษาพื้นท่ี    
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพื้นท่ีต าบลบ้านแหวนให้เกิดความเขา้ใจใน

บริบทของพื้นท่ี และเพื่อคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน โดยคณะผูว้จิยัไดป้ระสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเพื่อด าเนินกิจกรรม 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแหวนท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมวิจยั  
ได้ ร่วมกนัส ารวจแหล่งความรู้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันพฒันาหลักสูตรดนตรี
พื้นเมืองของชุมชน 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๐  การศึกษาพื้นท่ีเร่ืองดนตรี 
 



 ๕๗ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง  เดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมาย และบุคคลท่ีอยูใ่นแหล่งความรู้ทั้ง ๑๓  หมู่บา้น 
๕)   สถานท่ี  พื้นท่ีในต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น 
๖)   ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม   ได้ทราบถึงแหล่งความรู้ในชุมชน และความ

เป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชน 
 

กจิกรรมที ่๒   การจดัเวทีชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ 

คน้หาครูภูมิปัญญาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมเวที รวมถึงเป็นการศึกษาความตอ้งการของชุมชน
ในการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม   คือ  การจดัเวทีส ารวจความรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้

กระบวนการ F.S.C. (Future Search Conference = การสร้างอนาคตร่วมกนั) โดยคณะผูว้ิจยัได้
เชิญผูน้ าและตวัแทนจากหมู่บา้นต่าง ๆ จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น ๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คนมาร่วมเวที 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี  ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๘   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๑  การจดัเวทีชุมชน 
 

๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม คณะผูว้ิจยัได้เชิญผตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน ๑๓ 
หมู่บา้น ๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจ านวนหน่ึง 
โดยมีนายสมบูรณ์ รอบรู้ อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็นผู ้ด าเนินการในเวที 

๕)  สถานท่ี   จดัเวที   ณ วดัศรีบุญเรือง  หมู่ ๔ ต าบลบา้นแหวน 



 ๕๘ 

๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่มีขอ้มูลองค์
ความรู้มากมายท่ีชุมชนตอ้งการให้จดัท าเป็นหลกัสูตรหรือบนัทึกไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายไปจาก
ชุมชน และมีความตอ้งการให้จดัท าหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชนบรรจุไวใ้นหลกัสูตรของ
โรงเรียนดว้ย 
 

กจิกรรมที ่๓   การจดัร่างท าหลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าร่างเน้ือหาของหลักสูตรท้องถ่ิน และ ศึกษา

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษา 
๒)  วธีิการด าเนินกิจกรรม  ไดแ้ก่ การจดัท าหลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  ๒ หลกัสูตรคือ 

หลกัสูตร  “สะลอ้” และ หลกัสูตร “ซึง” โดยครูภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน จากนั้นน าหลกัสูตรดงักล่าว
ไปทดลองสอนนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๒ ในโรงเรียนวดัจอมทอง ซ่ึงเป็นโรงเรียนหน่ึงในต าบล
บา้นแหวน เพื่อน าผลมาปรับปรุงการจดัท าหลกัสูตร 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่งเดือนมกราคม  ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ 
๔)  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่ครูภูมิปัญญาซ่ึงเป็นเพชรราชภัฏ จ านวน  ๑ ท่าน  

ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน  ๓ คน  ครูผูช่้วย จ านวน ๑ คน นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๒ โรงเรียน 
วดัจอมทอง จ านวน ๓๒ คน  ผูบ้ริหาร และคณะครูในโรงเรียน นอกจากน้ียงัได้รับความร่วมมือ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนในการให้ยีมเคร่ืองดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนและ            
ร่วมติดตามผลการจดักิจกรรมอีกดว้ย 

๕)  สถานท่ี  โรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  เชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  คือ ได้ร่างหลักสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชน

จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “สะล้อ” และ หลักสูตร “ซึง” นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๓๒ คน ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีพื้นเมือง  

 
กจิกรรมที ่๔   การวพิากษห์ลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของหลกัสูตร (ฉบบัร่าง) 

ก่อนการทดลองใช ้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรก่อนน าไปใช ้

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่การน าหลกัสูตรดนตรีฉบบัร่างทั้งสองหลกัสูตร คือ 
“สะล้อ” และ “ซึง” ไปให้ผู ้เช่ียวชาญด้านดนตรี จ านวน ๒ ท่าน และครูภูมิปัญญาในต าบล 



 ๕๙ 

บา้นแหวนอีก ๓ ท่าน  พิจารณาวพิากษ์ โครงสร้าง และเน้ือหาของหลกัสูตร  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวพิากษม์าปรับแกห้ลกัสูตรใหถู้กตอ้ง และสามารถน าไปใชส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่งวนัท่ี  ๑๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูภูมิปัญญาด้านดนตรี  คณะครูโรงเรียนวดัจอมทอง  

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ และ คณะผูว้จิยั 

๕)   สถานท่ีในการวิพาษ์หลกัสูตร คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   และบา้นอดีต
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน หมู่ ๔ บา้นช่างค า 

๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม พบว่า หลกัสูตรท่ีจดัท าโดยครูภูมิปัญญามีความ
ถูกตอ้ง แต่ตอ้งมีการปรับการเทียบเสียงดนตรีพื้นเมืองให้เขา้กบัเสียงดนตรีสากล เพื่อสะดวกใน 
การน าไปจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างมีหลักการ และเพื่อท่ีจะสามารถน าไปจัดท า                 
เอก สารประกอบการสอนให้นักเรียนน าไปฝึกฝนเองท่ีบ้านได้ ตลอดจนพื่อสะดวกต่อการท่ี
ครูผูส้อนท่านอ่ืนในโรงเรียนจะไดน้ าไปใชป้ระกอบการสอน 

 
กจิกรรมที ่๕   การทดลองใชห้ลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเน้ือหาเอกสารประกอบการสอน  เร่ือง ดนตรีพื้นเมือง  “สะลอ้” และ “ซึง” 
๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดป้ระสานกบัโรงเรียนในต าบลบา้นแหวนเพื่อขอ

น าหลกัสูตรไปทดลองใช ้ และโรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวนซ่ึงไดใ้หค้วามร่วมมือมาตั้งแต่
ตน้ไดใ้หน้กัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี  ๒ เขา้ร่วมการทดลองใชห้ลกัสูตร 

 
ภาพท่ี ๓.๑๒  การสอนดนตรีพื้นเมือง 



 ๖๐ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง   เดือนกุมภาพนัธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ 
๔)  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่ครูภูมิปัญญาซ่ึงเป็นเพชรราชภัฏ จ านวน  ๑ ท่าน   

ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน  ๓ คน  ครูผูช่้วย จ านวน ๑ คน นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี ๒ โรงเรียนวดั
จอมทอง จ านวน ๓๒ คน  ผูบ้ริหาร และคณะครูในโรงเรียน นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนในการให้ยีมเคร่ืองดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนและ            
ร่วมติดตามผลการจดักิจกรรมอีกดว้ย 

๕)  สถานท่ี  โรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  เชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  คือ นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๒ คน  

ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีพื้นเมือง  ไดแ้ก่  หลกัสูตร  “สะลอ้” และหลกัสูตร “ซึง” โดย
ถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เม่ือเสร็จส้ินการเรียนแลว้ พบว่าผลการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดบัดีมาก  นักเรียนสามารถแสดงดนตรีในท่ีชุมชนได้  นักเรียนพึงพอใจวิธี 
การสอนของครูและพึงพอใจเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้เป็นหลักในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง  
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กจิกรรมที ่๖   การคืนความรู้สู่ชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ น าความรู้ท่ีได้จากกระบวนการวิจัยไปเผยแพร่  

สร้างความเข้าใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ิน และเป็นการให้ชุมชนได้ตรวจสอบ
ความรู้ของชุมชน ตลอดจนเป็นการมอบหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองให้กบัชุมชน เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใช้
เป็นส่ือในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๓.๑๓  การแสดงดนตรีพื้นเมือง 



 ๖๑ 

        ๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ไดแ้ก่การน านกัเรียนของโรงเรียนวดัจอมทองท่ีจบหลกัสูตร
ดนตรีพื้นเมือง ไปแสดงดนตรีพื้นเมืองร่วมกนั  ณ วดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวน  เพื่อใหชุ้มชนและ 
ครูภูมิปัญญาไดป้ระเมินผลการทดลองใชห้ลกัสูตร โดยการแบบประเมินผล และการสัมภาษณ์ 
  ๓)   ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๐ 
         ๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน  
ครูภูมิปัญญา  คณะครู  และนกัเรียนโรงเรียนวดัจอมทอง พระภิกษุวดัจอมทองและผูส้นใจ 
          ๕)   สถานท่ี  วดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวน   
        ๖)   ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  คือผูร่้วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจในผลงาน  
ท่ีเกิดข้ึน และตระหนกัถึงความส าคญัในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินในโรงเรียน เกิดแนวคิด
ในการร่วมมือร่วมใจกนัในการจดัท าเอกสาร  หรือการบนัทึกความรู้ไวเ้พื่อมิให้ความรู้นั้นสูญหาย 
ไปกบัตวัของครูภูมิปัญญาซ่ึงส่งผลถึงการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในชุมชน
อีกดว้ย 
 

๔.๔  หลกัสูตรการฟ้อนร าพืน้เมืองของชุมชน 
กจิกรรมที ่๑   การศึกษาพื้นท่ี    
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพื้นท่ีต าบลบ้านแหวนให้เกิดความเข้าใจ 

ในบริบทของพื้นท่ี และเพื่อคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน โดยคณะผูว้จิยัไดป้ระสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเพื่อด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๔   การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึกระดบัโรงเรียน 
 



 ๖๒ 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมายให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการวจิยั ไดร่้วม 
กนัส ารวจแหล่งความรู้ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่งเดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๕   นกัเรียนในโรงเรียน 
 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมาย และบุคคลท่ีอยูใ่นแหล่งความรู้  
๕)  สถานท่ี  พื้นท่ีในต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  ได้ทราบถึงแหล่งความรู้ในชุมชน และความ

เป็นไปไดใ้นการร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน 
 
กจิกรรมที ่๒   การจดัเวทีชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ 

คน้หาครูภูมิปัญญาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมเวที รวมถึงเป็นการศึกษาความตอ้งการของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม   คือ  การจดัเวทีส ารวจความรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้

กระบวนการ F.S.C. (Future Search Conference = การสร้างอนาคตร่วมกัน) โดยคณะผูว้ิจ ัย                
ไดเ้ชิญผูน้ าและตวัแทนจากหมู่บา้นต่าง ๆ จ านวน ๑๓ หมู่บา้นๆ ละ ๕ คน รวม ๖๕ คนมาร่วมเวที 
เพื่อคน้หาครูภูมิปัญญา และผูช่้วยนกัวจิยัในทอ้งถ่ิน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๙   



 ๖๓ 

๔) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  คณะผูว้ิจยัได้เชิญตวัแทนจากหมู่บา้นต่าง ๆ จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 
หมู่บา้นละ ๕ คน รวม ๖๕ คน และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจ านวนหน่ึง โดยมี
นายสมบูรณ์ รอบรู้ อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็นผู ้ด าเนินการในเวที 

๕)  สถานท่ี   จดัเวที   ณ วดัศรีบุญเรือง  หมู่ ๔ ต าบลบา้นแหวน 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่ในชุมชนมี

องคค์วามรู้ดา้นการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน ท่ีชุมชนตอ้งการให้จดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หรือ
บนัทึกไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายไปจากชุมชน และ ชุมชนมีความตอ้งการให้บรรจุไวใ้นหลกัสูตร
ของโรงเรียนดว้ย  อย่างไรก็ตามพบวา่ผูท่ี้เป็นครูภูมิปัญญาดา้นการฟ้อนร าท่ีผูเ้ขา้ร่วมเวทีกล่าวถึง
ไม่อยูใ่นท่ีประชุม  และมีเหตุผลบางประการท่ีไม่สามารถอยูใ่นชุมชนไดต้ลอดเวลา  จึงท าให้ผูว้ิจยั
ตอ้งศึกษาพื้นท่ีเชิงลึกเพื่อหาขอ้มูลต่อไป 
 

กจิกรรมที ่๓    การจดัร่างท าหลกัสูตร  
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อจดัท าร่างเน้ือหาของหลักสูตรท้องถ่ิน และศึกษา

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษาดา้นการฟ้อนร า 
๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ได้แก่การติดตามครูภูมิปัญญาดา้นการฟ้อนร าพื้นเมือง

เพื่อประสานการถอดความรู้และการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนบา้นแหวน แต่พบวา่
ครูภูมิปัญญาดา้นการฟ้อนร ามีภารกิจส าคญัท่ีท าใหไ้ม่สามารถอยูใ่นพื้นท่ีในช่วงเวลาการด าเนินการ
วิจัย  คณะผู ้วิจ ัยจึงใช้วิธีการสืบค้นความรู้ด้านการฟ้อนร าในโรงเรียนทั้ ง ๔ แห่ง  พบว่ามี 
ครูผูส้อนฟ้อนร าในชัว่โมงพฒันาผูเ้รียนจ านวนน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมหลกั
ของ โรงเรียนตามความสนใจ และตามโครงการท่ีตอ้งสนองตอบภารกิจดา้นการบริหารท่ีต่างกนั
ออกไปจึงมีการน าชัว่โมงพฒันาผูเ้รียนดงักล่าวไปท ากิจกรรมตามนโยบายของโรงเรียน คณะผูว้ิจยั
จึงได้ปรึกษากับคณะครูโรงเรียนวดัจอมทอง  ซ่ึงมีส่วนร่วมในการทดลองใช้หลักสูตรดนตรี
พื้นเมืองของชุมชน โดยคณะผูว้จิยัและครูในโรงเรียนมีความเห็นพอ้งกนัวา่  “เม่ือมีดนตรีแลว้ก็ตอ้ง
มีฟ้อนดว้ยจึงจะครบ”  และหากมีงานบุญกุศลต่าง ๆ ของชุมชน โรงเรียนจะได้น าการแสดงของ
โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมดว้ย ทา้ยสุดคุณครูจิราลกัษณ์  จนัทร์แกว้ จึงอาสาท่ีจะถ่ายทอดภูมิปัญญา
ดา้นการฟ้อนหริภุญไชย  ซ่ึงในอดีตวฒันธรรมหริภุญไชยไดแ้ผม่าถึงส่วนหน่ึงของต าบลบา้นแหวน
ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัจงัหวดัล าพูน จากนั้นจึงจดัท าร่างเน้ือหาการฟ้อนหริภุญไชย วิพากษ์หลกัสูตรโดย
น าไปศึกษาเทียบเคียงกบัหลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชยของจงัหวดัล าพูน และน าไปทดลองสอน
นกัเรียนหญิง ระดบัช่วงชั้นท่ี ๒  เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับโครงสร้าง และเน้ือหาของหลกัสูตรต่อไป 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่งตุลาคม  ๒๕๔๙ ถึง เดือนมกราคม  ๒๕๕๐ 



 ๖๔ 

๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  นักเรียนหญิงโรงเรียนวดัจอมทองจ านวน  ๑๕ คน     
คณะครูโรงเรียนวดัจอมทอง  จ  านวน  ๖  คน  นกัวจิยั แลผูช่้วยนกัวจิยั จ  านวน  ๒  คน   

๕)   สถานท่ี  โรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๖   การประชุมจดัท าร่างหลกัสูตร 
 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ แผนการสอนฟ้อนหริภุญไชย                      
 
จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง  ร่างเน้ือหาหลกัสูตรการสอนฟ้อนหริภุญไชย ๑ ฉบบั  นกัเรียน

หญิงระดบั ช่วงชั้นท่ี  ๒ ของโรงเรียนวดัจอมทองไดรั้บการถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนร า และสามารถ
น าไปแสดงในงานต่าง ๆ ของชุมชน และนอกพื้นท่ีของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  ผลพลอยไดจ้ากการ
น านกัเรียนท่ีมีปัญหาพิเศษดา้นสติปัญญา  และปัญหาดา้นครอบครัวมาร่วมรับการถ่ายทอดศิลปะ 
การฟ้อนร า  พบว่านักเรียนดงักล่าวสามารถจดจ าท่าร า และสามารถร่วมการแสดงไดเ้ป็นอย่างดี 
มีความอดทน  มีความภาคภูมิใจเพิ่มปมเด่น   และมีสมาธิในการท ากิจกรรมเพิ่มข้ึน 
 

กจิกรรมที ่๔   การวพิากษห์ลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการจดัท าหลกัสูตรการสอน

ฟ้อนหริภุญไชย และหาประสิทธิภาพในการน าไปถ่ายทอดแก่เยาวชน  สร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีใน
เร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม   ไดแ้ก่ การน าร่างเน้ือหาหลกัสูตรการสอนฟ้อนหริภุญไชย  
ไปศึกษาเปรียบเทียบกับหลักสูตรการฟ้อนหริภุญไชย ของจังหวดัล าพูน และน าร่างหลักสูตร 
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฟ้อนร า  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ตรวจสอบตามหลกัวชิาการ 



 ๖๕ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ   ระหวา่งวนัท่ี   ๑๗ -  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการฟ้อนร า จ  านวน ๒ คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน  ๒ คน  ผูบ้ริหาร และคณะครูโรงเรียนวดัจอมทอง จ านวน  ๔  คน   
๕) สถานท่ี ได้แก่ โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  

และสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม  ไดห้ลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชยฉบบัสมบูรณ์ของ

โรงเรียนจอมทอง ชุมชุนบา้นแหวน และจากการวิพากษห์ลกัสูตรพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่การฟ้อน
หริภุญไชยมิใช่ภูมิความรู้ของชุมชนบา้นแหวนโดยตรง  แต่มีการถ่ายทอดมาจากจงัหวดัล าพูนซ่ึงมี
พื้นท่ีติดกัน และการฟ้อนน้ีได้มีการน ามาผสมผสานปรับให้เข้ากับผูเ้รียนระดับประถมศึกษา  
ดงันั้นการจดัท าหลกัสูตรการฟ้อนพื้นเมืองของชุมชนบา้นแหวนอาจน าวฒันธรรมของผูค้นท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนัมาถ่ายทอดเป็นความรู้  และสร้างเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับ  การช่ืนชม 
ซ่ึงกนัและกนัในสังคมได ้ ส าหรับตวัร่างหลกัสูตร พบวา่มีความเหมาะสมดี 

 
กจิกรรมที ่๕   การทดลองใชห้ลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเน้ือหาเอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การฟ้อนหริภุญไชย 
๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัได้ประสานกับโรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลบ้าน

แหวนซ่ึงได้ให้ความร่วมมือมาตั้งแต่ตน้ได้ให้นักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี  ๒ เขา้ร่วมการทดลองใช้
หลกัสูตรดนตรี  และเป็นผูริ้เร่ิมในการสอนฟ้อนหริภุญไชยเพื่อประกอบการแสดงดนตรีพื้นเมือง  
โดยก าหนดใหน้กัเรียนหญิงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓-๔ เรียนในชัว่โมงพฒันาผูเ้รียน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ครูภูมิปัญญา ๑ ท่าน  ครูผูช่้วย จ านวน ๑ คน นักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓-๔  โรงเรียนวดัจอมทอง จ านวน ๑๕ คน ผูบ้ริหาร และคณะครูใน
โรงเรียน นอกจากน้ียงัได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการให้งบประมาณมาใช้ในการตัดชุด 
ฟ้อนร าและร่วมติดตามผลการจดักิจกรรมอีกดว้ย 

๕)  สถานท่ี  โรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  เชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  คือ นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๕ คน  

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการฟ้อนหริภุญไชย โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เม่ือเสร็จส้ินการเรียนแลว้ พบวา่ผลการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบั ดีมาก  นกัเรียน
สามารถแสดงการฟ้อนร าในท่ีชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน  นกัเรียนพึงพอใจวิธีการ



 ๖๖ 

สอนของครู  และพึงพอใจเอกสารประกอบการสอนท่ีใชเ้ป็นหลกัในการฝึกซ้อมดว้ยตนเองไดเ้ป็น
อย่างดี   ผูป้กครองมีความภาคภูมิใจท่ีบุตรหลานได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการฟ้อนร าอยู่ใน
ระดบัมาก  และมีความเช่ือว่านักเรียนจะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  เน่ืองจากในจงัหวดั
เชียงใหม่มีการจดัอาหารแบบขนัโตกให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ประสบการณ์ในการกินอาหารภาคเหนือ 
และมีการจดัการแสดงการฟ้อนร าประกอบการรับประทานอาหารแบบขนัโตกด้วย โดยผูแ้สดง
ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

 
กจิกรรมที ่๖   การคืนความรู้สู่ชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน                  

การตรวจสอบความรู้ของชุมชน และการสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ท่ีชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการมอบหลักสูตรฟ้อนร า              
หริภุญไชยใหก้บัชุมชนเพื่อใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

๒)  วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่การน านกัเรียนไปแสดงการฟ้อนร าในสถานท่ีต่าง ๆ
ในอ าเภอหางดง  เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน  และสอบถามความเห็นของชุมชนด้วย                  
การสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนด 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง เดือนธนัวาคม ๒๕๔๙ – กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนต่างๆในต าบลบ้านแหวนและ

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และชมการฟ้อนร า 
๕)  สถานท่ี ไดแ้ก่  สถานท่ีราชการในต าบลบา้นแหวน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

และชุมชนต่าง ๆ ในอ าเภอหางดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๗   การแสดงฟ้อนหริภุญไชย 



 ๖๗ 

๖)   ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ ผูป้กครองนักเรียนท่ีเรียนฟ้อนร ามีความ
ภาคภูมิใจท่ีนักเรียนได้เรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ิน  และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
ส่วนชุมชน และโรงเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูจิราลักษณ์ 
จนัทร์แกว้   นอกจากน้ียงัเกิดแรงกระตุน้ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนอยากมีความสามารถในการฟ้อนร า             
อนัจะส่งผลต่อการรับการถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาอีกดว้ย 
 

๔.๕  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลติภัณฑ์ 
กจิกรรมที ่๑  การศึกษาพื้นท่ี    
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพื้นท่ีต าบลบ้านแหวนให้เกิดความเข้าใจ                       

ในบริบทของพื้นท่ี และเพื่อคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ โดยคณะผูว้ิจยัได้ประสานกบัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน           
เพื่อด าเนินกิจกรรมการศึกษาพื้นท่ีเบ้ืองตน้  

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั  คณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมวิจยั เร่ือง
หลกัสูตรท้องถ่ิน ได้ร่วมกนัส ารวจแหล่งความรู้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกนัพฒันา 
หลกั สูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์ โดยการศึกษาจากเวที และการศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง  เดือนพฤศจิกายน - เดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนกัวิจยั คณะกรรมการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นแหวนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและบุคคลท่ีอยูใ่นแหล่งความรู้จ านวน ๑๓ หมู่บา้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๘    การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก 
 



 ๖๘ 

๕)  สถานท่ี  พื้นท่ีในต าบลบา้นแหวน จ านวน  ๑๓ หมู่บา้น 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม ได้ทราบถึงแหล่งความรู้ในชุมชน เร่ืองการเดินเส้น

ตกแต่งผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของหลายหมู่บา้น และพบความเป็นไปไดใ้นการร่วมกบัชุมชน
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นอาชีพ 
 

กจิกรรมที ่๒   การจดัเวทีชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ 

คน้หาครูภูมิปัญญาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมเวที รวมถึงเป็นการศึกษาความตอ้งการของชุมชน                  
ในการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม   คือ  การจดัเวทีส ารวจความรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้

กระบวนการ F.S.C. (Future Search Conference = การสร้างอนาคตร่วมกัน) โดยคณะผูว้ิจ ัย               
ได้เชิญผู ้น าและตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ จ านวน ๑๓ หมู่บ้านๆ ละ ๑ คน รวม ๑๓ คน และ
คณะกรรมการหมู่บ้านซ่ึงมี ก านันอ่ินแก้ว นันทะวงค์  ก านันต าบลบ้านแหวนเป็นประธาน  
มาร่วมเวที เพื่อทบทวนการค้นหาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีต้องการจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถ่ิน  
เพิ่มเติมอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๙   การศึกษาพื้นท่ีจากเวทีชุมชน 
 
๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  วนัท่ี  ๑๗   ตุลาคม  ๒๕๔๙   
๔) ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  คณะผู ้วิจ ัยได้ เชิญตัวแทนจากหมู่บ้าน ต่าง ๆ  จ านวน                     

๑๓ หมู่บา้น ๆ ละ ๑ คน รวม ๑๓  คน คณะกรรมการหมู่บา้นจ านวน  ๕  คน สมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน  ๒ คน โดยมีก านนัอ่ินแกว้ นนัทะวงค ์ ก านนัต าบลบา้นแหวนเป็นประธาน 



 ๖๙ 

๕)  สถานท่ี   จดัเวที   ณ ท่ีท าการก านนัต าบลบา้นแหวน  หมู่ ๘  บา้นตน้เฮือด 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินการจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า 

มีองค์ความรู้ท่ีผูร่้วมเวทีต้องการให้จดัท าเป็นหลักสูตรท้องถ่ิน หรือบันทึกไวเ้พื่อป้องกันการ 
สูญหาย ไปจากชุมชน  และผู ้ร่วมเวทีมีความต้องการท่ีจะให้จัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้ น 
เพื่อถ่ายทอดให้กบัเยาวชน และผูส้นใจน าไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมในชุมชนเพื่อเป็น
การเพิ่มรายได ้และหากมีความเป็นไปได ้ผูร่้วมเวทีมีความตอ้งการท่ีจะให้บรรจุความรู้ดา้นเดินเส้น
ตกแต่งผลิตภณัฑไ์วใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนดว้ยเพราะจะเป็นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัเยาวชน 

 
กจิกรรมที ่๓    การจดัท าร่างหลกัสูตร    
๑) กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อจดัท าร่างเน้ือหาของหลักสูตรท้องถ่ิน และศึกษา

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษาดา้นอาชีพใหก้บัเยาวชน 
๒) วิธีการด าเนินกิจกรรม  การจดัท าร่างหลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ใน

คร้ังน้ี  เป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ท่ี มีอยู่ในท้องถ่ินด้านการอาชีพ 
โดยรับสมคัรนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท่ีสนใจการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม ให้ไปถอดความรู้ด้านการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ในชุมชนบ้านแหวน  
แล้วน าความรู้ท่ีได้มาสรุปเป็นเน้ือหาของหลักสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ จากนั้นจึงน า
เน้ือหาท่ีได้ไปจดั ท าเป็นร่างหลักสูตรบนเว็บไซต์ (Web Site) แล้วน าไปให้ครูภูมิปัญญาด้าน 
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑข์องบา้นแหวนวพิากษเ์น้ือหาและขั้นตอนต่าง ๆ จากนั้นจึงน าเวบ็ไซต ์
(Web Site) ดงักล่าวไปให้กลุ่มเยาวชนในชุมชนบา้นแหวน  และในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ศึกษา  จากนั้นจึงน าไปทดลองสอน นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี ๖ โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลบา้นแหวน  
แลว้จึงน าผลจากการทดลองสอนมาปรับปรุงเป็นหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
 

   ภาพท่ี ๓.๒๐   การถอดความรู้เพื่อจดัท าร่างหลกัสูตร 



 ๗๐ 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่งเดือน  ธนัวาคม ๒๕๔๙ – เมษายน ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ครูภูมิปัญญาดา้นการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ จ  านวน ๕ คน  

นักศึกษาวิชาเอกศิลปะ และ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ คน  กรรมการหมู่บา้น  เยาวชนใน
ต าบลบา้นแหวน  จ านวน ๑๕ คน นกัเรียนโรงเรียนวดับา้นไร่ และผูช่้วยนกัวจิยัจ  านวน ๒ คน 

๕)  สถานท่ี ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นแหวน หมู่ ๘  บา้นตน้เฮือด  และสถาบนัวจิยัและพฒันา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม พบว่า เยาวชนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจขั้นตอน
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนรู้จากเว็บไซต ์
(Web Site) ไม่สามารถท าให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวมีทักษะและความสามารถในการฝึกหัด 
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ไดดี้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเดินเส้นเป็นงานทกัษะท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาใน 
การฝึกฝนให้เกิดความช านาญ แต่พบว่าการเรียนรู้จาก เว็บไซต์ (Web Site) ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่ีจะยึดเป็นอาชีพเสริมต่อไป  
และการทดลองใช้หลกัสูตรกบันกัเรียนโรงเรียนวดับา้นไร่ พบว่านกัเรียนสามารถลงมือปฏิบติัได ้ 
มีความสนุกสนาน และตอ้งการน าไปใชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีก  ซ่ึงนบัวา่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เป็นไปตามวตัถุประสงค์  เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการกระตุน้ให้เยาวชนมีส านึกรัก และภาคภูมิใจต่อ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
กจิกรรมที ่๔   การวพิากษห์ลกัสูตร 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและขั้นตอน              

การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ และเป็นการเผยแพร่แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และสร้าง
ความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะใช้เป็นส่ือในการหล่อหลอมให้เยาวชน 
เกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน   

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัได้เชิญครูภูมิปัญญาด้านการเดินเส้นของต าบล             
บา้นแหวน  จ านวน  ๑๕  คน มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ของเน้ือหาและขั้นตอนการเดินเส้นตกแต่ง
ผลิตภณัฑ ์และเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินจ านวน ๒ คน โดยน าหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง
อยู่ในรูปของเว็บไซต์ (Web site) ไปเปิดให้ดูทีละขั้นตอนและให้ครูภูมิปัญญาช่วยกันวิพากษ ์
พบว่าด้านเน้ือหามีส่วนท่ีต้องเพิ่มเติมอีก เช่นการ “ท าเก่า” หรือการท าของใหม่ให้เป็นของเก่า 
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของผูซ้ื้อท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ คือ วนัท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. 



 ๗๑ 

๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์
จ านวน  ๑๕ คน  นกัวิจยั และผูช่้วยนกัวจิยั จ  านวน ๒ คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่จ  านวน  ๒  คน 

๕)  สถานท่ี  ณ ท่ีท าการก านนัต าบลบา้นแหวน หมู่ ๘ บา้นตน้เฮือด  อ าเภอหางดง 

 
ภาพท่ี ๓. ๒๑   การวพิากษห์ลกัสูตร 

 
๖)  ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  พบว่ามีส่วนท่ีต้องเพิ่มเติมในเน้ือหาอีก เช่น             

การ “ท าเก่า” หรือการท าของใหม่ให้เป็นของเก่า ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของผูซ้ื้อท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี
ยงัพบว่าชุมชนให้ความร่วมมือในการจดัท าหลกัสูตรเป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการรวมตวักนัของกลุ่ม
อยา่งเหนียวแน่น พึ่งพาอาศยักนัในทุกเร่ือง 

 
กจิกรรมที ่๕   การทดลองใชห้ลกัสูตร   
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเน้ือหาเอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์
๒)  วธีิการด าเนินกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดป้ระสานกบัโรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลบา้นแหวน

โดยไดใ้ห้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  เขา้ร่วมการทดลองใชห้ลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่ง
ผลิตภณัฑ ์ จากนั้นจึงให ้ผูช่้วยนกัวจิยัซ่ึงเป็นผูถ้อดความรู้เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียน 

๓)  ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง   เดือนเมษายน ๒๕๕๐ 
๔)  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ครูภูมิปัญญา ๑ ท่าน  ครูผู ้ช่วย จ านวน ๑ คน นักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖ โรงเรียนวดับา้นไร่ จ านวน ๑๕  คน  ผูบ้ริหาร และคณะครูในโรงเรียน 
เยาวชนในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน  ๑ หมู่เรียน นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยัจ  านวน ๒ คน 

 



 ๗๒ 

๕)  สถานท่ี  โรงเรียนวดับา้นไร่  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  เชียงใหม่ 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม พบว่า เยาวชนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจขั้นตอน

การเดินเส้นตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนรู้จากเว็บไซต ์ 
(Web Site) ไม่สามารถท าให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวมีทักษะและความสามารถในการฝึกหัดการ
เดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ไดดี้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเดินเส้นเป็นงานทกัษะท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการ
ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ แต่พบวา่การเรียนรู้จาก เวบ็ไซต์ (Web Site)  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ              
ในภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่ีจะยึดเป็นอาชีพเสริมต่อไปและ 
การทดลองใช้หลกัสูตรกบันักเรียนโรงเรียนวดับา้นไร่ พบว่านักเรียนสามารถลงมือปฏิบติัได้ใน
ระดับดี  มีความสนุกสนาน และต้องการน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีก  ซ่ึงนับว่าการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นไปตามวตัถุประสงค์  เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการกระตุน้ให้เยาวชนมีส านึกรัก 
และภาคภูมิใจต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีนกัเรียนพึงพอใจวิธีการสอนของครู และพึงพอใจ
เอกสารประกอบการสอนท่ีใชเ้ป็นหลกัในการฝึกซ้อมดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี   ผูป้กครองมีความ
ภาคภูมิใจท่ีบุตรหลานได้รับการถ่ายทอดความรู้  และมีความเช่ือว่านักเรียนจะน าไปใช้ใน 
การประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนได ้  

 
กจิกรรมที ่ ๖   การคืนความรู้สู่ชุมชน 
๑)  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และสร้าง

ความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีชุมชนจะใชเ้ป็นส่ือในการหล่อหลอมใหบุ้ตร
หลาน เยาวชนให้เกิดส านึกรักทอ้งถ่ินและยงัเป็นการสร้างความตระหนักในเร่ืองความเป็นตวัตน  
ของท้องถ่ิน และเกิดส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีควรอนุรักษ์ไว ้นอกจากน้ียงัเป็น 
การส่งมอบความรู้ท่ีมีการบนัทึกไวอ้ยา่งเป็นระบบใหก้บัชุมชน 

๒)  วิธีการด าเนินกิจกรรม  ได้แก่  การจัดเชิญประชาชนและผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องใน 
การจัดท าหลักสูตร และผู ้สนใจในต าบลบ้านแหวนเข้าร่วมเวที เพื่อให้ เกิดการรับรู้  การเรียนรู้   
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และวิพากษ์หลกัสูตรในความคิดเห็นของประชาชนในวงกวา้ง  
          ๓)  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหวา่ง วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  

๔)  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน  
ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าหลกัสูตร  ครูภูมิปัญญา  และผูส้นใจในต าบลบา้นแหวน 

๕)  สถานท่ี ณ  ศูนยแ์สดงไมแ้กะสลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 



 ๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๓. ๒๒  รับฟังการคืนความรู้สู่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓. ๒๓   ชมนิทรรศการผลงานและภูมิปัญญาชุมชน 
 
๖)  ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง  เกิดการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ของครูภูมิปัญญาในการน าความรู้ในเร่ือง   
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ไปปรับใช้กับงานในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ และ 
ท่ีส าคญัคือ ชุมชนเกิดแนวคิดและความรู้สึกในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการท่ีจะหล่อหลอมเยาวชนให้
สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน และเกิดความเขา้ใจท่ีจะร่วมมือในการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 
 จากการด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนข้างต้นผู ้วิจ ัยสามารถสรุปเป็นรูปแบบและ 
กระบวนการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีไดใ้นหนา้ถดัไป   ดงัน้ี 
 



 ๗๔ 

รูปแบบกำรด ำเนินงำนวจัิย  ๑ 

แผนภูมิที ่๓.๑  แสดงรูปแบบการด าเนินงานวิจยั ระยะท่ี ๑ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
โรงเรียน 

อบต. 
บา้นแหวน 

 
ชุมชน 

 
นกัวจิยั 

ครูภูมิ
ปัญญา 

เวทีชุมชน 
ศึกษาขอ้มูล /วางแผน 

เวทีเจาะลึก 
กลุ่มครูภูมิปัญญา 

ก าหนดตวั 
ผูมี้ส่วนร่วม 

ถอดความรู้แต่ละ
หลกัสูตร จดัท าโครงร่าง 

หลกัสูตร 

วเิคราะห์เน้ือหา 
จดัท าส่ือ 

จดัท าร่างเน้ือหา 
ของแต่ละหลกัสูตร 

ประชุมสรุปผล 

ร่ำงเน้ือหำหลกัสูตร 

หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 

หลกัสูตรการเดินเส้น 

หลกัสูตรแกะสลกัพระไม ้

หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง 

หลกัสูตรการฟ้อนร า 



 ๗๕ 

รูปแบบกำรด ำเนินงำนวจัิย  ๒ 

 
 

แผนภูมิที ่๓.๒  แสดงรูปแบบการด าเนินงานวิจยั ระยะท่ี ๒ 
 

 
3. วพิากษห์ลกัสูตร 

 

 
4. ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 
 

5. ทดลองใช ้
หลกัสูตร 

ใน-นอกห้องเรียน 
 

6. ประเมินการใช้
หลกัสูตร 

 

 
2. ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

 

1. ส ารวจความ
คิดเห็น 

ดา้นเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียน 

 

 

8. ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 
 

 

7. ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 

 
 

เน้ือหำหลกัสูตรฉบับสมบรูณ์ 

จดัท ารูปเล่มจดัท า เวบ็ไซต ์ จดัท ารายงานการวจิยั 

เผยแพร่ผลงาน 



 ๗๖ 

 
๕.   กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
๕.๑   กำรเตรียมกำรวิจัย   ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยั ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย          

ราชภฏัเชียงใหม่ท่ีร่วมกิจกรรม ได้เก็บขอ้มูลจากสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากการประชุม และ   
ไม่เป็นทางการจากการจดัเวทีชุมชน  ตลอดจนการเขา้ศึกษาพื้นท่ีในระยะตน้  แลว้จดบนัทึกในรูป
เอกสารเก็บบนัทึกดว้ยแถบเสียงวดีิทศัน์  ภาพถ่าย  และการบนัทึกถอ้ยค าในรูปแบบเอกสาร 

๕.๒  กำรด ำเนินกำรวิจัย   ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง               
การด าเนินการวิจัยตามตารางปฏิบัติการ (Action Plan) โดยการเก็บข้อมูลจากการสังเกต                   
การสัมภาษณ์   การศึกษาชุมชน  การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า  การวิพากษ์หลักสูตร                    
การวิเคราะห์ผลงาน   การน าเสนอผลงานต่อชุมชน  การสะท้อนความคิดเห็นของชุมชน                    
แบบประเมินและแบบทดสอบ  การจดัเวทีเสวนาหรือ การประชุมกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ      
แล้วจดบันทึกข้อมูลท่ีได้ในรูปแบบการจดบันทึกเอกสาร  การบันทึกโดยใช้แถบเสียง  และ                   
การถ่ายภาพ 

๕.๓  กำรทดลองใช้หลักสูตร   ผูว้ิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการและ
เคร่ืองมือ  ไดแ้ก่  แบบประเมินการผลการเรียนการสอน  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การประชุม
กลุ่มย่อย  แล้วจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดใ้นรูปแบบการจดบนัทึกเอกสาร  การบนัทึกโดยใช้แถบเสียง   
และการถ่ายภาพ 
  
๖.   กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรมตลอดกระบวนการวิจัย ผู ้วิจ ัยได้ยึด
วตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนดไว ้โดยด าเนินการดงัน้ี 
 ๖.๑  ด้านแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ซ่ึงศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูล
เบ้ืองต้นในการศึกษาพื้นท่ีเป้าหมาย คณะผูว้ิจยัได้น ามาประมวลไวต้ามประเด็นศึกษา เพื่อใช้         
ในการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ๖.๒  ดา้นจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรมและอาชีพในระดบัชุมชน  ผูว้ิจยัไดน้ าผล
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่การศึกษาพื้นท่ี จนกระทัง่กิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชนมาสรุปและ
ประมวลผล  ดงัน้ี           

  ๖.๒.๑   การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์ารต่าง ๆ ใน
ชุมชน  เยาวชนในพื้นท่ี  คณะผูว้ิจยั  และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  หลงัจากนั้น



 ๗๗ 

ได้น าขอ้มูลท่ีไดป้ระมวลไว ้มาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้
โดยใชก้ารพรรณนาความ 

 ๖.๒.๒  การจดัทาร่างเน้ือหาของหลกัสูตร เป็นการประมวลความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล
ในแต่ละท้องถ่ิน  เม่ือน ามาผสมผสานกันและน ามาวิเคราะห์ ก็จะได้รูปแบบการประมวลผล
ต่างๆกนั เช่น การบนัทึกดว้ยการวาดภาพลายเส้น   การบนัทึกดว้ยการจดัท าเวบ็ไซต ์ (Web Site) 
และการจดัท านรูปแบบของเอกสาร เป็นตน้ 

 ๖.๒.๓  การน าร่างหลกัสูตรไปทดลองสอน  เป็นการทดสอบหาความถูกตอ้ง ความ
เหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และความเช่ือมัน่ในการจดัท าหลกัสูตร  แลว้
น ามาประมวลผลในรูปแบบการจดบันทึกเอกสารเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจดัท า
หลกัสูตรท่ีสมบูรณ์ 

๖.๓ วตัถุประสงคด์า้นการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั
การศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ังเกต  ถ่ายภาพและบนัทึกลกัษณะการมีส่วนร่วม   การเปล่ียนแปลงเชิงพฒันา
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน และผูมี้ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ช่วง
การเตรียมก่อนการวจิยัจนถึงช่วงการคืนความรู้สู่ชุมชน คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทั้ งหมดและน ามาประมวลผลเชิงพรรณา จากนั้ นน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นการวิจัยและ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยใชว้ธีิการพรรณนาความในภาพรวมเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

๖.๔  ด้านกระบวนการจดัท าหลักสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน ได้ใช้วิธี
การศึกษากระบวนการส่งเสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  แล้วน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวางแผนร่วมกบัโครงการวจิยั เร่ืองเส้นทางท่องเท่ียวของต าบลบา้นแหวน  จากนั้นจึงน าขอ้มูล
เส้นทางท่องเท่ียวมาวิเคราะห์จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้สัมพนัธ์กบัเส้นทางท่องเท่ียว จากนั้นจึงน า
หลกัสูตรท่ีได้ไปพฒันาเยาวชนในชุมชนบ้านแหวน เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
กระบวนการดงักล่าวน้ี  ผูว้ิจยัได้ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ผลท่ีได้จาก                
การทดลองใชห้ลกัสูตร ผลจาการพฒันาเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว  การสังเกต  ถ่ายภาพและ
การจดบนัทึกการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันา  การเรียนรู้ของคนในชุมชน ตั้งแต่ช่วงการเตรียมก่อน           
การวิจยัจนถึงช่วงการคืนความรู้สู่ชุมชน  จากนั้นน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นการวิจยัและตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ โดยใชว้ธีิการพรรณนาความในภาพรวมเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  




