
บทที ่ ๔ 
ผลการวจิยั 

 
การวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  

จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 
๑.  เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรมและอาชีพในระดบัชุมขน 
๒.  เพื่อศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 
๓.  เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
ดงันั้นการน าเสนอผลการวจิยัในบทน้ีจึงเป็นการตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่๑ 
การจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นด้านวฒันธรรมและอาชีพในระดับชุมขน 

การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบการจดัท าหลกัสูตรและกิจกรรมตามกรอบแนวคิด  ดงัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี  ๔.๑    กรอบแนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร 

ส ารวจความรู้ - ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ในหอ้งเรียน 

-  นอกห้องเรียน 

- ผูรู้้ 
-  องคค์วามรู้ 

- ในโรงเรียน 
-  นอกโรงเรียน 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

การจดัการเรียนการสอน 

-การจดัท าร่างหลกัสูตร 
-การถอดความรู้  การประเมินผลหลกัสูตร 

-  การปรับปรุงหลกัสูตร 
-  โครงสร้างกิจกรรมเสริม 

 



 ๗๙ 

กจิกรรมที ่๑  การจัดเวทสี ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่   
การจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หาความรู้และ         

ภูมิปัญญาของต าบลบา้นแหวน  โดยใช้วิธีการด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ  มีการเชิญ
ผูน้ าและตวัแทนจากหมู่บ้านต่างๆ จ านวน  ๑๑ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน รวม ๕๕ คน และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนมาประชุม ณ วดัศรีบุญเรือง  หมู่ ๔ ต าบลบา้นแหวน ในวนัท่ี  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  มีนายสมบูรณ์ รอบรู้ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็น                
ผู ้ด าเนินการในเวที ในคร้ังแรก  จากนั้ นผู ้วิจ ัยจึงด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ 
การสนทนา และสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group discussion) 

ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมการจัดเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินพบว่า 
มีองคค์วามรู้มากมายท่ีชุมชนตอ้งการใหจ้ดัท าเป็นหลกัสูตรหรือบนัทึกไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายไปจาก
ชุมชน ดงัน้ี 
       ตารางท่ี  ๔.๑  ขอ้มูลภูมิปัญญาของต าบลบา้นแหวน 

ที ่ รายการภูมปัิญญา หมู่ที ่ ช่ือครูภูมปัิญญา 

๑. ดนตรีพื้นเมือง ๔ 
 
๘ 

นายสมบูรณ์    รอบรู้ 
นายสรายทุธ   รอบรู้ 
นายอ่ินแกว้ นนัทะวงค ์

๒. การผลิตเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ๘ นายบุญชู    สิงห์ลยั 
นางพรพรรณ  สิงห์ลยั 

๓. การแกะสลกัรูปพระ ๔ 
๕ 

นายปันแกว้   เขียวฟู 
นายเจริญ   พนักลาง 

๔. การเค่ียนไม-้กลึงไม ้ ๔ นายวลัลภ   ต๊ิบอุ่น 
๕. กาแปรรูผา้ทอมือ ๓ นางมาลี   สุธรรมแจ่ม 
๖. การท าโคมไฟหวาย ๓ นางวาสนา  ค าสุข 
๗. การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์ ๘ นางจนัค า   ชยัยม 

นางบวัจนัทร์  พนัทะวงค์ 
นางจนัทิรา  ตัน๋ปาลี 

๘. การท าเคร่ืองลาบ-พริกแกง ๒ 
๕ 

นายดวงจนัทร์   จีณา 
นายเมด็   สาระติ 

๙. การท าเตาเผาขยะ ๒ นายดวงจนัทร์   จีณา 
๑๐. การผลิตแหนม –กุนเชียง ๔ นางศรีลา   จกัรค ามา 



 ๘๐ 

ที ่ รายการภูมปัิญญา หมู่ที ่ ช่ือครูภูมปัิญญา 

๑๑. การตีเหล็ก ๔ นายใจ๋   วงคมู์ลหลา้ 
๑๒. การท าบายศรี- พวงมาลยั ๔ นางจนัทร์ต๊ิบ   กาวลิะ 
๑๓. การท าขวญั (ฮอ้งขวญั) ๔ นายเจริญ  ศรีวลิยั 

๑๔. การป้ันรูปสิงห์ ๒ 
๔ 

นายเกษม  ทิฑยค์  ามา 
นายสงกรานต ์  หาญแกว้ 

๑๕. การจกัสานไมไ้ผ ่
          - สานตะแหล๋ว 
          - สานเส่ือ 

๔ 
๙ 
๙ 
๑๐ 
๑๓ 

นายสวา่ง   นิลแกว้ขาว 
นายประพนัธ์ และนายดี 
นางแปง   อินเผือก 
นายสีมา   แปงจนัทร์เขียว 
นางบวัแกว้ นนัตา 

๑๖. การตอ้งลายโลหะ ๑๑ นางจิราวรรณ  สุรินทวงค ์
๑๗. การตดัช่อสืบชะตา ๕ 

๑๐ 
นายบุญชู    สิงห์ลยั 
นายแสน และนายบุญรัตน์ 

๑๘. หมอพื้นบา้น (เป่า) ๕ 
๑๐ 

นายอา้ย   สิริจา 
นายแสน  และนายบุญรัตน์ 

๑๙. ผูรู้้ประเพณีและวฒันธรรมของบา้น ๑ 
๒ 
๓ 
 
๔ 
๖ 
 
๗ 
 
๘ 
 
๙ 

นายค า   สายค าอา้ย 
นายสมบูรณ์   ดวงทะนนั 
นายแกว้   ยานนท ์
นายแกว้   ค  าบุญป๋ัน 
นายสมบูรณ์   รอบรู้ 
นายเจริญ   ศรีวลิยั 
นายแกว้   ถาค าต๊ิบ 
นายค า   บวัปัน 
นายแกว้   วญิญารัตน์ 
นายถาวร   บุญเทพ 
นายป๋ัน   เช้ือจนัทรา 
นายอ่ินแกว้   นนัทะวงค ์
นายป๋ัน  กนัทะวงค ์
นายหม่ืน   จอมแปง 



 ๘๑ 

ที ่ รายการภูมปัิญญา หมู่ที ่ ช่ือครูภูมปัิญญา 

นายสีมา   แปงจนัทร์เขียว 
๒๐. การท าซ่ีขนัโตก ๕ นายสอน  ฟูค า 
๒๑. การตีกลองปู่เจ๋ ๕ นายศรีทูล   ฟองมูล 
๒๒. การท ากรอบรูปไมส้ัก และไมไ้ผ ่ ๘ นายอ่ินแกว้   นนัทะวงค ์

นายอนนัต ์ ไชยยม 
๒๓. การตดัตุง ๙ นางมูล   แปงจนัทร์เขียว 
๒๔. การตม้เหลา้พิน้เมือง ๙ นายทองเหรียญ   ศรีชยัแกว้ 
๒๕. การท าโคมไฟกระดาษสา ๑๑ นางเอย้   สมวงค ์
๒๖. การท าแคบหมู ๘ นายอรุณ  ชยัรักษา 
๒๗. การท าน ้าด่ืมสมุนไพร ๓ นางมาลี   สุธรรมแจ่ม 
๒๘. การเล้ียงผึ้ง และผลิตน ้าผึ้ง ๒ นางปรียาภรณ์   แก่นสาร 
๒๙. การฟ้อนดาบ   ฟ้อนเล็บ  กลอง ๔ --- 

 

จากนั้นผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีเพื่อศึกษากลุ่มเฉพาะ (Focus group) ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั
ท าให้ได้ผูช่้วยนักวิจยัในท้องถ่ินจ านวน  ๑๙ คน ซ่ึงแต่ละคนจะมีหน้าท่ีเป็นผูค้น้หาองค์ความรู้ 
เชิงลึกในทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งร่วมกบัผูว้ิจยั ด าเนินการจดัท าร่างเน้ือหาหลกัสูตรร่วมกบัชุมชน โดย
การไปศึกษาขอ้มูลภูมิปัญญาท่ีตนเองรับผิดชอบ  และร่วมกนัศึกษาพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนตามท่ีก าหนดในโครงการ  จากนั้นจึงจะน าขอ้มูลท่ีได้มาประชุมสรุปร่วมกนั เพื่อร่วมกนั
วางแผนจดัท าหลกัสูตรตามกรอบท่ีก าหนดต่อไป 

        ตารางท่ี ๔.๒  รายช่ือผูช่้วยนกัวจิยั 
ที ่ รายช่ือผู้ช่วยนักวจิยั หมู่ที ่ หลกัสูตรภูมปัิญญาท้องถิ่น 

๑. พอ่ครูวิเทพ  กนัธิมา 

นายสมบูรณ์    รอบรู้ 
นายสรายทุธ   รอบรู้ 
นายดุสิต  บริบูรณ์ธนารักษ ์

    ๔ ดนตรีพื้นเมือง 

๒. นายเจริญ   พนักลาง 
นายป๋ันแกว้   เขียวฟู 
นายสวา่ง    สายค าอา้ย 
นายสมบูรณ์    สมบูรณ์ชยั 

๕ การแกะสลกัไม ้  



 ๘๒ 

ที ่ รายช่ือผู้ช่วยนักวจิยั หมู่ที ่ หลกัสูตรภูมปัิญญาท้องถิ่น 

๓. นางจิราลกัษณ์    จนัทร์แกว้ 
นางสุดทิวา   ทดัศรี 

 การฟ้อนร า 

๔. นางกนกวรรณ    คิทสัน 
นางสาวจารุณี   พนัธ์ุรักษา 

๖ การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

๕. นางนิตยาพร  รัตนชมพู 
นางสาวกรทอง    ลีสุวรรณ์ 

๙ พืชผกัสมุนไพร 

๖. นางสุรีย ์  ใจแกว้ 
นายนพรัตน์   กนัทะพิกุล 

๔ หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 
 

๗. นางบวัจนัทร์   พนัทะวงค์ 
นางจนัทิรา  ตัน๋ปาลี 
นายปรัชญา   ไชยวงค ์

๘ การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์

 

 หลงัจากการจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินแล้ว คณะผูว้ิจยัในชุดโครงการ 
ไดล้งพื้นท่ีร่วมกบัสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนอีกคร้ัง เพื่อส ารวจแหล่งภูมิปัญญา
และขอ้มูลเบ้ืองตน้ และ พบวา่ยงัมีครูภูมิปัญญาท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงอีกหลายท่าน เช่น ครูภูมิปัญญา
ดา้นการนวด  การท าปุ๋ย และการท าเซรามิก เป็นตน้ และเม่ือจดัหมวดหมู่ของภูมิปัญญาท่ีคน้พบ 
ในชุมชน พบวา่ มีจ  านวนหมวดหมู่ดงัน้ี 

๑.   ความเช่ือ 
๒.  ความเป็นอยูแ่ละการท ามาหากิน 
๓.  การศึกษา 
๔.  การดูแลสุขภาพ 
๕.  ดุริยางศิลป์ 
๖.  นาฎศิลป์ 
ผลจากการจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยงัพบว่า ความรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ ของชุมชนบา้นแหวนมีความคล้ายคลึงกันกบัของชุมชนอ่ืนๆโดย
ภาพรวม  เช่น  ภูมิความรู้ดา้นการอาชีพ และศิลปการดนตรี ดงัท่ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (อา้งอิง
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑.ไม่มีเลขหนา้) ไดก้ าหนดการศึกษาเก่ียวกบั
ความคิดและภูมิปัญญาไทยออกเป็น ๗ โครงการ เช่นเดียวกนั ต่างกนัท่ีไม่พบภูมิปัญญาด้านการเมือง 
การปกครองในชุมชนบา้นแหวน  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากชุมชนคิดวา่เป็นเร่ืองของผูน้ าเท่านั้น 
 



 ๘๓ 

 หลงัการศึกษาชุมชนร่วมกบัคณะผูว้จิยัทั้งชุดโครงการ และตวัแทนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บ้านแหวน ท าให้ได้แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวตามแหล่งภูมิปัญญาและพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้  ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี ๔.๑  แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวต าบลบา้นแหวน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทีม่า : โครงการยอ่ย โครงการการวจิยัเสน้ทางท่องเท่ียว  ต. บา้นแหวน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

 
ผลจากการส ารวจจากการจดัเวที ยงัสอดคลอ้งกบัการท่ี  เอกวทิย ์ณ ถลาง และคณะ (อา้งอิง

จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑. ไม่มีเลขหน้า) ท่ีไดศึ้กษาภูมิปัญญาและ
กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทยในโครงการ กิติ เมธี  และพบว่าในการศึกษาภูมิปัญญา                     
จะแบ่งเป็น ๔ ลกัษณะ  ดงัน้ี 

๑.  ความเช่ือ โลกทศัน์ท่ีบ่งบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ
เหนือธรรมชาติและระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 

๒.  วิถีการด ารงชีวิต การแก้ปัญหา การปรับตวักบัส่ิงแวดล้อม และกระแสการเปล่ียน 
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓.  ศิลปหัตถกรรม ประดิษฐกรรม ในรูปเคร่ืองมือของใช้ ศิลปวตัถุ  ท่ีมีแรงบนัดาลใจ 
จากส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมตามพื้นภูมิท่ีหลากหลายระหวา่งภูมิภาค 



 ๘๔ 

๔.  กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้  การถ่ายทอดภูมิปัญญา  ประสบการณ์  การใช้
ศึกษาอบรม และการแกปั้ญหาตามพื้นฐานวฒันธรรมและปรีชาญาณของชาวบา้น  
 สรุปผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมการจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็คือ เม่ือมี
การส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้ ชุมชนมกัจะพูดถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้พื้นฐาน
การด ารงชีวิตของทอ้งถ่ิน  เช่น  ประเพณีพื้นบา้น  ความเช่ือพื้นบา้น  อาหารพื้นบา้น  ดนตรีและ
เพลงพื้นบา้น  และหัตถกรรมพื้นบา้น  และตอ้งการท่ีจะให้จดัท าเป็นหลกัสูตรหรือบนัทึกความรู้
ดงักล่าวไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายไปจากชุมชน  มากกวา่ความรู้ดา้นการเมือง  การปกครอง  และ
ดา้นภูมิศาสตร์  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงส่งผล
ให้ชุมชนร าลึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขในอดีตและไม่อยากให้เยาวชนในปัจจุบนั
ละเลยความรู้  วิถีชีวิตเดิม  เน่ืองจากเช่ือวา่ภูมิปัญญาความรู้เดิมจะท าให้เยาวชนมีความเป็นตวัของ
ตวัเอง  อยู่บนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  จะสามารถช่วยกนัสร้างชุมชนท่ีไม่ซ้ือ  ไม่หลง  และ 
ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีสมยัใหม่มากเกินไป  ดงัเช่นท่ีครูภูมิปัญญาดา้นดนตรีท่านหน่ึงกล่าว “พูดเร่ือง
ความส าคญัของการเก็บรวบรวมขอ้มูล  รวบรวมเอกสาร  ถา้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นอยา่งดี
แลว้ก็จะกลายเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของลูกหลานต่อไปในอนาคต อยากให้ท าจริงจงั”   และครู
ภูมิปัญญาอีกท่านหน่ึงกล่าววา่   “ถา้บ่าสาน(ไม่สืบทอด)ไวม้นัจะลืมตวัเก่า (ตวัตน)  ของยะเอง (ท า
เอง)ได ้บ่าตอ้งซ้ือเป้ิน (คนอ่ืน)” 
 
กจิกรรมที ่๒  การวางแผนการจัดท าร่างหลักสูตร 

ในการวางแผนการจดัท าร่างหลกัสูตรในแต่ละหลกัสูตรนั้น ผูว้ิจยั  ผูช่้วยนกัวจิยัของแต่ละ
หลกัสูตร  และครูภูมิปัญญาแต่ละสาขาไดร่้วมประชุมกนัวางแผนว่าจะเก็บขอ้มูลครูภูมิปัญญาใน
เบ้ืองตน้ก่อน  และจะเก็บขอ้มูลดา้นเน้ือหาของภูมิปัญญาท่ีจะใชใ้นการสอน ถ่ายทอดความรู้วา่จะ
สามารถน าไปใช้สอนในโรงเรียนได้หรือไม่  เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้แลว้จะน าเสนอต่อโรงเรียนใน
ต าบลบ้านแหวน  และชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการอีกคร้ังว่าชุมชนตอ้งการให้บุตรหลาน
เรียนรู้ภูมิปัญญาดา้นใดบา้ง   ความรู้ใดท่ีจะใหถ่้ายทอดใหก้บัเยาวชน  ความรู้ใดท่ีตอ้งการใหบ้นัทึก 
ไวเ้ป็นเอกสาร เพื่อสืบสานภูมิปัญญา  จากนั้นผูว้ิจยั  ผูช่้วยนกัวิจยัของแต่ละหลกัสูตร  และครูภูมิ
ปัญญาแต่ละสาขาวางแผนร่วมกนัเป็นระยะเพื่อจดัท าร่างหลกัสูตรของต าบลบา้นแหวน  และพบวา่ 
สามารถน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปบูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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          ตารางท่ี  ๔.๓    สาระการเรียนรู้และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา 

ช่วงช้ันที ่๑ (ป.๑-๓) ช่วงช้ันที ่๒ (ป.๔-๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่ม และหลกัสูตรท้องถิ่น 

ภาษาไทย นิทานพื้นบา้น นิทานพื้นบา้น 

คณิตศาสตร์ เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจครัวเรือน 

วทิยาศาสตร์ ส่ีงแวดลอ้มของชุมชน ส่ีงแวดลอ้มของชุมชน 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ประวติัชุมชน 
ประเพณีของชุมชน 

ประวติัชุมชน 

ประเพณีของชุมชน 

สุขศึกษาและพลศึกษา เกมส์  กีฬาพื้นบา้น เกมส์  กีฬาพื้นบา้น 

ศิลปะ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาชีพของชุมชน อาชีพของชุมชน 
ภาษาต่างประเทศ หลกัสูตรมคัคุเทศก์ หลกัสูตรมคัคุเทศก์ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรการฟ้อนร า หลกัสูตรการฟ้อนร า 

เวลาเรียน ประมาณปีละ ๖๐-๑๐๐  ช.ม. ประมาณปีละ ๖๐-๑๐๐  ช.ม. 

       
หลงัจากนั้นจึงร่วมกนัวางแผนก าหนดกรอบในการจดัท าร่างหลกัสูตรแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื่อให้ผูช่้วยนกัวจิยั  และครูภูมิปัญญาแต่ละกลุมด าเนินการตามแผนการจดัท าร่างหลกัสูตร
ดงัแผนภูมิท่ี  ๔.๒  ในหนา้ถดัไป   
 จากนั้ นจึงน าข้อมูล  และแนวคิดต่างๆ ท่ีได้มาช่วยกันสรุปเป็นรูปแบบโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของหลกัสูตรท้องถ่ินแบบส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน  โดยผูว้ิจยั  ผูช่้วยนักวิจยั 
แต่ละหลกัสูตร และครูภูมิปัญญาไดร่้วมกนัก าหนดส่วนประกอบของหลกัสูตร  คือ ปรัชญา วิสัยทศัน์  
เป้าหมาย  พนัธกิจ  คุณลกัษณะของยุวชนบา้นแหวน  สาระการเรียนรู้  และการประเมินผล  ท าให้ได้
โครงร่างหลกัสูตรของต าบลบา้นแหวน  ๑ ชุด  อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบวา่ การจดัท าร่างหลกัสูตรนั้น
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน  เพื่อตอ้งการหล่อหลอมความเป็นเยาวชนคนบา้นแหวน  
แต่ยงัคงมีปัญหากับความไม่เห็นด้วยของครูในโรงเรียนบางส่วนท่ีกังวลกับการจัดการเรียน 
การสอนตามหลกัสูตรแกนกลางมากกวา่อยูบ่า้ง 
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แผนภูมิท่ี  ๔.๒  การวางแผนการจดัท าร่างหลกัสูตร 
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมตามแนวทางการวางแผนจดัท าหลกัสูตร พบวา่เม่ือลงปฏิบติัการ
ในชุมชนจริงการวางแผนของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัออกไป  เช่น  กลุ่มดนตรีพื้นเมืองและ
กลุ่มฟ้อนร า  สามารถด าเนินการได้ตามแผนจดัท าหลกัสูตรท่ีตั้ งไว ้เพราะโรงเรียนวดัจอมทอง 
ต าบลบา้นแหวนซ่ึงมี นายสุชาติ วิชิตพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดใ้หก้ารสนบัสนุนโดยให้สถานท่ี
ในโรงเรียนเป็นแหล่งท่ีจะให้ครูภูมิปัญญาไดเ้ขา้ไปถ่ายทอดความรู้ และให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
รับการถ่ายทอดความรู้ตลอด เวลาจนส้ินสุดโครงการ  นอกจากน้ียงัมีผูช่้วยนกัวจิยั  คือ นายสมบูรณ์  
รอบรู้ ซ่ึ งเป็นผู ้ท่ีได้รับการยอมรับนับถือจาก ชุมชนเป็นผู ้น าในการด าเนินการ จึงท าให ้
การด าเนินการเป็นไปตามท่ีวางแผนไวแ้ละประสบความส าเร็จ ส่วนการวางแผนจดัท าหลกัสูตร
ของกลุ่มอ่ืนๆ ตอ้งมีการปรับแผนจากการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนมาเป็นการใช้กระบวนการ
ถอดความรู้ (Knowledge Management) จากครูภูมิปัญญาก่อน แลว้จึงน าไปจดัท าเป็นหลกัสูตร
เสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเพื่อพิจารณาน าเขา้สู่หลกัสูตรในโรงเรียนหรือจดัท า 
เป็นหลกัสูตรระยะสั้นของต าบลต่อไป 

ประชุมผูมี้ส่วนร่วม 
และผูน้ าชุมชน 

(ใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วม) 

ผูช่้วยนกัวจิยั 

ครูภูมิปัญญาของ 
ชุมชนดา้นต่างๆ 

ความตอ้งการหลกัสูตร
ของชุมชน 

แหล่งศึกษาและแหล่ง
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 

หน่วยเน้ือหากิจกรรม  
การเรียนการสอน 

หลกัสูตรของชุมชน 
ฉบบัสมบูรณ์ 

วางแผนสร้างเน้ือหาของ
หลกัสูตร 

ประสานแหล่งถ่ายทอด
หลกัสูตร 

วพิากษห์ลกัสูตร 

จดัท าหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 



 ๘๗ 

อย่างไรก็ตามระหว่างการด าเนินการสร้างเน้ือหาของหลักสูตร พบว่า บางหลักสูตร 
ท่ีวางแผนไวจ้ากการจดัเวทีชุมชนไม่สามารถคน้หาองคค์วามรู้ไดม้ากพอต่อการจดัท าเป็นหลกัสูตร   
และมีปัญหาด้านต่างๆ  เช่นปัญหาดา้นตวัครูภูมิปัญญา  ปัญหาดา้นการจดัแผนการเรียนการสอน 
ในโรงเรียน เป็นต้น  จึงเหลือหลักสูตรท่ีสามารถน ามา จดัท าได้ในคร้ังน้ีจ  านวน ๕ หลักสูตร  
ซ่ึงตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นการด าเนินการวจิยั  คือ 

๑.   หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 
๒.  หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้
๓.  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองของชุมชน 
๔.  หลกัสูตรการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน 
๕.  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ 
การคน้พบจากกระบวนการจดัท าหลกัสูตรในชุมชนและผลท่ีไดใ้นช่วงการวางแผนจดัท า

หลกัสูตร ท าให้ผูว้ิจยัไดเ้กิดความคิดเห็นคลอ้ยตามกบัแนวคิด และการวิจยั เร่ืองหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ท่ีวา่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั้นตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงรูปแบบ
ของความตอ้งการจดัท ามีอยูห่ลายรูปแบบ ดงันั้นผูจ้ดัท าหลกัสูตรจึงผอ่นปรนไปตามความตอ้งการ
ของชุมชน  แลว้จึงค่อยน าหลกัวชิาการเขา้ไปเสริมทีหลงั  ดงัเช่นท่ี สุชาดา  จกัรพิสุทธ์ิ  ไดก้ล่าวใน
เว็บไซด์ (Web Site) เร่ืองหลักสูตรท้องถ่ินว่าเราอาจสังเคราะห์หลักสูตรท้องถ่ินว่ามีแนวทาง
เน้ือหาและกระบวนการจดัการเป็น  ๒  แบบ ดงัน้ี 

แบบท่ี ๑ : เนน้ Process of learning   
  ๑. เร่ิมจากไม่มีหลกัสูตร  
  ๒. ระดมประเด็นจากชาวบา้น และผูเ้รียน 
  ๓. วางแผนการสอนร่วม   และเสาะหาครูชาวบา้น 
  ๔.  เรียนจากการปฏิบติั  การทดลอง และการจดักิจกรรม 
  ๕. ไม่จ  ากดัเวลาคาบเรียน 
  ๖. นกัเรียนไดบ้รรยากาศ   บริบทแวดลอ้ม และคุณค่าของชุมชน 
  ๗. ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหวา่งครู  ครูชาวบา้น และผูเ้รียน 

 แบบท่ี ๒  : เนน้ Product of learning  
  ๑.  เร่ิมจากคู่มือหลกัสูตร- ต าราท่ีขายส าเร็จรูป 
  ๒. ครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดประเด็น 
  ๓. ครูสอนเองตามต ารา และ/หรือ 
  ๔. เชิญครูชาวบา้นมาสาธิตในหอ้งเรียน 



 ๘๘ 

  ๕. เรียนจากเทคนิค  และกิจกรรม 
  ๖. จ ากดัเวลาตามคาบเรียน 
  ๗. นกัเรียนเห็นคุณค่านอ้ย  เรียนเพื่อเอาคะแนน 
  ๘. ประเมินผลโดยครูผูส้อน 
 ส าหรับการก าหนดรูปแบบโครงสร้างของหลกัสูตรนั้น  คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต่างๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตร เช่น การจดัท าหลกัสูตรตามแนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler: ๑๙๔๙) 

ท่ีใหข้อ้คิดกบัผูจ้ดัท าหลกัสูตรวา่ มีขอ้ควรค านึง  ดงัน้ี  
 “…there are four fundamental questions which must be answered in 

developing any curriculum and plan of instruction. They are: 

 1. What educational purpose should the school seek to attain? 

 2. What educational experiences can be provided that are likely to attain  

      these purposes? 

 3. How can these educational experiences be effectively organized? 

 4. How can we determine whether these purposes are being attained?” 

 

ผลจาการวางแผนจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินของต าบลบ้านแหวนจึงสรุปได้ว่า ถึงแม้จะมี                 
การวาง แผนไวล่้วงหนา้แลว้ แต่เม่ือลงมือปฏิบติัการจริง พบวา่ตอ้งมีการปรับใชรู้ปแบบการสร้าง

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ทั้ง ๒ รูปแบบ คือ  การใชรู้ปแบบเนน้กระ บวนการเรียน (Process of learning) 

และการเนน้ผลผลิตในการเรียน  (Product of learning) มาผสมผสานกนัไปทุกหลกัสูตร และถา้
ตอ้งการให้เกิดความร่วมมือในการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัครูผูส้อนดว้ยการไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารโรงเรียนก่อน  แลว้จึงน าไปสู่ความร่วมมือ
ในการสร้างหลกัสูตรและการน าไปทดลองสอนในโรงเรียน 

เม่ือพิจารณากระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวนใน
คร้ังน้ีแล้วพบว่า  มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการพฒันาหลักสูตร ดังท่ีกรมวิชาการ 
(๒๕๔๖ : ๒๗) ไดก้ล่าวถึงการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาไวว้่า  “…เป็นหลกัสูตรท่ีเกิดจากการน า
สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น เอกลกัษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ             
มาเป็นตวัก าหนดเป็นสาระและจดักระบวนการเรียนรู้บนฐานหลกัสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมสาระ
ตามความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน โดยความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน โดยมี
การร่วมก าหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจ  เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย  เพื่อน าไปสู่การออกแบบหลกัสูตร
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพเพื่อการพฒันาผูเ้รียน …” 
 



 ๘๙ 

กจิกรรมที ่ ๓  การวิพากษ์หลักสูตร 
กิจกรรมการวิพากษห์ลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของต าบลบา้นแหวน มีวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 
๑.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (ฉบบัร่าง) ก่อนการทดลองใช ้
๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของโครงสร้าง  เน้ือหาของหลกัสูตร  และประสิทธิภาพของหลกัสูตรก่อนน าไปใช ้
การวิพากษ์หลักสูตรน้ีมีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  คือ  ครูภูมิปัญญา  สมาชิกองคการบริหาร                        

ส่วนต าบลบา้นแหวน ครูโรงเรียนวดัจอมทอง  อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ผูช่้วยนกัวจิยั  คณะผูว้ิจยั และประชาชนในต าบลบา้นแหวนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงการวิพากษ์หลกัสูตรในกลุ่มครูภูมิปัญญา พบว่าไดรั้บความร่วมมืออย่างดีแต่ไม่ค่อย
ไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมวิพากยห์ลกัสูตรเท่าท่ีควร  ส่วนใหญ่จะบอกวา่ “ดีแลว้”  “แลว้แต่
อาจารย”์   “มีคนตอ้งมาท าให้ก็ดีมากแล้ว”  แต่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสนใจประเด็นการน าไปใช้ท่ีใด
มากกวา่ เช่น  “อาจารยจ์ะให้ไปสอนโรงเรียนใดผอ่ง”  “โรงเรียนบา้นเฮาจะไดเ้รียนเม่ือใด” ซ่ึงเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีความสนใจการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนเป็นอยา่งมาก  ส่วนการวพิากษ์
หลกัสูตรในกลุ่ม อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน และครูโรงเรียน 
คณะผูว้ิจยัไดรั้บขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งดา้นการจดัเรียงเน้ือหา  การจดักิจกรรม 
และการประเมินผล  เช่น หลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน ได้รับการเสนอแนะให้ปรับขนาดของภาพ 
ให้ใกลเ้คียงกนัตลอดทั้งเล่ม   การจดักิจกรรมในบทเรียนควรมีค านึงถึงวยัของผูเ้รียน  และควรมี                
การประเมินผลทุกบทเรียน  เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามการด าเนินกิจกรรมวิพากษห์ลกัสูตรคร้ังน้ี  เป็นไปเพื่อการยนืยนัความเช่ือถือได ้
และเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาหลักสูตรท่ีร่วมกันพฒันาข้ึนมาว่าตรงกับความ
ตอ้งการและเจตนารมณ์ของชุมชน และมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนหรือไม่  ซ่ึงคณะผูว้จิยัได้
ด าเนินการโยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกบัครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลบา้นแหวน   ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการจดัท าหลักสูตร และผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดย 
บางหลกัสูตร  เช่น  การเดินเส้น  ตกแต่งผลิตภณัฑ์  การแกะสักพระไม ้ และหลกัสูตรมคัคุเทศก์
ชุมชน  ใชว้ิธีการเปิดเวทีวิพากษห์ลกัสูตร  ส่วนหลกัสูตรการฟ้อนร า  และหลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  
ใช้วิธีการน าร่างหลกัสูตรไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านตรวจสอบ  ส าหรับหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองนั้น
การวิพากษ์หลกัสูตรไดรั้บการขอร้องจากครูภูมิปัญญาว่าให้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญในสถาบนัการศึกษา 
ตรวจสอบเพื่อท่ีว่าหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองจะไดถู้กถ่ายทอดในรูปแบบก่ึงสากล  อนัจะส่งผลให ้
การถ่ายทอดสู่เยาวชนเป็นเร่ืองท่ีสะดวก  ง่ายต่อความเขา้ใจและเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ



 ๙๐ 

เรียนดนตรีแบบสากล  ดังนั้ นหลักสูตรดนตรีพื้นเมืองน้ีจึงได้รับการวิพากษ์เน้ือหาหลักสูตร 
จากผูช่้วยศาสตราจารย์ประสิทธิ  เลียวสิริพงษ์  ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านดนตรีไทยของจังหวัดเชียงใหม่   และผู ้ช่วยศาสตราจารย์รณ ชิต  แม้นมาลัย   
อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงมีผลงานดา้นดนตรีไทยมากมาย
และมักจะได้รับการเชิญให้ไปร่วมวง  เล่นดนตรีไทยกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม 
บรมราชกุมารี  อยู่เป็นประจ า  หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยจึงน าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะ สมยิ่งข้ึน   และเม่ือน าไปทดลองสอนก็มีการปรับปรุงในส่วนของ
เน้ือหาให้เป็นปัจจุบัน  ซ่ึงกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรน้ีได้ใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรมแบบ  
PDCA   คือ  Plan  (การวางแผน)  Do  (การลงมือปฏิบัติตามแผน)  Check (การประเมินการ
ปฏิบติัตามแผน)  และ Act (การปรับปรุงเพื่อการปฏิบติัการต่อไป)  ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
แผนภูมิท่ี ๔.๓  การจดัท าหลกัสูตรแบบ PDCA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนหลักสูตรมัคคุเทศก์ชุมชนซ่ึงมีเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษนั้ น การด าเนินกิจกรรม               
การวิพากษ์หลกัสูตรไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดนกั  เน่ืองจากระยะเวลาในการน าไปทดลอง
สอนตอ้งสัมพนัธ็กบัระยะเวลาท่ีมีนกัศึกษาฝึกสอนของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ลงไปฝึกสอน
ภาษา องักฤษในโรงเรียน  จึงท าให้ตอ้งทดลองสอนก่อนการน ามาวิพากษห์ลกัสูตร  อยา่งไรก็ตาม
เม่ือผูเ้ช่ียวชาญวพิากษห์ลกัสูตรแลว้  พบวา่หลกัสูตรมีความน่าสนใจเพราะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัชุมชน  
ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม  และเม่ือน าไปให้
นักเรียนชั้นประถมปีท่ี  ๖  โรงเรียนวดับา้รไร่ ทดลองใช้ช่วงปิดภาคเรียน พบว่า นักเรียนสนใจ
เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหาของชุมชน  อยากเห็นชุมชนบา้นแหวนท่ียงัไม่เคยเห็นและมีภาพอยูใ่นหนงัสือ 
อยากเรียนรู้วิธีการท าผลิตภณัฑ์ของชุมชน ซ่ึงข้อค้นพบน้ีท าให้ผูว้ิจยัคิดว่าหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหา

 วางแผนจดัท าหลกัสูตร 
            P 

 ปรับปรุงตามขอ้เสนอ 
           A 

วิพากษห์ลกัสูตร 
 และทดลองสอน 
         C 

จดัท าโครงสร้างและเน้ือหา 
            D 



 ๙๑ 

เก่ียวกับท้องถ่ินจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษให้กับนักเรียน อนัจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนได ้
 
กจิกรรมที ่ ๔  การทดลองใช้หลักสูตร 

ประเด็นส าคญัของการทดลองใชห้ลกัสูตร คือ เป็นการหาประสิทธิภาพและความเช่ือมัน่
ในการน าไปใช้สอนหรือเพื่อการเผยแพร่และการหาความเหมาะสมของภาษา  กิจกรรมท่ีใช้ใน
หลกัสูตร  ความถูกตอ้งของเน้ือหาและระยะเวลา  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียน  

การทดลองใชห้ลกัสูตรต่างๆของการวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการทดลองใช้หลกัสูตรดนตรี
พื้นเมือง  ในวนัท่ี  ๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ไดเ้ร่ิมกิจกรรมดว้ยการจดัให้มีพิธีไหวค้รูดนตรีลา้นนา
ข้ึนท่ีโรงเรียนวดัจอมทอง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีพ่อครูวิเทพ 
กนัทิมา  ครูเพชรราชภฏัดา้นดนตรีพื้นเมือง เป็นผูน้ าการไหวค้รู และมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  แขกผูมี้เกียรติ  นักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖   ท่ีสนใจ            
เขา้ร่วมเรียนดนตรีพื้นเมือง และนกัวิจยั รวมทั้งส้ิน ๖๐  คน  เขา้ร่วมกิจกรรมในระยะแรก และเม่ือ
ทดลองสอนไประยะหน่ึงจ านวนนักเรียนลดลงเหลือ  ๓๕ คน เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีไม่พอกับ
จ านวนนกัเรียน การด าเนินการทดลองสอนใชร้ะยะเวลา  ๒  เดือน ในโรงเรียนวดัจอมทอง  หลงัจากนั้น
จึงมีการทดลองใช้หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์  หลกัสูตร
มคัคุเทศกชุ์มชน  และหลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชยในรูปแบบต่าง ๆ ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตามการทดลองใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันออกไป  เช่น                
การทดลองใช้หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  และหลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชย สามารถทดลองใช้ใน
โรงเรียนในช่วงชั้นท่ี   ๒ ได้  โดยการน าครูภูมิปัญญาเข้าไปสอนในโรงเรียน ในชั่วโมงพฒันา
ผูเ้รียน  และในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์  ส่วนหลกัสูตรการแกะสลกัพระไมไ้ม่สามารถน าไปทดลอง
สอนในโรงเรียนได ้เน่ืองจากโรงเรียนเห็นวา่นกัเรียนยงัเล็กเกินไป  หลกัสูตรน้ีจึงน าไปให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบ้านแหวนเพื่อใช้ในการเปิดสอนการฝึกอาชีพในชุมชน  ส าหรับหลักสูตร 
การเดินเส้น ไดท้  าการทดลองน าไปใช้สอนกบักลุ่มเยาวชนของชุมชนบา้นแหวน ณ โรงเรียนวดั
บา้นไร่ และ เยาวชนในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ส่วนหลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชนนั้น ในขั้นแรก
ไดน้ าไปสอดแทรกกบัเน้ือหาหลกัสูตรแกนกลาง รายวิชาภาษาองักฤษเพื่อน าไปใช้ทดลองสอน 
ในโรงเรียนวดัจอมทอง  แต่ สามารถน าไปสอนได้เพียงบทท่ี  ๑ และ บทท่ี  ๒ เท่านั้ น ทั้ งน้ี
เน่ืองจากระยะเวลาของการจดัท าหลกัสูตรให้แลว้เสร็จไม่สัมพนัธ์กบัระยะเวลาเปิดภาคเรียนของ
นักเรียน หลังจากนั้ นจึงน าไปทดลองสอนกับนักเรียนโรงเรียนวดับ้านไร่  จ  านวน  ๑๔ คน  
ในระหวา่งปิดภาคเรียน ซ่ึงนกัเรียนสนใจภาพและเน้ือหาในหนงัสือเรียนเป็นอยา่งมาก 



 ๙๒ 

ผลของการศึกษาการถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีพื้นเมืองในการทดลองใชห้ลกัสูตร  พบว่า 
มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูส้นใจอยูบ่า้ง โดยผูใ้ดสนใจก็จะไปหาผูส้อนสอนให้หรือ เรียนรู้แบบ  
“ครูพกัลักจ า”  ในการไปขอเรียนจากผู ้ครูภูมิปัญญาท่ีความรู้ด้านดนตรี พบว่า  ผูส้อนจะแสดง             
การเล่นเคร่ืองดนตรีให้ดู  ผูเ้รียนก็จะเลียนแบบให้เหมือน  จึงมีผลท าให้การเล่นเคร่ืองดนตรีของ 
แต่ละคนแตกต่างกนั  เช่น การเล่นในเพลงเดียวกนั บางคนใชว้ิธีการดีดซึงลง และบางคนใชว้ิธีการ
ดีดซึงข้ึนอยา่งเดียว แต่โดยรวมพบวา่ทุกคนสามารถเล่นซึงในเพลงเดียวกนัได ้หรือการเล่นสะลอ้ 
ผูเ้ล่นจะจบัสะล้อไม่เหมือนกนั  บางคนจบัตั้งไวบ้างคนจบัเอียง ๆ บางคนจบัแบบเล่นไวโอลีน 
เป็นตน้  ซ่ึงท าให้คณะผูว้จิยั พบวา่ การเล่นเคร่ืองดนตรีลา้นนาของชุมชนบา้นแหวนยงัไม่มีรูปแบบ
ท่ีเป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นจงัหวะในการเล่นดนตรีแต่ละช้ินยงัไม่เท่ากนั  จึงท าให้การเรียนรู้
เป็นไปแบบการใช้ความสามารถส่วนตวัโดยแท้จริง  ส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่าง 
ไม่ชัดเจนและไม่มีรูปแบบให้ผูเ้ร่ิมเรียนยึดเป็นหลกั  เม่ือมีการพฒันาหลกัสูตรจึงไดน้ าขอ้คน้พบ
ดงักล่าวมาเป็นหลกัในการพฒันา  โดยเร่ิมดว้ยการรู้จกัเคร่ืองดนตรี  ลกัษณะการจบัเคร่ืองดนตรี 
แต่ละประเภทและการเรียนตวัโน๊ตดนตรีสากลเทียบเคียงเสียง ก่อนการจบั และการเล่นเคร่ือง
ดนตรีตามโน้ตแต่ละตวั  จากนั้นจึงฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีตามโน้ตเพลง  ซ่ึงผลของการทดลองใช้
หลกัสูตร พบว่า ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดร้วดเร็ว และมีหลกัในการจ าวิธีการและโน้ตเพลง  ท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกวา่การเรียนดนตรีเป็นเร่ืองไม่ยาก 

ส่วนการทดลองใชห้ลกัสูตรฟ้อนร า  พบวา่ถึงแมจ้ะมีความขดัขอ้งในเร่ืองการจดัท าเน้ือหา
ของหลกัสูตร  แต่ครูผูส้อนในโรงเรียนวดัจอมทอง มีความตั้งใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดา้นการฟ้อน
ร าให้กับนักเรียน และเพื่อให้เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของนักเรียนหญิงกลุ่มหน่ึง จึงตกลงใช้
หลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชยในการทดลองสอน  ซ่ึงคุณครูจิราลกัษณ์  จนัทร์แกว้  เป็นผูมี้ความรู้
ในเร่ืองการฟ้อนหริภุญไชย  และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะถ่ายทอดความรู้การฟ้อนหริภุญไชยให้กับ
นกัเรียน   ประกอบกบัโรงเรียนเห็นว่าการฟ้อนประเภทอ่ืนๆ มีโรงเรียนหลายโรงจดัสอนอยู่แล้ว
หากโรงเรียนวดัจอมทองมีการสอนการฟ้อนร าพื้นเมืองท่ีแตกต่างกนัออกไปจากท่ีชุมชนมีอยูจ่ะท า
ให้เกิดจุดเด่นกบัโรงเรียน และตวันกัเรียนในการท่ีจะน าไปแสดงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในทอ้งถ่ิน
อีกด้วย  ผูว้ิจยัจึงได้น าเสนอแนวคิดน้ีต่อเวทีรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั  คร้ังท่ี ๑  และ 
ในเวทีเห็นวา่สามารถจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินไดถึ้งแมว้า่จะเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใกลเ้คียง
กนั เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของโรงเรียน   และผูเ้ขา้ร่วมเวทีเห็นวา่ศิลปะการฟ้อนร าใด ๆ ก็ตาม
จะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจท่ีอ่อนโยนและเป็นพื้นฐานให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
ศิลปะ และวฒันธรรมอ่ืนๆ ต่อไปได ้  ดงันั้นผูว้ิจยั และคุณครูจิราลกัษณ์  จนัทร์แกว้  ครูโรงเรียน
วดัจอมทอง  ต าบลบ้านแหวน  จึงร่วมกันจัดท าร่างหลักสูตร และด าเนินการทดลองสอน 



 ๙๓ 

ในโรงเรียน   ผลท่ีไดจ้าการทดลองใชห้ลกัสูตร พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจกบัหลกัสูตรฟ้อนร า
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ผูเ้รียนสามารถรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และสามารถไปแสดงในงานต่าง ๆ ของ
ชุมชนได ้ เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชนอยา่งยิง่และท่ีส าคญัก็คือ พบวา่ ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนฟ้อน
ร า  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถท างานเป็นทีมไดเ้ป็น
อย่างดี  ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีนกัเรียนช่วยกนัขนอุปกรณ์การฟ้อนร า และคอยดูแลเพื่อนท่ีเป็นนักเรียน
พิเศษสม ่าเสมอ  ดังท่ี นักเรียนคนหน่ึงพูดในการแสดงฟ้อนร า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่า  
“อ่ี น้อง  สร้อยปุด มาเพ้พี่จะยะฮ้ือ”  และ   “เฮามากุคนแล้ว ใช่ก่อ  ป๊ิกตวยกันเน้อ” เป็นต้น     
นอกจากน้ียงัพบว่า การฟ้อนร ายงัช่วยให้นักเรียนพิเศษ (retard student) มีพัฒนาการในการ 
เข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนได้ดี ข้ึน  มีสมาธิในการเรียนรู้นานข้ึน และมีความมั่นใจในตัวเอง 
ดา้นการแสดงเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  ส่งผลใหน้กัเรียนผูน้ี้เป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อนมากยิง่ข้ึน 

 
สรุปผลจาการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อค้นพบจากการด าเนิน

กิจกรรม ทดลองใชห้ลกัสูตรดงัน้ี  
 

    ตารางท่ี  ๔.๔   รูปแบบการทดลองใชห้ลกัสูตร 
 

ขั้นตอน แบบที ่๑ แบบที ่๒ แบบที ่๓ 
วพิากษณ์หลกัสูตร    

ปรับปรุงหลกัสูตร    

กลุ่มทดลอง ในโรงเรียน เยาวชนนอกหอ้งเรียน เยาวชนนอกพื้นท่ี 
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร    

ปรับปรุงล าดบักิจกรรมและอ่ืนๆ    

ปรับปรุงใหส้มบูรณ์    

ผลงาน หลกัสูตรท้องถิ่นของต าบลบ้านแหวน 
  
 นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัมีขอ้สังเกตุจากการด าเนินกิจกรรม ทดลองใชห้ลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี  

๑.  หลกัสูตรท่ีจะน าไปใชท้ดลองสอนในโรงเรียนจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีสะดวกต่อการจดั
ตารางเรียนใหน้กัเรียนของโรงเรียน หากโรงเรียนมีกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการเพิ่มข้ึนมา 
ท าให้ไม่สามารถจดัการด้านเวลาให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ความรู้ในท้องถ่ินได้อย่างสม ่าเสมอ  



 ๙๔ 

เพราะทุกกิจกรรมท่ีลงสู่โรงเรียนตอ้งการเวลาของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมท าให้นกัเรียนไม่มี
เวลาเพียงพอ และจะเป็นการยดัเยยีดความรู้  แทนท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนอยา่งมีความสุข   

๒.  หลกัสูตรของทอ้งถ่ินอาจไม่ตอ้งน าไปทดลองสอนหาความเช่ือมัน่ด้วยการสอนแต่
ภายในโรงเรียน  อาจน าไปทดลองสอนกบักลุ่มสนใจอ่ืนๆ  ทั้งน้ีเพราะจุดประสงค์ขอ้หน่ึงของ
หลักสูตรท้องถ่ินก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้กับคนรุ่นหลังได ้
สืบทอดและเพื่อมิให้ความรู้ดงักล่าวสูญหายไป   ประกอบกบัเยาวชนในต าบลบา้นแหวนเม่ือจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาแลว้มกัจะออกมาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว  หรือหากได้
ศึกษาต่อก็มกัจะประกอบอาชีพเสริมเพื่อจะไดมี้รายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายในการศึกษาระดบัสูง
ต่อไป 

๓.  การทดลองใชห้ลกัสูตรในการสอนในชุมชนเดียวกนัท่ีละหลายหลกัสูตร และกลุ่มผูรั้บ
การทดลองเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นแวดวงเดียวกนัท าให้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูรั้บการทดลองตามท่ี
คาดหมาย จึงจ าเป็นตอ้งปรับแผนการทดลองใช้หลกัสูตรให้อยู่ในรูปของการน าไปเผยแพร่และ
สอบถามความคิดเห็นจากผูรั้บการเผยแพร่ 

ในขั้นน้ีคณะผูว้ิจยัยงัได้ร่วมกนัพฒันาแบบประเมินผลการใช้หลกัสูตร  โดยมีครูผูส้อน 
นักเรียนกลุ่มเยาวชน  กลุ่มประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร  และกลุ่มผู ้สนใจ 
นอกชุมชนร่วมประเมินผล  ผูว้ิจยัได้ประเมินโดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างข้ึน  การสังเกต  และ                     
การสัมภาษณ์   ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดลองใชห้ลกัสูตรดว้ยการใชแ้บบประเมินได ้ ดงัน้ี 

ผลจาการน าหลกัสูตรไปทดลองใชใ้นรูปแบบต่างๆ กนั  พบวา่  ชุมชนมีความพึงพอใจใน
รูปแบบของหลักสูตร เฉล่ีย ร้อยละ ๘๕.๖  ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในแต่หลักสูตร               
ร้อยละ ๙๑. ๒   ความถูกตอ้งของเน้ือหา  ร้อยละ ๑๐๐   ความเหมาะสมของกิจกรรม  ร้อยละ ๘๐.๔      
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาการใชห้ลกัสูตร ร้อยละ ๑๐๐  ผลผลิตท่ีไดจ้ากการใชห้ลกัสูตร ร้อยละ ๕๗.๑  
และความเหมาะสมของระยะเวลา  ร้อยละ  ๖๕.๐   
 
กจิกรรมที ่ ๕  การคืนความรู้สู่ชุมชน 

กิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาของหลกัสูตร  และการยอมรับในความรู้ของชุมชนอีกคร้ัง   นอกจากน้ียงัเป็นการเผยแพร่  
ผล การวิจยั  ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัชุมชนในการมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษาของชุมชนเพิ่มข้ึน  และรวมถึงเป็นการมอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
เป็นเว็บไซด์ (Web Site) รูปเล่ม หลกัฐานท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้ชุมชนได้เก็บไวใ้ช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ต่อไป หรือเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการศึกษาของชุมชน ต่อไปอีกดว้ย 



 ๙๕ 

 การคืนความรู้สู่ชุมชนคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเป็นระยะๆ ตามผลของความส าร็จในการจดัท า 
หลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี   

๕.๑ หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้ 
การคืนองค์ความรู้สู่ ชุมชนของหลักสูตรน้ีได้จัดท า ข้ึนในคร้ังแรกพร้อมกับ                    

การวิพากษห์ลกัสูตร  เม่ือวนัท่ี  วนัท่ี ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ  ห้องประชุมของท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน โดยมีครูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมารับฟังและวิพากษ์ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล และให้ค  าแนะน าเสริมเพิ่มเติมจนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูแ้กะ สลกัไม ้จากนั้นจึงน าความรู้
ไปคืนสู่ชุมชนอีกคร้ังหน่ึง ในวนัท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ในคร้ังน้ีเป็นการน าผลงานวิจยัของ
โครงการไป แสดง ณ ท่ีท  าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน พบว่า ประชาชนให้ความ
สนใจ  และมีความภาคภูมิใจในภูมิความรู้ของตนเองอยา่งยิง่ ส่งผลถึงการเกิดแนวคิดท่ีจะให้ความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษาของชุมชนต่อไป 

๕.๒  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง   
ส าหรับหลกัสูตรดนตรีพื้นเมืองนั้นไม่สามารถน าองค์ความรู้คืนสู่ชุมชนในรูปของ

การพิจารณาเอกสารหลกัสูตรได ้ เน่ืองจากครูภูมิปัญญาขอให้น าหลกัสูตรไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น
นักวิชาการพิจารณาเพื่อท่ีว่าหลักสูตรดังกล่าวจะได้อยู่ในรูปแบบก่ึงสากล  อันจะส่ง ผลให ้                
การถ่ายทอดสู่เยาวชนเป็นเร่ืองท่ีสะดวก  ง่ายต่อความเขา้ใจ และเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสากล   
ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงไดรั้บการวิพากษ์เน้ือหาหลกัสูตร จากผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสิทธ์ิ  เลียวสิริพงษ์
และผูช่้วยศาสตราจารยร์ณชิต แมน้มาลยั อาจารยป์ระจ าภาควิชาดนตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  โดยเฉพาะผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสิทธิ  เลียวสิริพงษ ์เป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งให้เป็นครูภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านดนตรีไทยของจงัหวดัเชียงใหม่อีกด้วย  อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้ด าเนินการคืน
ความรู้สู่ชุมชนดว้ยการน านกัเรียนของโรงเรียนวดัจอมทอง ท่ีเรียนหลกัสูตรดนตรีไปแสดงดนตรี
พื้นเมืองให้ชุมชนได้รับชม  ณ วดัจอมทอง ในวนัท่ี  ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙  พบว่า ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจท่ีเยาวชนสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี และนักเรียนก็มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรั้บค าช่ืนชมจากผูใ้หญ่ 

๕.๓  หลกัสูตรการฟ้อนร าพื้นเมืองของชุมชน 
การคืนความรู้ด้านการฟ้อนร าสู่ชุมชนของหลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชยน้ีอยู่ใน

รูปแบบของการน านกัเรียนท่ีฝึกการฟ้อนหริภุญไชยไปร่วมแสดงในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึน
ในชุมชน และนอกชุมชน เช่น งานวนัเด็ก  งานแสดงนิทรรศการ  และงานประจ าปีของโรงเรียน
เป็นตน้  ผลจากการน าความรู้คืนสู่ชุมชนในรูปแบบการน าเสนอการแสดงน้ีเป็นท่ีพึงพอใจของ 
ทั้ ง นักเรียน  โรงเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชน  และจากการสอบถามความพึงพอใจโดยใช้



 ๙๖ 

แบบสอบถามพบว่า  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  และตอ้งการให้โรงเรียนถ่ายทอด
ความรู้ด้านศิลปการฟ้อนร าให้กบันักเรียนทุกรุ่น   ส าหรับเร่ืองการฟ้อนหริภุญไชย ท่ีมีบางฝ่าย 
เห็นว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนในจังหวดัล าพูน  ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อกับชุมชนบ้านแหวนนั้ น  
จากกิจกรรมการน าความรู้คืนสู่ชุมชนอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนผู ้วิจ ัยได้น าเสนอเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึง และได้ข้อสรุปว่า   
การถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนร าให้กบันักเรียนเป็นเร่ืองท่ีดีอยู่แล้ว ศิลปะการฟ้อนหริภุญไชยเป็น 
ภูมิความปัญญาท่ีสามารถถ่ายทอดขา้มชุมชนไดใ้นขณะท่ีโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะจดัการเรียนการสอนในเร่ืองน้ีและตอ้งการการสนับสนุน จึงถือวา่เป็นการจดัการเรียน
การสอนตามความตอ้งการของชุมชนดว้ย 

 
๕.๔  หลกัสูตรการเดินส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ 

ส าหรับการคืนความรู้สู่ชุมชนของหลกัสูตรการเดินส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์นั้นคณะ 
ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรท่ีปรับแกเ้รียบร้อยแลว้ไปน าเสนอต่อชุมชนในวนัท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๕๐ และ 
ในวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนพร้อมกับ
หลกัสูตรอ่ืน ๆ   ผลของการน าเสนอคร้ังน้ี พบวา่  ผูน้  าของชุมชน  ประชาชน  ฝ่ายจดัการศึกษาของ
ชุมชน ตลอดจนครูภูมิปัญญาท่ีมาร่วมงาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก  และเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ท่ี
มีการน าความรู้เผยแพร่ทาง เว็บไซด์ (Web Site) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของภูมิปัญญา เพื่อให้
เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถ่ินด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่  ซ่ึงนับว่าเป็นการให้ถ่ายทอด
ความรู้แบบผสมผสานกนัระหวา่งวทิยาการพื้นบา้นและวทิยาการสากล  นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาการเดินส้นตกแต่งผลิตภณัฑก์บัชุมชนอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาภูมิปัญญาใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของโลกดว้ย 

 
๕.๕  หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 

การคืนความรู้สู่ชุมชนท่ีท าได้ผลไม่เต็มท่ีนัก คือ หลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชนทั้งน้ี
เน่ืองจากหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษ  แต่ประชาชนไม่สามารถให้ขอ้มูลสะทอ้น
กลบัในเร่ืองของตวัภาษาได้  ผลท่ีได้จากการคืนความรู้ คือ ชุมชนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ท่ีคณะผูว้ิจยัน าความรู้ของทอ้งถ่ินมาจดัท าเป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษ  และเช่ือมัน่วา่นกัเรียนจะมี
ความสามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร และอธิบายความรู้ของชุมชนกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได ้
นอกจากน้ีฝ่ายการศึกษาของชุมชน เห็นควรท่ีโรงเรียนต่างๆ ของชุมชนจะไดน้ าไปเป็นแหล่งขอ้มูล
ประกอบกบัหลกัสูตรแกนกลางในการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนดว้ย 



 ๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพท่ี ๔. ๒  การคืนความรู้หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 
 

สรุปผลจากการคืนความรู้สู่ชุมชน  พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจกับการท่ีมหาวิทยาลัย             
ราชภฏัเชียงใหม่เขา้ไปช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษา  ชุมชนมีความสุขท่ีได้รับการยกย่องและ             
มีความสุขท่ีบุคคลภายนอกเล็งเห็นความส าคญัของครูภูมิปัญญาและความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ส่งผล
ให้มีการต่ืนตวัในการให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาของชุมชนโดยชุมชน  ส่วนเยาวชนใน
ชุมชนก็ต่ืนตวัในการท่ีจะเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนอีกดว้ย ดงัท่ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกล่าววา่  “ดีแลว้ 
เด็ก ๆ จะไดไ้ม่ลืมของเก่า”   “ทุกโรงเรียนควรน าไปใช้สอนบา้ง”   “น่าจะท าหลกัสูตรอ่ืนอีกนะ”  
“จะไดบ่ามีเร่ืองของบา้นเฮาผ่อง”  และจากการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม  พบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจ ระดบัมาก  ร้อยละ ๑๐๐   ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๖.๔  และ 
ผูน้ าชุมชนพึงพอใจร้อยละ  ๙๕.๑    
 

วตัถุประสงค์ข้อที ่๒ 

การศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
จากการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนและ

นักวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ทั้ งสองฝ่ายได้
ร่วมกนัวางแผนการด าเนินการวิจยั  ซ่ึงขณะนั้น นายสมบูรณ์   รอบรู้  เป็นนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบา้นแหวน  ผลจากการประชุมแบบมีส่วนร่วมในคร้ังนั้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายฝ่าย  
เช่น คณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  ครูภูมิปัญญา 
ท่ีปรึกษาผูสู้งอายุ   ผูน้  าชุมชน และพฒันาชุมชน  ท าให้ได้ชุดโครงการวิจยัเพื่อน าเสนอขอการ
สนบัสนุนงบประมาณ จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  ดงัน้ี 



 ๙๘ 

แผนภูมิท่ี ๔.๔  แผนชุดโครงการวจิยั 

 
ระหว่างท่ีรอผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณประจ าปี ๒๕๔๙  ได้มีการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่  คือ นายสมศกัด์ิ   กนัทา  ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน   ต่อจากนายสมบูรณ์   รอบรู้  ดว้ยเหตุน้ีนกัวิจยัจึงตอ้งจดัประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน   การแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนด
บทบาทหน้าท่ีอีกคร้ัง   การประชุมคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแหวนคนใหม่  และยงัคงไดรั้บความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
คนก่อน  ตลอดจนความร่วมมือท่ีดีจากคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงมีทั้ งผูท่ี้เคย
ด ารงต าแหน่งในสมยัก่อนและผูท่ี้เขา้มาเป็นคณะกรรมการใหม่  ท าให้การสร้างความเขา้ใจเป็นไป
ไดด้ว้ยดี  เกิดความรู้สึกท่ีจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

ผลจากการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมเห็นชอบในแผนการวิจยั  และไดน้ าโครงการวิจยัน้ีเขา้ 
ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  เพื่อก าหนดแนวทางการสนับสนุน  จากนั้น 
ท่ีประชุมได้นัดหมายอีกคร้ังในวนัท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เพื่อก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินการและก าหนดตวัผูป้ระสานงานในท้องถ่ินกับนักวิจยั  ให้มีความสามารถตรงกบัสาขา 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรับโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ นายสวา่ง  ธิรา  
และนายสว่าง   สายค าอ้าย  เป็นผูป้ระสานงานในฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีหน้าท่ี
ประสานงานให้นักวิจยัได้พบกบัปราชญ์  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสานการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน  นอกจากน้ียงัช่วยค้นหานักวิจัยในท้องถ่ินเพื่อท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่อีกดว้ย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน ด้านการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  ต.บ้านแหวน อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ สู่ความยั่งยืน 



 ๙๙ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔.๓  การประชุมแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 

 
ในขั้นตอนน้ี พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 
๑.   การมีส่วนร่วมในการประชุม และร่วมวางแผนด าเนินการ 
๒.  การมีส่วนร่วมโดยการไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นกรรมการ 
๓.  การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีชดัเจน และเห็นประโยชน์ 
๔.  การมีส่วนร่วมโดยการเป็นผูริ้เร่ิม  (ความเป็นผูน้ า หรือ ผูก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง) 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการ ส่งเสริมกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ในขั้นตอนน้ี  ดงัน้ี      
๑.  ติดตามผูท่ี้ มีส่วนร่วมโดยการเป็นผูริ้เร่ิมท่ีมีความเป็นผูน้ า หรือ เป็นผูท่ี้ก่อให้เกิด               

การเปล่ียนแปลง (Change Agent) ของชุมชน ดว้ยการให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษา  หรือเป็นผูร่้วมด าเนิน
โครงการวิจยั  เช่น  หลกัสูตรดนตรีลา้นนา  หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้ เป็นตน้  ผลท่ีตามมา           
ก็คือผูท่ี้เป็นผูริ้เร่ิมไดช้กัชวนผูอ่ื้นในชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  อีกดว้ย 

๒.  ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนร่วมอยูต่ลอดระยะเวลา  และจดัการพบปะให้กบัผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็น
ระยะเพื่อสานพลงัความร่วมมือใหด้ าเนินต่อไป 

๓.  ก าหนดบทบาทให้ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละคนให้ชดัเจน และติดตามการด าเนินบทบาทเป็น
ระยะดว้ย 

อยา่งไรก็ตามการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  ๒ ของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินทั้ง ๕ หลกัสูตร                         
นั้น ผูว้ิจยัจะแสดงผลการศึกษา และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน 
ในการจดัท าหลกัสูตรตามกิจกรรมท่ีคณะผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวต้ามกรอบแนวคิดของการสร้างและ
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน  โดยจะแยกการน าเสนอดงัน้ี   

 



 ๑๐๐ 

๑.  ขั้นตอนการจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๒.  ขั้นตอนการวางแผนการจดัท าหลกัสูตร  
๓.  ขั้นตอนการวพิากษห์ลกัสูตร     
๔.  ขั้นตอนการทดลองใชห้ลกัสูตร   
๕.  ขั้นตอนการคืนความรู้สู่ชุมชน 

 
๑.  การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

๑.๑  ขั้นตอนการจัดเวทสี ารวจความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่   
การจดัเวทีส ารวจความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดจ้ดัท าข้ึนในวนัท่ี ๒๑  ธนัวาคม 

๒๕๔๘   ณ  วดัทา้วศรีบุญเรือง  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยโครงการ
ยอ่ยในชุด “โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนบา้นแหวน อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ สู่ความย ัง่ยืน” ไดร่้วมมือกนัจดัเวที เป็นผลท าให้การลงพื้นท่ีส ารวจความรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่เกิดความซ ้ าซ้อน เพราะจะท าให้ชุมชนเกิดความเบ่ือหน่าย และชุมชนจะ
เกิดความรู้สึกถูกแทรกแซงวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมจากองค์กรภายนอก  หลังจากนั้นผูว้ิจยัแต่ละ
โครงการไดด้ าเนินการส ารวจชุมชนในเชิงลึก ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  โดยโครงการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ไดส้ ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในต าบลบา้นแหวนในเร่ืองการจดัท า
หลักสูตรท้องถ่ินในโรงเรียน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Focus group Discussion)  และเม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบจึงด าเนินการปรึกษาครูผูส้อน เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๔  การสนทนาและสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในต าบลบา้นแหวน 
 



 ๑๐๑ 

ผลจากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา พบว่า  
เม่ือโครงการวิจยัมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทุกระดับ   มีความชัดเจนในการด าเนินงาน                   
มีการวางแผนก าหนดตวับุคคล  และก าหนดกลุ่มท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล  รวมถึงการช้ีแจงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะตกอยูก่บัชุมชนโดยเฉพาะกบัเยาวชน ท าให้ชุมชนซ่ึงมองเห็นปัญหาวิถีชีวิตของ
เยาวชนยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไม่น่าพึงพอใจ  จึงท าให้เกิดแรงผลกัดนัท่ีจะช่วยกนั
หล่อหลอมเยาวชนยคุใหม่  ให้อยูใ่นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมาหลายรุ่นอยา่งสันติสุข และมีอาชีพเล้ียง
ตวัเอง พึ่ งตวัเองได้ต่อไป  นอกจากน้ีความรู้สึกของชุมชนท่ีว่าวฒันธรรมเดิมก าลังถูกครอบง า            
จากวฒันธรรมตะวนัตกและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้ผูค้นในชุมชนหันไปสนใจส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึง
ได้มาด้วยการแลกเปล่ียนกับวิถีชีวิตท่ีเร่งรัดและการยึดติดกับวตัถุนิยม  เกิดความห่างเหิน                   
ในครอบครัว  ท าให้ชุมชนเห็นความจ าเป็นท่ีจะร่วมมือกนัพลิกฟ้ืนวิถีชีวิตแบบเดิม  โดยหวงัว่า
วิธีการดังกล่าวจะช่วยหยุดร้ังเยาวชนให้หันกลับมาพิจารณา และเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับแต่ละท้องถ่ินและตัวตนของผู ้ท่ีอยู่ในท้องถ่ินนั้ นๆ อันจะส่งผลให ้
คนยุคใหม่เกิดความเข็มแข็งด้านจิตใจ  มีส านึกและความภาคภูมิใจต่อท้องถ่ินของตน รวมถึง 
มีความเป็นตวัตนท่ีไม่หลงใหล เอนเอียงไปกบักระแสสังคมโดยง่าย   ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ี 
พบวา่  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ ในบทความวจิยัท่ีลงใน เวบ็ไซต ์(Web Site) 
http://www.vijai.org/articles_data/ เม่ือวนัท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐  ท่ีพบว่า  “...ชุมชนคือวดั 
หรือ อบต. หรือพ่อค้าแม่ขายรอบโรงเรียนก็ได้ โดยนัยยะน้ีก็ คือ  ชุมชนหมายถึงกลุ่มคน
นอกเหนือจากครูและโรงเรียน ท่ีมีความตอ้งการจะมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่เยาวชน ขอแต่
เพียงครูและโรงเรียนเปิดพื้นท่ีให้แก่ผูค้นหลากหลายนอกร้ัวโรงเรียน แลว้คน้หาความตอ้งการร่วม
ของเขาเหล่านั้ น โรงเรียนอาจจะพบว่า เด็กและผูป้กครองท่ีเป็นชนชั้ นกลางหรือคนในศูนย ์
กลางเมือง อยากไดห้ลกัสูตรการละคร หลกัสูตรโยคะเพื่อสุขภาพฯ ถา้เช่นนั้นก็พึงเอาความตอ้งการ
ร่วมน้ีเป็นตวัตั้งในการจดัท าพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั้นต่อไป ดว้ยเหตุว่าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่ได้
หมายถึงหลกัสูตรภูมิปัญญาเท่านั้นและหลกัสูตรภูมิปัญญาก็ไม่ไดห้มายถึงความรู้เก่าท่ีตอ้งอนุรักษ์
เท่านั้น หากแต่หลกัสูตรท้องถ่ินในความหมายท่ีถูกต้อง คือ ส่ิงท่ีชุมชนสนใจใฝ่เรียนรู้ร่วมกัน 
บนฐานของเจตจ านงร่วมกนัว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ความสุข สนองความตอ้งการ และแกปั้ญหา
ของกลุ่มร่วมกนัได ้ หรือหลกัสูตรทอ้งถ่ินคือ  “ความตอ้งการร่วม”  นัน่เอง...” 

    
 

http://www.vijai.org/articles_data/


 ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๔. ๕  การปรึกษาหารือกบัครูโรงเรียน 
 

ส่วนผลจากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา จากผูบ้ริหาร
โรงเรียน และครูในโรงเรียน พบว่า  การจะมีส่วนร่วมใน เร่ืองการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินนั้ น 
จะตอ้งมีนโยบายจากส่วนกลาง  มีการสนบัสนุนจากเขตพื้นท่การศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการศึกษาก่อน จึงจะส่งผลใหเ้กิดการด าเนินการเร่ืองหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียนถึงแมว้า่ครูจะ
มีภารกิจในโรงเรียนมากมายแลว้ก็ตาม  แต่หากวา่ไม่มีนโยบายดงักล่าว การจะหาผุท่ี้เป็นตวักระตุน้ 

(Change Agent) ให้เกิดการพฒันาในเร่ืองน้ีได้ไม่ง่ายนัก   อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนก็มีผูท่ี้ 
คิดริเร่ิมจดัท ากิจกรรมท่ีต่างไปจากชีวิตประจ าวนัเดิมๆ  เช่น คุณครูจิราลกัษณ์ จนัทร์แกว้ ท่ีตอ้งการ
สอนการฟ้อนร าให้ต่างไปจากโรงเรียนอ่ืนๆ  คุณครูจิราลกัษณ์ ก็จะเร่ิมหาแนวร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม  เพราะผูท่ี้คิดริเร่ิมกิจกรรมใด ๆ ในโรงเรียนก็ตามมกัจะแสวงหาการมีส่วนร่วมก่อน 
โดยเร่ิมจากการระดมความคิดในกลุ่มผูส้นใจในเร่ืองเดียวกนั เพราะทุกคนมีความเช่ือวา่ ไม่วา่ใคร 
ก็ตามไม่สามารถท่ีจะท ากิจกรรมใด ๆ ไดโ้ดยล าพงั  หลงัจากนั้นจึงจะไดค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
กิจกรรมตามมาและหากกิจกรรมประสบผลส าเร็จ  ผูท่ี้นัง่ดูอยูว่งนอกในคร้ังแรกก็จะเร่ิมขยบัเขา้มา
มีส่วนร่วมท่ีใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 
 ส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็นในการท่ีจะสนบัสนุนการมีส่วนร่วม  คือ  ใหแ้ต่ละฝ่ายเห็นประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมกนั  แลว้เกิดผลดีมากมายกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการการมีส่วนร่วม
จะตอ้งไวต่อความรู้สึกท่ีจะจูงใจ  กระตุน้ความสนใจให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของงานท่ีจะท า  จูงใจให้
เห็นวา่การท่ีร่วมกนัด าเนินการน้ีไม่ไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่ของแต่ละคนท่ีตอ้งท าอาชีพของเขา  รวมถึง
มีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (participatory communication) เป็นประจ า ไดแ้ก่การสนทนา 
ในรูปแบบโตต้อบระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทั้งตอ้งมีทกัษะในการคิด ฟัง  และเคารพความคิด



 ๑๐๓ 

ระดมความคิด 

ผลทีค่าดหวชััดเจน     

ของผูอ่ื้น อนัจะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนข่าวสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การเกิด
จิตส านึกสาธารณะ (Public conscious) ร่วมกนัได ้ ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนและรูปแบบการมี 
ส่วนร่วมดงัต่อไปน้ี 

 
  แผนภูมิท่ี ๔.๕   การมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวนขั้นตอนการจดัเวทีส ารวจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
             

       
๑. ๒   ขั้นตอนการวางแผนการจัดท าหลักสูตร 

ในขั้นการวางแผนการจดัท าหลกัสูตร  พบว่า มีกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ี 
เกิดข้ึนจากการก าหนดความรับผิดชอบในกิจกรรมการวิจยั และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีผูว้ิจยั
ไม่ไดค้าดหมายมาก่อน  เช่น  เม่ือคณะผูว้ิจยัลงปฏิบติัการกิจกรรมในพื้นท่ีจะมีผูส้นใจเขา้มาร่วม
ดว้ยความอยากรู้อยากเห็น  และเกิดความคิดในการท่ีจะให้ความร่วมมือตามมา  จึงท าให้คน้พบว่า
ประชาชน  ผูป้กครองมีความพร้อมเสมอในการท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ตามของชุมชน 
ตามท่ีตนเองมีความรู้ความสามารถ  และเม่ือชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้พบความพึงพอใจในการ 
มีส่วนร่วมก็มกัจะชักชวนเครือญาติหรือเพื่อนบ้านให้มาร่วมกิจกรรมด้วย  เพราะชุมชนชนบท 
มีวฒันธรรมเดิม คือระบบเครือญาติท่ีสัมพนัธ์กนัในการท าการเกษตรและการพึ่ งพาอาศยักนัใน 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทจะมีวฒันธรรมผสมผสานในเชิงการเกษตร
รายยอ่ย การขายแรงงาน  และการท าธุรกิจรายย่อย  มีการพึ่งพาความเป็นชุมชนเมืองในดา้นธุรกิจ              

ประชาสัมพนัธ์กระตุ้นให้ชุมชนศึกษาข้อมูลเอง 
 

ก าหนดตัวบุคคล  (การส่ือสาร) ก าหนดแหล่งทีจ่ะศึกษา  (การส่ือสาร) 
 

การวางเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน 



 ๑๐๔ 

แต่ยงัคงมีการพึ่ งพาธรรม ชาติร่วมกันอยู่ในระดับสูง  และยงัคงเหลือความสัมพนัธ์ในระบบ 
เครือญาติและความสัมพนัธ์ใหม่ในกลุ่มสังคม และธรุกิจในเมือง  ซ่ึงชุมชนบา้นแหวนเป็นชุมชน             
ก่ึงเมืองก่ึงชนบท  จึงท าให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเม่ือการมีส่วนร่วมน้ีจะส่งผล
ใหชุ้มชนและเยาวชนมีจิตส านึกรักทอ้งถ่ิน  และมีอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดอี้กดว้ย 

ขั้นตอนน้ีเป็นด าเนินการเพื่อให้ไดว้ิธีการและการวางแผนการจดัท าหลกัสูตร 
รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัชุมชนให้มากท่ีสุด  ดงันั้นการสร้างการมีส่วนร่วม 
คือการเสนอให้ชาวบา้นแบ่งกลุ่ม  เพื่อน าเสนอวิธีการต่างๆ อภิปรายขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเป็น          
ไปไดข้องหลกัสูตร  มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอน และมีความรับผิดชอบร่วมกนั   
ผลท่ีได้ก็ คือ แผนการจัดท าหลักสูตรแต่ละขั้นตอนและก าหนดให้มีความรับผิดชอบท่ีเป็น 
แกนหลกัท่ีควรจะตอ้งประสานงานต่อไปร่วมกนัในรายละเอียด 

นอกจากน้ี  ยงัพบวา่การอาศยัการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเฉพาะ
กลุ่มและประชาชนในชุมชนบา้นแหวนเพียงอย่างเดียวไม่พอเพียงท่ีจะท าให้บรรลุถึงความส าเร็จ 
ในการจดัท าและพฒันาหลักสูตรให้สมบูรณ์  ทั้ งน้ีเน่ืองจากขีดจ ากัดของความรู้ในการจดัท า 
หลกัสูตร   ดงันั้นจึงตอ้งแสวงหาการมีส่วนร่วมจากบุคคลและองค์กรภายนอก  เช่น  นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักวาดภาพ นักศึกษา  ผู ้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรท้องถ่ินและสถาบันการศึกษา                   
มาช่วยในการจดัท าให้เกิดความสมบูรณ์  ซ่ึงการมีส่วนร่วมดงักล่าวน้ีท าให้เกิดเครือข่ายในการ 
มีส่วนร่วมกันสร้างและพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินอย่างกวา้งขวาง เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ความรู้ขา้มสาขาวิชา เช่น นกัวาดภาพ ไดเ้รียนรู้การน าภาพวาดไปเผยแพร่ในเวบ็ไซด์  (Web Site) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้เรียนรู้งานศิลปะของท้องถ่ินและน าไปเช่ือมโยงกับความ รู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์  ส่วนชุมชนเองก็เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการท่ีหลาก หลายท่ีจะน ามาช่วยในการ
บนัทึกความรู้ไวมิ้ให้สูญหายไป  รวมถึงการมองเห็นช่องทางในการจดัท าและพฒันาหลักสูตร
ทอ้งถ่ินดว้ยตนเองอีกดว้ย 

เม่ือวิเคราะห์ดา้นองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน พบวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน มีองค์ประกอบของหลกัสูตรสอดคลอ้งตามท่ีกรมวิชาการ  
ได้ก าหนดไวว้่า “หลกัสูตรสถานศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบ  ดังน้ี วิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย   
โครงสร้างของหลักสูตร ซ่ึงในส่วนน้ีประกอบด้วย  ๒  ส่วน คือ สาระการเรียนรู้ กับเวลาเรียน 
การจดัประสบการณ์  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ส่ือ  แหล่งการเรียนรู้ และการประเมินผล 
และการบริหารจดัการหลักสูตร…”  ในส่วนของการมีส่วนร่วมมีการด าเนินการเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจนในพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๔๒  มาตราท่ี  ๒๙  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๘  ท่ี มีความสอดคล้องกับ



 ๑๐๕ 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
มาตราท่ี ๓๐  และแผนปฏิบติัการตามมาตรา  ๓๒  ท่ีระบุว่า  “…ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของชุมชน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรม ประเพณีของชุมชน
และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินไวใ้นหลักสูตรท่ีพฒันาข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่าแนวทาง              
การพฒันาหลักสูตรในคร้ังน้ี มีความสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ท่ีได้กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการศึกษากบัภูมิปัญญาไทยไวว้่า “ภูมิปัญญาไทย เป็นคุณค่า
แห่งปัญญา เป็นภูมิธรรมแห่งแผน่ดินคู่กบัคนไทย ดงันั้นการจดัการศึกษาท่ีมีสมดุลยแ์ห่งการเรียนรู้
จะตอ้งท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในบริบทขององค์ความรู้ท่ีเป็นส่ิงท าให้สามารถเช่ือมโยงทุกส่ิง          
ทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัและน ามาปรับใช้ในชีวิตจริงได”้  (อา้งจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ,  ๒๕๔๑ : ๓๖) 

ดังนั้ นการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนน้ีจึงสรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วม 
จะเกิดข้ึนได้จะตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ  มีการประสานงานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
แผนภูมิท่ี ๔.๖   ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ก าหนดจุดหมาย    
ชัดเจน 

  ครูภูมิปัญญา     อบต. 

จัดกจิกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนั  เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

   องค์กรอ่ืนๆ 

  มหาวทิยาลัย 

กลุ่มเยาวชน 

    นักเรียน 
 

  ครู / โรงเรียน 



 ๑๐๖ 

๑. ๓  ขั้นตอนการวิพากษ์หลักสูตร 
ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการวพิากษห์ลกัสูตร พบวา่หากเป็น

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพในชุมชน เช่น หลักสูตรการแกะสลักพระไม้  และหลักสูตร                      
การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ ซ่ึงชุมชนเป็นเจา้ของความรู้อยู่แล้วนั้น ชุมชนสามารถท่ีจะเขา้ไป 
มีส่วนร่วมดว้ยความภาคภูมิใจและทุ่มเทการให้ความร่วมมือ เน่ืองจากชุมชนรู้สึกว่าไดรั้บการให้
เกียรติท่ีจะให้ความรู้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัตน ดงัเช่นครูภูมิปัญญาท่านหน่ึงกล่าวว่า  
“อาจารย์พ่อฮู้หมด แต่เร่ืองหนังสือพ่อบ่าต้า ถ้าอาจารย์เห็นพ่อเป็นประโยชน์ก็ยิ้นดี”  ผูว้ิจ ัย 
จึงด าเนินการวิพากษ์หลกัสูตรเป็นสองรูปแบบ คือ  การวิพากษ์หลกัสูตรเชิงวิชาการ  ด าเนินการ
วิพากษ์โดยผู ้เช่ียวชาญด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ส่วนหลักสูตรท่ีเป็น 
เชิงวิชาชีพหลักสูตรด าเนินการวิพากษ์โดยผู ้เช่ียวชาญ และครูภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  ต าบล 
บา้นแหวน ดว้ยวธีิการเช่นน้ีจึงท าใหก้ารวพิากษเ์น้ือหาของหลกัสูตรเป็นไปอยา่งดียิง่   

อย่างไรก็ตามหลักสูตรท่ีเป็นเชิงวิชาการ  เช่น หลักสูตรดนตรีพื้นเมืองและ
หลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน ฉบบัภาษาองักฤษ  พบวา่ ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากชุมชน  แมจ้ะมี
การปฏิเสธท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกความเห็นเพื่อวิพากษ์หลักสูตรและไม่ค่อยได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู ้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเท่าท่ีควร  ส่วนใหญ่จะบอกว่า  “ดีแล้ว”  “แล้วแต่
อาจารย์”   “มีอาจารย์มาท าให้ก็ดีมากแล้ว”  แต่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจะสนใจประเด็นการน าไปใช้ท่ีใด
มากกว่า  เช่น  “อาจารยจ์ะให้ไปสอนโรงเรียนใดผ่อง”  “โรงเรียนบ้านเฮาจะได้เรียนเม่ือใด”  เป็นต้น  
ทั้ งน้ีเน่ืองจากชุมชนคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว แต่จะมีส่วนร่วมในการรับผล 
แสดงความช่ืนชมท่ีความรู้และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินไดถู้กบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานและเป็นสมบติั
ของชุมชน    

จากการค้นพบการปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นคร้ังน้ี 
สอดคล้องกับท่ี  นรินทร์ชัย พฒันพงศา (๒๕๔๖ : ๒๔) กล่าวว่า ฝ่ายท่ีควรจะเข้ามีส่วนร่วม               
กลบัไม่เขา้ร่วมในกระบวนการนั้นๆ ดว้ย เพราะ 

๑.  ไม่ทราบเร่ืองการให้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  หรือไม่ทราบวา่มีกิจกรรมนั้น 
๒.  กลัวว่าเม่ือเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วจะเสียเวลา  หรือเกิดความขดัแยง้หรือเสีย

ผลประโยชน ์
๓. กลวัว่ามีความแตกต่างทางเศรษฐกจิและสังคม เช่น ฐานะต่างกนั การแต่งกาย  

การแสดงท่าทาง  หรือเป็นคนละกลุ่ม  คนละพวกกนัทางเพศ  ทางศาสนา ฯลฯ  ยิ่งแตกต่างกนัมาก
มกัท าใหก้ารมีส่วนร่วมเป็นไปไดย้ากมากยิง่ข้ึน 



 ๑๐๗ 

๔. ไม่ทราบว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร   เพราะไม่เคยมีการฝึกให้ร่วมพูด            
คุยกนัอยา่งเสมอภาคมาก่อน 

ดงันั้นในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัจึงได้กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมดว้ยการให้เกียรติ 
และให้ก าลังใจแก่ผูท่ี้ต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วม  เช่น  ให้ช่วยกันวิพากษ์ลักษณะของรูปเล่ม
หลกัสูตร สีสัน ภาพประกอบ   ตลอดจนความชัดเจนของตวัอกัษร  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัสร้าง
บรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองดว้ยการขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจดัท าอาหารพื้นบา้นมาร่วมกนัรับประทาน
ในบางโอกาสท่ีมีการพบปะหรือประชุม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความรู้สึกวา่ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วม
ดว้ยความเสมอภาคกนั ตามระดบัภาคีของการมีส่วนร่วม ดงัเช่นท่ี  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ (2527 : 27)  
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมหลายระดบั  เช่น   การเป็นสมาชิกกลุ่ม  การเป็นสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมประชุม  การเป็นสมาชิกท่ีบริจาคเงินช่วยเหลือ การร่วมเป็นกรรมการ และการเป็นประธาน
กรรมการ  เป็นตน้  ดงัท่ีผูว้จิยัสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี  ๔.๗  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวพิากษห์ลกัสูตร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

๑. ๔   ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตร  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการการทดลองใช้หลักสูตรนั้ น  พบว่าการ 

มีส่วนร่วมนั้น  มีไดต้ั้งแต่ในระดบัปฏิบติัไปจนถึงระดบันโยบาย ในระดบัปฏิบติัไดแ้ก่  การเป็นครู
ร่วมสอน  ซ่ึงหมายถึง การท่ีครูภูมิปัญญาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดบทเรียนและกิจกรรม                   
การเรียนการสอนร่วม กับครูในโรงเรียน  ครูภูมิปัญญาจะเป็นผู ้ให้ข้อมูลความรู้  ความช านาญ
เฉพาะวิชา  ส่วนครูร่วมสอนท าหน้าท่ีวางแผนหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน การสร้าง
กิจกรรมหนุนเสริม ไปจนถึงการติดตามประเมินผล  ซ่ึงบทบาทเช่นน้ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วส่งผลให ้           
การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่วนในระดบันโยบาย  ไดแ้ก่

การไดรับเกยีรติ /  ความเสมอภาค 

- วเิคราะห์ตนเอง 
- ประเมินตนเอง 
- ได้ข้อสรุป 

 

เข้าใจประเด็นการวพิากษ์ 

การตัดสินใจเลือก
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 



 ๑๐๘ 

การท่ี คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงเป็นบุคคลในชุมชน  ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
แนวคิดและวธีิการพฒันาการศึกษา ของโรงเรียน 

อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ี  พบวา่ชุมชนทุกภาคส่วนมีความเต็ม
ใจให้ความร่วมมือ  เช่น  หลักสูตรดนตรีพื้นเมือง  หลักสูตรมัคคุเทศก์ชุมชนและหลักสูตร                
การฟ้อนหริภุญไชย  จะได้รับความร่วมมือทั้ งองค์กรส่วนท้องถ่ินในด้านอุปกรณ์การเรียน  
หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือดา้นอาคารสถานท่ีและร่วมกระบวนการทดลอง ผูป้กครองและ
ชุมชนยอมให้บุตรหลานซ่ึงเป็นนกัเรียนมาร่วมกระบวนการทดลองในวนัหยุด และสนับสนุนให้
ก าลงัใจ  จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปไดต้ามแผนท่ีก าหนด  และเม่ือส้ินสุดกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินคร้ังน้ี ท าใหผู้ว้จิยัไดเ้รียนรู้วา่ชุมชนสามรถมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได ้ โดย 

๑.  มีบทบาทเป็นผูใ้หข้อ้มูลพื้นฐานของชุมชน 
๒. ให้ความร่วมมือกบัครูผูส้อน ผูเ้รียน ในการวางแผนพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

เช่น การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และก าหนดเน้ือหาสาระท่ีจะใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
๓.  ร่วมวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ

สภาพของทอ้งถ่ิน 
๔.  เป็นผูถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ผู ้เรียนในฐานะวิทยากรในฐานะ

เป็นผูรู้้ หรือผูท้รงภูมิปัญญาของชุมชน 
๕.  ใช้ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ รวมถึงถ่ายทอดระบบคุณค่าท่ีชุมชนมีอยูไ่ปสู่ผูเ้รียน 
๖.  ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหค้  าแนะน า 
๗.  เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลับ เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินท่ีจดัท าข้ึนและ 

ร่วมรับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจจากผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน 
 

๑. ๕   ข้ันตอนการคืนความรู้สู่ชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนในขั้นตอนน้ีเป็นไปด้วยดี  และ

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ตั้งแต่คณะผูว้ิจยั  ผูช่้วยนกัวิจยั  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวน  ตลอดจนประชาชน ท่ีเขา้ชมการจดันิทรรศการ  การน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการวิจยั 
และการเขา้ร่วมเสวนาคืนความรู้สู่ชุมชน  ในวนัท่ี  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  วนัท่ี  ๒๙  ธันวาคม  
๒๕๔๙  วนัท่ี  ๓  มกราคม ๒๕๕๐  วนัท่ี๔ เมษายน ๒๕๕๐  และ วนัท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
ระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัการร่วมประเมินผลและ
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับความภาคภูมิใจ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีชุมชนใหก้ารมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  



 ๑๐๙ 

ซ่ึงตรงกับท่ี  Cohen and Uphoff  (๑๙๗๗ : ๒๑๙  อ้างใน นรินทรชัย  พฒันพงศา : ๒๕๔๖)                 
ไดจ้  าแนกรูปแบบหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 

ขั้นท่ี  ๑  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ของการตดัสินใจนั้น  ประการแรกสุดท่ีตอ้งกระท าคือ  การก าหนดความตอ้งการ  และการจดัล าดบั
ความส าคญั  ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือย ๆตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น  การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผนและการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

ขั้นท่ี   ๒   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็น                
องคป์ระกอบของการด าเนินงานโครงการนั้นไดม้าจากค าถามวา่ใครจะท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ
ได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด  เช่น  การช่วยเหลือด้านทรัพยากร  การบริหารงาน 
การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  ๓  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกบั                  
ผลประโยชน์นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย  ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวก  และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 

ขั้ น ท่ี   ๔  การมี ส่วนร่วมในการประเมินผล  (Evaluation) การมี ส่วนร่วม                    
ในการประเมิน ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต  คือ ความเห็น (Views)  ความชอบ (Preferences)  
และความคาดหวงั (Expectation)  ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีสามารถจะแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล             
ในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
ชุมชน ก็คือ การมีส่วนร่วมจะมีรูปแบบ และเง่ือนไขจากการท่ีบุคคล หรือกลุ่มคนไดเ้ขา้ไปมีโอกาส
ในการตดัสินใจในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ในสภาวะท่ีเกิดจากการกระตุน้ให้เกิดการยอมรับหรือ
เมีส่วนร่วมด้วยความต็มใจส่วนตวั    โดยมีโอกาสร่วมด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้            
จนส้ินสุดกระบวนการอย่างเป็นอิสระ และมีเสรีภาพท่ีจะช่วยในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง                   
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาระดบัใดระดบัหน่ึง  สร้างการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์รหรือบุคคล
ในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  McGregor  (๑๙๙๐ : ๙  อา้งถึงใน  เชาวนี  แกว้ตาปี   ๒๕๔๓  : ๒๐)   
อธิบายว่า “การมีส่วนร่วมประกอบด้วยสภาวะเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ท่ีบุคคลใช้ส าหรับให้บุคคล 
มีโอกาสเขา้ไปมีอิทธิพล (Influence)  ในการตดัสินใจในส่ิงท่ีจะเป็น  ผลกระทบต่อตนเองโดยระดบั
ของการมีอิทธิพลมีมากและนอ้ยต่างกนัไป   บุคคลจะมีเสรีภาพในการเลือกกระท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้น ๆ 



 ๑๑๐ 

รับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ หรือ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในกระบวนการตดัสินใจมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอิทธิพลการปฏิสังสรรค ์ 
(Interaction)  และการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร (Information  Sharing)” 
 

๒.  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยภาพรวม 
 “ชุมชน”  หมายถึงองค์กรทางสังคมท่ีประชาชนอยูร่วมกนัโดยมีอาณาเขตครอบคลุม

ทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง  สมาชิกในชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัโดยทางใดทางหน่ึง และมีกระบวนการ
จัดการและแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองได้  ดังท่ี  สัญญา (๒๕๒๕ อ้างใน  นรินทรชัย                   
พัฒนพงศา ๒๕๔๖ : ๑๑๑) ว่า  ชุมชนน้ีมิใช่เพียงอยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกัน  หรืออยู่ใน              
อาณาเขตหมู่บา้นเดียวกนั ต าบลเดียวกนัก็ถือเป็นชุมชนในความหมายท่ีดีได้  การเป็นชุมชนจึงมี 
๓  ส่วนดว้ยกนัคือ 

๑)   อาณาบริเวณพื้นท่ี (Geographical area-territorial) 
๒)  มีความผกูพนัธ์กนั (Common ties) 
๓)   ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) 
จากการคน้พบจึงสรุปไดว้า่ คนในชุมชนจึงมิใช่อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัเท่านั้น  ชุมชน

ยงัตอ้งมีความผูกพนักนั  ซ่ึงก่อให้เกิดการมีกิจกรรมเพื่อท่ีจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนัใน
ความหมายน้ี ชุมชนอาจผกูพนักนัทัว่โลก  โดยเกาะเก่ียวผูกพนักนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนัทางใดทาง
หน่ึงได ้ เช่น ชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัทางเครือข่ายองค์กร  ชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัทางแนวความคิดหรือ
ชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัทาง  internet เป็นตน้  ดงันั้นการจะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
จึงควรตอ้งให้คนในชุมชนเขา้มามีกิจกรรม  มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัตามระดบัความพึงพอใจท่ีจะเขา้
ไปมีส่วนร่วม  ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์กันถือเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก  มิฉะนั้นแล้วแม้ชุมชนอาจมี 
ส่ิงต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายแต่ผูค้นไม่เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม  ไม่ให้ความร่วมมือ  ก็จะไม่ 
สามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได ้  จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดงัไดก้ล่าวไวใ้น ขอ้ท่ี ๑  แลว้ ท าให้ผูว้ิจยัเห็นวา่ นกัวิจยัสามารถส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการศึกษาของชุมชนได ้ดว้ยการจดักิจกรรม  หรือ โครงการต่าง ๆ ในชุมชน
อย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะส่งผลต่อการเสริมสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของชุมชนและ
กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

นอกจากน้ียงัสรุปได้ว่า การจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม             
ในระบบท่ี  ๒   คือ  ระบบการเรียนรู้ของชุมชน  ซ่ึงส่งผลต่อการมีความคิดอิสระในการตดัสินใจ 
และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ท าให้ ประชาชน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของภูมิปัญญา  ประชาชนจะ



 ๑๑๑ 

ตระหนกัในปัญหาของตนเอง  และตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  มีโอกาสท่ีจะไดใ้ช้
ความสามารถและพฒันาความสามารถของตนเอง   และจะรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสูงสุดในการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตน  ท าให้การพัฒนามีความมั่นคงถาวรและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวยงัเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ย  ผูว้จิยั
จึงขอสรุปเป็นขอ้เสนอแนะ   ดงัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี  ๔.๗  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่๓ 

การใช้กระบวนการจัดท าหลักสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเทีย่วของชุมชน 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงผลของการใช้กระบวนการในการจัดท าหลักสูตรชุมชนส่งเสริม                     
การท่อง เท่ียวของชุมชนในการศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อท่ีจะใหม้องเห็นภาพผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน  ผูว้จิยั
จึงขอน าหลกั และกระบวนการท่องเท่ียวมาเป็นตวัตั้งในการแสดงผลการศึกษา  ดงัน้ี 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (๒๕๓๘ : ๑๔) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยืนไวว้่า  หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีรวมถึงการจดับริการอ่ืนๆทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดย 
“…(๑) ต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณ ี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว (๒) ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร 
ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเทีย่ว (๓) ต้องยอมรับให้

มกีารพฒันา 
การสอนและ
การจดัการ 

ผูกพนักบัภาระ 
กจิทีรั่บผดิชอบ 

แก้ปัญหา และศึกษา
เพิม่เตมิ 

จากผู้อ่ืน 

ผลสัมฤทธ์ิดมีี
ความพงึพอใจ 

 

เกดิก าลงัใจ
ในการพฒันา 

มเีครือข่าย
เรียนรู้
ร่วมกนั 

ผลของการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 



 ๑๑๒ 

ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กนั (๔) ต้องช้ีน าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพืน้ท่องเทีย่วน้ันๆ...”  

ดร.สมพร  มอญโพพาน ไดส้รุปประเด็นการวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๔๙ ไวใ้น  www.rdi.ac.th  เม่ือวนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไวว้่า  งานวิจยัเก่ียวข้องกับ                     
การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว  การฝึกให้เด็กในพื้นท่ีเป็นผูน้ าเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี   การขยาย
พื้นท่ีการท่องเท่ียวแบบ Home Stay ในจงัหวดัสระบุรี โดยจะมีการก าหนดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นมาตรฐาน  เช่น  “...การพัฒนาการใช้ภาษาให้ที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว  การศึกษาค าศัพท์
ที่ ใช้ส าห รับ นักท่องเที่ ยว โดยสอบถาม ข้อมูลจากนักท่องเที่ ยว   การสร้างเมกะโปรเจก  
(Mega Project)  แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  การเช่ือมโยงการท่องเทีย่วโดยมีกจิกรรม โดยดูตัวอย่างจาก
ฟาร์มโชคชัย โดยก าหนดให้แต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมขึน้มา และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว
โดยมีท้องถิ่นเป็นแนวร่วมด้วย...” 

ส่วนผลจากการศึกษาศกัยภาพและทกัษะในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวภาคเหนือ รวม  ๔  จงัหวดั  คือ  จงัหวดัเชียงใหม่  เชียงราย  น่าน และแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
“...ปัจจัยเง่ือนไขทีส่ าคัญในการพฒันาทกัษะด้านการท่องเทีย่วทีพ่บได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านการรวมกลุ่มเป็นประชาคม ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับองค์กรและปัจเจก 
การสนับสนุนจากลุ่มองค์กรและบุคคลภายนอกและการสืบทองทางความคิดวฒันธรรม…”  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะด้านการท่องเท่ียว
ของชุมชน คือ “...ความเข้มแข็งของชุมชนในการรวมกลุ่มเชิงประชาคมมีผลต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าของทักษะในการด าเนินกิจกรรมการ่องเที่ยวของชุมชนค่อนข้างมาก ทักษะ                 
การรวมกลุ่มของชุมชนซ่ึงส่วนหน่ึงมีการถ่ายทอดกันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และบางส่วนได้รับ                  
การช้ี แนะจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก  มีส่วนส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ในการ
จัดการท่องเทีย่วของชุมชน  นอกจากนี ้ พบว่า ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์เป็นส่ิงทีไ่ม่ควรละเลย...” 

นอกจากน้ีผูช่้วยศาสตราจารยช์ัชพล  ทรงสุนทรวงศ์  อาจารยภ์าควิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์วิทยาลัยดุสิตธานี ได้สรุปแนวทางการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวไว ้ ๖ ประการ  ดงัน้ี 

๑.   การอนุรักษ์หรือการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีและคุ้มค่า  การอนุรักษ์เป็นกระบวนการ
เก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว ท่ีมีอยู่ให้คงความงดงามและคงคุณค่าอย่างย ัง่ยืน เช่น     
การรักษาสภาพธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวให้สมบูรณ์  การช่วยกันรักษาและสืบทอดงาน
หัตถกรรม ศิลปวฒันธรรม  วิถีการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน การพิจารณาถึงความจ าเป็น          
ในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ถนน ทางเดินเทา้ ท่าเรือ หอ้งสุขา ศาลา

http://www.rdi.ac.th/


 ๑๑๓ 

ท่ีพกั ป้ายส่ือความหมาย มา้นัง่ สะพาน บนัได ถา้จ าเป็นตอ้งสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ี 
จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อให้เกิด ความเปล่ียนแปลงในแหล่งท่องเท่ียว
นอ้ยท่ีสุด การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ควรมีการควบคุมปริมาณ การใชใ้ห้สมดุลกบัการเกิดข้ึน
ทดแทนไดต้ามธรรมชาติ ซ่ึงจะท าให้มีทรัพยากรใชอ้ยา่งยาวนาน และไม่เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนทรัพยากรท่ีเป็นของเหลือจากการใชป้ระโยชน์หรือหาไดง่้าย ตามธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว 
เศษไม ้ ใบไม ้ เศษผา้  วชัพืชบางชนิด  ไดแ้ก่  ตน้กก  ตน้ผกัตบชวา  สามารถน ามาประดิษฐ์เป็น
ของใช้หรือของท่ีระลึกในรูปสินค้าพื้นเมือง ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ 
จ าหน่าย  แก่นักท่องเท่ียว ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของวสัดุเหลือใช้  และยงัเป็นการสร้างรายได้            
จุนเจือครอบครัวของคนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

๒.  การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว   ในแหล่งท่องเท่ียวควรมีระบบก าจดัน ้ าเสีย 
ระบบก าจัดขยะ  ผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวจะต้องจัดเก็บขยะ  ท าความสะอาดแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริเวณโดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ  จดัวางถงัขยะไวบ้ริเวณปากทางเขา้เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดทิ้้งขยะ  หาวิธีน าขยะและน ้ าเสียบางส่วนกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  การแยกขยะพวกกระดาษ ขวดน ้ าพลาสติก 
สามารถน าไปเขา้กระบวนการเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก   นอกจากน้ีควรมีการฟ้ืนฟูขยะท่ีเป็น
อินทรียส์ารโดยน าไปหมกัเป็นปุ๋ย  หรือน าไปฝังกลบเพื่อให้กลบัสู่วงจรธรรมชาติ  ส าหรับของเสีย
ท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  ควรมีการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักการ เช่น                  
การวางแผนสร้างเตาเผาขยะ หากไม่สามารถด าเนินการได้เอง ควรประสานงานกบัเทศบาลให ้            
ขนยา้ยขยะออกไปจากแหล่งท่องเท่ียว 

๓.  การวางแผนด้านพลังงานและสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว  การวางแผน 
ดา้นพลงังานจะท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและมีทรัพยากรเหลือใช้อย่างยาวนาน เช่น การออกแบบ
อาคารในแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติและระบายความร้อน ได้ดีหรือ 
รับลมจากธรรมชาติได้มากข้ึนจะช่วยประหยัดไฟฟ้าท่ีจะต้องใช้ส่องสว่างและท่ีใช้กับ
เคร่ืองปรับอากาศได ้ควรหาวธีิใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย ์ พลงังานน ้าตก  หรือพลงังานลมเท่าท่ีจะ
สามารถท าได ้ เช่น การใชแ้ผงโซล่าเซลลรั์บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตย ์ แปลงเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าไวใ้ช้ในแหล่งท่องเท่ียวยามค ่าคืน  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติควรวางท่อประปา  และฝัง
สายไฟฟ้าลงดิน  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อภูมิทศัน์ของแหล่งท่องเท่ียว  

๔. การศึกษาวิจัยและตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว การศึกษาวิจยัถึงขอ้มูลพื้นฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ก่อให้เกิด                 
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  ขอ้มูลทั้งหลายท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัยงัสามารถน าไปถ่ายทอด



 ๑๑๔ 

หรือฝึกอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ มคัคุเทศก์ และคนในทอ้งถ่ิน ให้ทราบและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
เป็นแนวทางเดียวกนั เพื่อให้คนเหล่าน้ีสามารถน าไปถ่ายทอดให้กบันักท่องเท่ียวได้ อนัจะเป็น           
การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียว และยงัเป็น
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวใหค้งอยูต่ลอดไป 

๕.  การจัดท าข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเท่ียวควรมีป้ายให้ความรู้เก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา ความส าคญั  และข้อควรปฏิบัติในสถานท่ีท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวทราบ            
หากเป็นไปได้ควรจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนั และป้ายส่ือความหมายต่าง ๆ 
ควรสร้างให้กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวดว้ย  นอกจากน้ีควรจดัท าเอกสารแผน่
พบัหรือส่ิงพิมพใ์ห้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อดึงดูดความสนใจและ
สร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียว  ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวควรจดันิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ี
ควรทราบในแหล่งท่องเท่ียว  และมีการจดัท าเวป็ไซต ์(Web Site) เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเผยแพร่           
ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ใหน้กัท่องเท่ียวท าการสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวก 

๖.  การดึงประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเป็นการสร้างส านึกของการเป็นเจา้ของร่วมกนั 
ท าให้เกิดการยอมรับ  เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน  เช่น  การใช้วสัดุก่อสร้าง 
ช่างฝีมือ และแรงงานในทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุด  การเชิญประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมให้
ค  าปรึกษาแก่สถาปนิกในการก่อสร้างอาคารให้สอดคลอ้งกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมให้
ชุมชนท่ีปลูกผกั  ผลไม ้ ดอกไมข้าย  ยกระดบัการประกอบอาชีพข้ึนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
(Agro tourism) โดยมีการวางแผนการตลาด การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้มา
เท่ียว และเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินวธีิหน่ึง 

จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้เป็นแนวทางให้ผูว้ิจยั มีหลกัเกณฑ์ในการศึกษากระบวนการ
จดัท าหลกัสูตรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน  และพบวา่ กระบวนการสร้างหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินในคร้ังน้ีมีส่วนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งแทจ้ริง  เช่น หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 
ฉบบัภาษาองักฤษส่งเสริมการท่องเท่ียวในดา้น การจัดท าข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การพัฒนา 
การใช้ภาษาให้ที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว   ซ่ึงกล่าวว่าแหล่งท่องเท่ียวควรมีป้ายให้ความรู้
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ความส าคญั และขอ้ควรปฏิบติัในสถานท่ีท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียว
ทราบ  หากเป็นไปได้ควรจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน  นอกจากน้ีควรจดัท า
เอกสารแผ่นพบัหรือส่ิงพิมพ์ให้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อดึงดูด
ความสนใจและสร้างความเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียว ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวควรจดันิทรรศการให้
ความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรทราบในแหล่งท่องเท่ียว และมีการจดัท าเวป็ไซต์ (Web Site)  เก่ียวกับ



 ๑๑๕ 

แหล่งท่องเท่ียวเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้นกัท่องเท่ียวท าการสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวก  
เช่น เดียวกบั หลกัสูตร การแกะสลกัพระไม ้ซ่ึงเป็นจุดเด่นของชุมชน 

ส าหรับหลกัสูตรการฟ้อนร า  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  และหลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์  ก็พบวา่มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริงในดา้นการด าเนินการท่องเท่ียว
ภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน  ขนบธรรมเนียบ  ประเพณี  วฒันธรรม  วิถีชีวิตท่ีมี
ต่อขบวนการท่องเท่ียว ตอบสนองทกัษะการรวมกลุ่มของชุมชน  ซ่ึงส่วนหน่ึงมีการถ่ายทอดกนั
เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และบางส่วนไดรั้บการช้ีแนะจากองคก์รหรือบุคคลภายนอก  มีส่วนส าคญัท่ี
น าไปสู่การพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน  นอกจากน้ี  พบวา่ “...ทกัษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลย...”  ทั้ งน้ีสอดคล้องกับท่ี  รองศาสตราจารย์ศรีศักด์ิ        
วลัลิโภดม  นักมานุษยวิทยาอาวุโส  กล่าวในการประชุม  เร่ืองการจดัการท่องเท่ียวทางเลือก                    
ณ จงัหวดักระบ่ี ว่าจงัหวดักระบ่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีในการจดัการท่องเท่ียวทางเลือก เพราะมีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว มีความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิประเทศ ตลอดจน           
ในแง่ความเป็นอยูข่องผูค้นรวมถึงอาหาร  "…หัวใจอยู่ที่การรู้จักตัวเอง เราต้องสนับสนุนไกด์ของ
ท้องถิ่นที่รู้จริงในเร่ืองประวัติศาสตร์สังคม คนท้องถิ่นถูกท าให้ไม่มั่นใจในความรู้ของตัวเอง แต่
อย่างโฮมสเตย์น่ีผมถือว่าเป็นความอัปลักษณ์ของการท่องเที่ยวเพราะมันผิดธรรมชาติมนุษย์ ไม่มี
ใครอยากให้คนแปลกหน้าเข้าไปอยู่ในที่ส่วนตัวของตัวเองหรอก ทีนี้มันน่าจะมีการร่วมมือกัน
ระหว่างชาวบ้านที่ท าโฮมสเตย์กับเจ้าของรีสอร์ท คือให้ชาวบ้านจัดการเร่ืองไปเที่ยวที่ไหน ๆ พอถึง
เวลาพกักไ็ปนอนรีสอร์ท...."  

และเม่ือมองในดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนก็ยิ่ง  พบวา่กระบวนการเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ิน  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน  เพราะเป็นการสร้างส านึกของการเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั ท าให้เกิด
การยอมรับ เกิดความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  การเชิญประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามี 
ส่วนร่วมให้ค  าปรึกษาแก่เยาวชน ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตของท่ีระลึกขาย การยกระดบัการประกอบ
อาชีพข้ึนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) โดยมีการวางแผนการตลาด  การประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีดี เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เขา้มาเท่ียว และเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เป็นการกระจายรายได้สู่ทอ้งถ่ิน 
วธีิหน่ึง 

ซ่ึงถือว่าเป็น  "หัวใจการจัดท่องเที่ยวควรท าให้เกิดการแบ่งกันกิน  มากน้อยไม่ว่ากันแต่
ไม่ใช่มีคนไม่กี่คนที่มีโอกาสตักตวงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ..." และจากขอ้สรุปแนวทาง 
การจดัการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวของ ผูช่้วยศาสตราจารยช์ัชพล  ทรงสุนทรวงศ์  ท าให้
ผูว้ิจยัมัน่ใจในการตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี ๓  ซ่ึงมีผลช้ีชดัว่า  กระบวนการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน



 ๑๑๖ 

ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง  เพราะเม่ือผูค้นในชุมชน
มีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินเพียงพอท่ีจะน าเสนอขอ้มูลของชุมชน  มีความพร้อมในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบั
องค์ประกอบของการจดัการท่องเท่ียว ผลของการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนก็จะมีแต่ความส าเร็จ
และย ัง่ยืน  แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  และผูน้ าในชุมชนของต าบล
บา้นแหวนวา่จะน าพาชุมชนไปในทิศทางใดดว้ย 
 หากสรุปแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวขา้งตน้มาประสานกบัหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  ก็จะไดค้วามสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนั  ดงัน้ี 
 

แผนภูมิท่ี  ๔.๘  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 

 

 

การอนุรักษ์หรือการใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดีและคุ้มค่า 

หลกัสูตรส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ท้องถิน่ 

การจัดการของเสียในแหล่งท่องเทีย่ว 

การวางแผนด้านพลงังานและ
สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเทีย่ว 

การศึกษาวจัิยและตรวจสอบแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

การจัดท าข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ว 

การดึงประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาร่วม
ในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ว 

หลกัสูตรส่ิงแวดล้อม และ 
หลกัสูตรสุขภาวะชุมชน 

หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 
หลกัสูตรส่ิงแวดล้อม 

หลกัสูตรประวตัศิาสตร์ชุมชน 

หลกัสูตรผลติภณัฑ์ชุมชน 

หลกัสูตรภาษาไทย / ภาษาองักฤษ 

หลกัสูตรอาหารพ้ืนบ้าน 
 

 หลกัสูตรสังคมศึกษา 
หลกัสูตรจริยธรรม 




