
บทที ่ ๕ 
การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  

การวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลบา้นแหวน  อ าเออหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ 

๑.  เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรมและอาชีพในระดบัชุมขน 

๒.  เพื่อศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 
๓.  เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
 
ดงันั้นการออิปรายผลการวจิยัในบทน้ีจึงเป็นการออิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

เป็นหลกั และมีขอ้เสนอแนะตามประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

๑.  ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์
๒.  แนวคิดและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 
๓.  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

๓.๑  ขอ้สังเกตจากกระบวนการวจิยั 
๓.๒  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข 

๓.๓  ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
๓.๔  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 

 

๑.   ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ 

จากการด าเนินการวิจยั  พบว่าผลการวิจยัสามารถตอบค าถามการวิจยัตามวตัถุประสงค ์                
การวิจยัท่ีตั้งไวไ้ด้ครบทุกประการ กล่าวคือ  ได้น าอูมิปัญญาท้องถ่ินมาจดัท าหลักสูตรท้องถ่ิน            
ด้านวฒันธรรมและอาชีพในระดับชุมชนจ านวน  ๕  หลักสูตร  ได้ทราบรูปแบบกระบวนการ                 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  และไดใ้ช้กระบวนการจดัท าหลกัสูตรชุมชนส่งเสริม 
การท่องเท่ียวของชุมชนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กิจกรรมการด าเนินการวิจัยในระยะแรก คือการจัดท าเวที ชุมชน  ได้ข้อมูลท่ีตอบ
วตัถุประสงค์การวิจยัและค าถามวิจยัในประเด็นท่ี ๑  คือ  ท าให้ทราบว่าองค์กรชุมชนมีศกัยอาพ            
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินได้จริง และมีความสามารถท่ีถ่ายทอดความรู้ 
สู่เยาวชนอยา่งเป็นระบบได ้  และพบวา่ขอ้มูลท่ีจะน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินของต าบลบา้น
แหวนมีความสอดคล้องกับการค้นพบของความรู้และอูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินต่าง ๆ ของ



 ๑๑๘ 

ประเทศ  ดังท่ี  ประสงค์  สินเดช  และคณะ (๒๕๔๗)  ผูศึ้กษาอูมิปัญญาท้องถ่ินต าบลนาขุม 
อ าเออบา้นโคก  จงัหวดัอุตรดิตถ์  ไดส้รุปหัวขอ้ ความรู้ท่ีเป็นอูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็นหมวดหมู่
ได ้๓ หวัขอ้ ดงัน้ี 

๑.  สอาพทัว่ไปของต าบลนาขมุ 

๑.๑  สอาพทางอูมิศาสตร์ 
๑.๒  การเมืองการปกครอง 
๑.๓  สถานท่ีส าคญั 

๑.๔  การศาสนา 
๑.๕  เศรษฐกิจ 
๑.๖ การศึกษา 

๒.  ประวติัและความเป็นมาของหมู่บา้น 
๓.  ความรู้ทอ้งถ่ินของต าบลนาขมุ 

๓.๑  ประเพณีพื้นบา้น    

๓.๒  ความเช่ือพื้นบา้น 

๓.๓  อาหารพื้นบา้น 

๓.๔  สมุนไพรพื้นบา้น 

๓.๕  นิทานพื้นบา้น 

๓.๖  การละเล่นพื้นบา้น 

๓.๗  ดนตรีและเพลงพื้นบา้น 

๓.๘ หตัถกรรมพื้นบา้น 

แมแ้ต่ความรู้และอูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนทางอาคใตซ่ึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่แตกต่าง
จากอาคอ่ืนๆ ทั้ งด้านศาสนาและวฒันธรรมประเพณี ก็ยงัมีความคล้ายคลึงกันกับความรู้และ                   
อู มิ ปัญญาของทางอาค เหนือ  ดัง ท่ี  โรงเรียนอรุณวิทยา (๒๕๔๗) เขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์  เขต ๑ ไดจ้ดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ืองการท า
ขา้วเกรียบปากหมอ้    การถนอมอาหาร  การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  หรือเช่นท่ี โครงการการฟ้ืนฟู
โรงเรียนตาดีกาโดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินบ้านนิปิสกูเละ  อ าเออยะรัง  จังหวดัปัตตานี 
ท่ีตอ้งการ พฒันาหลกัสูตรการสอนด้านการศาสนาให้กบัเด็กอายุ ๖–๑๓ ปีให้ไดม้าตรฐาน หรือ 
โครงการฟ้ืนฟูอูมิปัญญาผา้ทอนาหม่ืนศรี อ าเออนาโยง จงัหวดัตรัง  โครงการฟ้ืนฟูขนมพื้นบา้น
มุสลิมบา้นท่ามาลยั  ต าบลปากน ้ า  อ าเออละงู  จงัหวดัสตูล  โครงการองคค์วามรู้หมอพื้นบา้นและ
การสร้างเสริมสุขอาพชุมชน อ าเออเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกนั



 ๑๑๙ 

ดา้นความรู้และอูมิปัญญาในอาค เหนือซ่ึงท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าอูมิปัญญาเหล่าน้ีสามารถน าไปจดัท า
เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินได ้และจะเป็นหลกัสูตรท่ีสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

การไดม้าของหลกัสูตรทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นแหวน จ านวน  ๕ หลกัสูตร คร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบัการคน้พบในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและกระบวนการไดม้าของหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีกล่าวไว้
ในเว็บไซด์ (Web Site) ของ  ประสงค์  สินเดช และคณะท่ีศึกษาอูมิปัญญาท้องถ่ิน  ต าบลนาขุม   
จงัหวดัอุตรดิตถ์  โดยกล่าวไวใ้นบทท่ี ๒  เร่ือง แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ขอ้  ๒ ท่ีวา่
หลกัสูตรท้องถ่ินควรได้มาจากการส ารวจสอาพปัญหาชุมชน  เป็นการศึกษาขอ้มูลความเป็นอยู ่
ของชุมชน  เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล  จึงเป็นวิถีชีวิตตามสอาพจริงของผูเ้รียน  อนัเป็นประโยชน์  
อยา่งยิง่ต่อการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อใหก้ารเรียนการสอนตามความตอ้งการของชีวติท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้รียนและบรรลุวตัถุประสงค์สูงสุด  ดังนั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินควรมีการ
ส ารวจสอาพปัญหาในชุมชนเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้เน้ือหาในการเรียนการสอนเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
และในข้อท่ี ๔ ท่ีว่าหลักสูตรท้องถ่ินควรได้มาจากอูมิปัญญาท้องถ่ิน เพราะเป็นแหล่งความรู้ 
ของชุมชน  รวบรวมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เป็นความรู้ท่ีควรไดรั้บการเผยแพร่  เพื่อสร้างความอูมิใจ
ในท้องถ่ินนั้ นๆ การพัฒนาหลักสูตรโดยอูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีไม่ยาก  ถ้ามีการศึกษาส ารวจ  
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอูมิปัญญา  ส่ิงท่ีมีคุณค่าในทอ้งถ่ินท่ีควรอนุรักษห์รือเผยแพร่  แลว้จดัให้มี
การพฒันาหลกัสูตรข้ึน  โดยความร่วมมือของ  ครู  ผูเ้รียน  ผูรู้้ในชุมชนและผูป้กครองอยา่งจริงจงั 

ระหว่างการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรท าให้ผูว้ิจยั  และผูช่้วยนักวิจยัในชุมชน ไดเ้รียนรู้
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนบา้นแหวนหลายรูปแบบ  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ  ขั้นตอนและลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ี  กรรณิกา  ชมดี (๒๕๒๔ : ๑๓)  
ไดส้รุปรูปแบบไว ้ ๑๐ รูปแบบ คือ 

๑.  การมีส่วนร่วมประชุม 
๒.  การมีส่วนร่วมออกเงิน 
๓.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
๔.  การมีส่วนร่วมเป็นผูน้ า 
๕.  การมีส่วนร่วมสัมอาษณ์ 
๖.  การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน 
๗.  การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโอค 
๘.  การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เร่ิม 
๙.  การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือลูกจา้ง 
๑๐. การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ 



 ๑๒๐ 

นอกจากน้ีการจดัเวทีช้ีแจงกระบวนการวิจยัอย่างเป็นทางการนั้นยงัพบลักษณะการมี               
ส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกบัท่ี สถาบนัชุมชนท้องถ่ินพฒันา (๒๕๔๒: ๒๙) กล่าวไวว้่า  การเปิดตวั
อย่างเป็นทางการของโครงการ  ประกอบกบัการสร้างตวัอย่างการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วน
ร่วมในลกัษณะน้ี นอกจากจะใหค้วามชดัเจนแก่ชาวบา้น ชาวเมืองแลว้ ยงัเป็นการขยายจ านวนคนท่ี
เขา้ใจมากข้ึนและท าใหเ้ห็นอาพของคนท่ีเป็นองคป์ระกอบของการท างาน  ๔  กลุ่ม  คือ 

๑.  คนวงนอก    ท่ีจะช่วยเหลือเม่ือตอ้งการการสนบัสนุน 
๒.  คนวงกลาง   ท่ีไม่สะดวกในการเขา้มาช่วยเตม็ตวั แต่เม่ือมีเวลาก็ยนิดีมาช่วยกนั 
๓.  คนวงใน       คือ  กลุ่มแกนท่ีท างานเคล่ือนไหวร่วมกนั 
๔.  คนเกาะร้ัว    คือ คนท่ียงัไม่แสดงท่าทีชัดเจน ขอเป็นคน  “เกาะร้ัว”  สนใจเพียงแค่            

การรับรู้และดูความเคล่ือนไหวของโครงการเท่านั้น 
นอกจากน้ีการคน้พบยมีังความสอดคลอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการ

ก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วม  ตามท่ี  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (๒๕๔๖)  กล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 
๑.  การระดมความคิด  คือ การคิดคน้และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั ในลกัษณะของการร่วมคิด 

มิใช่จากฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียว บนพื้นฐานความศรัทธาวา่ทุกคนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมนั้นมีศกัยภาพ 
๒.  การวางแผน คือ น าส่ิงท่ีร่วมกนัคิดมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการร่วมกนั ดว้ยการระดม

ทรัพยากรจากทุกฝ่าย (คน ส่ิงของ งบประมาณ เวลา ฯลฯ) 
๓. การลงมือท า คือ การน าแผนงานท่ีไดไ้ปร่วมกนัท าหรือแบ่งงานกนัรับผิดชอบเพื่อให้

เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายท่ีวางไว ้
๔. การติดตามประเมินผล คือ ร่วมกันติดตามผลงานท่ีท า และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการท างาน ร่วมกนัคิดพฒันาปรับปรุงใหง้านดีข้ึน 
๕.  การรับประโยชน์ร่วมกัน คือ มีทั้ งผลประโยชน์ทางรูปธรรมท่ีต้องการให้เกิดตาม

กิจกรรมท่ีท านั้น และผลประโยชน์โดยออ้ม แต่มีความส าคญัมาก คือ การเรียนรู้จากการร่วมคิด   
ร่วมท าและความสัมพนัธ์ระหว่างภาคีท่ีพฒันาไปสู่การมีส่วนร่วมท่ีสมานฉันท์ เสมอภาคและ          
เอ้ืออาทรกนัมากข้ึนเป็นล าดบั 

ย ัง่ยนื  ดงัท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๓: ๒๐-๒๓)  ไดก้ล่าวถึง ระบบและกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนยั่งยืน  ซ่ึงต้องรวมพลังการมีส่วนร่วมของชุน ว่า  มีระบบ ๑๐ ระบบ  และ
สัมพนัธ์กัน   อย่างเป็นกระบวนการ  เรียกว่า ‘ แนวทางการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนของชุมชน’  หรือ 
‘ชุมชนยัง่ยืน’ (Sustainable Community)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 



 ๑๒๑ 

๑.  ระบบคุณค่า  เป็นนามธรรมท่ีคอยก ากบักิจกรรมหรือการด าเนินกิจกรรมของระบบ
อ่ืนๆ  โดยมี “คน” และ “การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน” เป็นเป้าหมายส าคัญ  ระบบคุณค่าจะเน้น 
การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน  (สังคมหรือชุมชน)  ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ   (การผลิต การจดัการทรัพยากรและการเลือกใช้เทคโนโลยี)  และคนกับคุณธรรม  
(กายและจิต) ระบบคุณค่า  จึงปรากฏอยู่ในกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
และกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของชุมชน 

๒.  ระบบการเรียนรู้ของชุมชน  เป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบ เป็นการเรียนรู้ท่ี
ต่อเช่ือมความรู้อูมิปัญญาของชุมชนเขา้กบัความรู้ทางสากล พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสอดคลอ้ง และ
รับใช้ชีวิตและชุมชนในปัจจุบนั  กิจกรรมหรือระบบอ่ืนๆ จึงต้องมีการเรียนรู้เฉพาะระบบหรือ
เฉพาะดา้น  โดยมี  “อูมิปัญญา”   เป็นแกนกลางเช่ือมร้อยความรู้ทุกส่วนเขา้ดว้ยกนัเป็นองคค์วามรู้
ใหม่ของชุมชนไทย 

๓.  ระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน  คือ  การเกษตรท่ีค านึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์โดย
ธรรมชาติ  หลีกเล่ียงเทคนิคหรือวธีิการทางการเกษตรท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีธรรมชาติ  เกษตรกรรม
ย ัง่ยืนในทางรูปธรรมจึงหมายรวมถึง  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  สวนสมรม (อาคใต)้  ไร่นา
ส่วนผสม  เกษตรธรรมชาติ  พุทธเกษตร ฯลฯ  ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการบริโอคและมีส่วนเกินเพื่อการ
แบ่งปันหรือแลกเปล่ียน  ทั้งผา่นระบบการแลกเปล่ียนวฒันธรรมชุมชนและแบบใหม่ 

๔.  ระบบธุรกิจชุมชน  หรือการตลาดท่ีชุมชนตอ้งการ  ซ่ึงประกอบดว้ย  การจดัการ
ดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของตนเอง  การจดัการดา้นการตลาดเพื่อลดตน้ทุนสินคา้
อุปโอคบริโอคท่ีชุมชนผลิตเองไม่ได ้ ตอ้งน าเขา้มาจากอายนอกชุมชน  และสุดทา้ยคือ  การจดัการ
ดา้นระบบการแลกเปล่ียนผลผลิตระหวา่งชุมชนต่อชุมชนและระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโอค 

๕.  ระบบอุตสาหกรรมชุมชน  เป็นระบบคู่กบัระบบธุรกิจ  แต่มีพฒันาการต่อเน่ืองจาก
ระบบการพึ่ งตนเองเดิมท่ีครอบครัวเป็นผูแ้ปรรูปเพื่อเก็บถนอมผลผลิตของตนเองไวบ้ริโอคใน
ระยะยาว  โดยมีเทคนิควิทยาการแปรรูปต่างๆ  เช่น  เคร่ืองสีมือ  การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น
ต่าง ๆ  เป็นตน้  ศกัยอาพพื้นฐานเดิมน้ีไม่ไดรั้บโอกาสในการพฒันาโดยชุมชนและเป็นของชุมชน
เองในปัจจุบนั  อุตสาหกรรมชุมชนในความหมายน้ีจึงมี ๓ แบบ  คือ  อุตสาหกรรมชุมชนแปรรูป
ผลผลิตของตนเอง  อุตสาหกรรมชุมชนผลิตผลิตอณัฑ์จากทรัพยากรในทอ้งถ่ินและอุตสาหกรรม
ชุมชนท่ีน าวตัถุดิบจากอายนอกมาผลิตเพื่อตอบสนองการบริโอคและใชส้อยในชุมชน     

๖.  ระบบทุนชุมชน  ความคิดท่ีก่อตวัข้ึนจากปัญหาหน้ีสินและการพึ่งพาสถาบนัทุน                      
คือการพึ่งตนเองดา้นทุน  หรือนยัหน่ึงคือ  ระบบการสะสมทุนของชุมชนท่ีมีรูปแบบและวธีิการทาง



 ๑๒๒ 

วฒันธรรมเขา้มามีบทบาท  ทั้งในดา้นการระดม  การบริหารจดัการ  หลกัเกณฑ์  และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ รากฐานความคิด  จึงแตกต่างจากการสะสมทุนของสมาชิกในชุมชน 

๗ .  ระบบส่ิงแวดล้อม  นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว  ระบบส่ิงแวดล้อมของชุมชนยงัครอบคลุมถึง  สอาพแวดล้อม                  
ท่ีเอ้ือต่อวิถีชีวิต  ระบบส่ิงแวดล้อมจึงหมายรวมถึง  ดิน  น ้ า  ป่า  อากาศ  การจกัการทางกายอาพ
ชองชุมชน  เช่น  ถนนหนทาง  แหล่งศูนยก์ลางชุมชน  เป็นตน้  และสอาพแวดล้อมทางสังคมท่ี        
เอ้ือต่อการเจริญชีวติดว้ย 

๘.  ระบบสวสัดิการชุมชน  ความคิดแรกเร่ิมของชุมชน  คือชาวบา้นตอ้งมีสวสัดิการ
เหมือนขา้ราชการ  เม่ือรัฐให้ไม่ได ้ ชุมชนตอ้งด าเนินการเอง  จึงเกิดกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีน า
ผลก าไรของกองทุนชุมชนต่าง ๆ  มาจดัสรรเป็นค่ารักษาพยาบาล  ค่าท าศพ  บ านาญ  ทุนการศึกษา 
ฯลฯ  เม่ือส าเร็จแลว้  พบว่าเป้าหมายส าคญัของระบบสวสัดิการชุมชน  คือ  การสร้างหลกัประกนั
ความมัน่คงในชีวิตร่วมกนั  หลกัประกนัท่ีว่าน้ีอาจหมายรวมถึง  การแก้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  
เช่นการช่วยเหลือใหผู้ไ้ม่มีท่ีดินท ากินของตนเองไดด้ว้ย  เป็นตน้ 

๙.  ระบบการรักษาสุขอาพของชุมชน  ตอ้งอยูบ่นฐานของความรู้ดา้นการแพทยท่ี์เรียก
รวม ๆ วา่  แพทยแ์ผนไทย  ซ่ึงไม่ไดเ้นน้ท่ีการรักษาแต่เนน้การดูแลสุขอาพซ่ึงเช่ือมโยงตั้งแต่อาวะ
ร่างกายของคน  (ธาตุ)  ฤดูกาล  อาหารและยาสมุนไพร  เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื  และระบบการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

๑๐.  ระบบการจดัการของชุมชน  นอกเหนือจากการท่ีทุกระบบมีการจัดการของ
ตนเองแลว้  ทั้งชุมชนจะตอ้งมีการจดัการร่วมกนั เพื่อใหอ้ยูทิ่ศทางเดียวกนั  ระบบการจดัการชุมชน
น้ีอาจหมายถึงระบบแม่ทั้ง  ๙  ระบบท่ีท าให้องค์กรชุมชน(ใหม่)  ท่ีเกิดข้ึนพฒันาอาวะความเป็น
สถาบนัทางสังคมท่ีสมาชิกในชุมชนพึ่งพาได ้ ทดแทนบทบาทของสถาบนัหมู่บา้น(เดิม) ท่ีอ่อนตวัลง 

ชุมชนหน่ึงๆ  อาจจะไม่สามารถพัฒนาระบบทั้ ง ๑๐ ระบบข้ึนอายในชุมชนครบ                
แต่ชุมชนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยกนัข้ึนมาทดแทนได ้ ดงันั้นการจะเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้กบัชุมชน จึงตอ้งมีการด าเนินกิจกรรม  หรือโครงการต่างๆในชุมชน ให้สอดคลอ้งกบัระบบทั้ง  
๑๐  ระบบ  ท่ีกล่าวขา้งตน้ จากนั้นการมีส่วนร่วมจะตามมาโดยธรรมชาติของความผูกพนักนัใน
ชุมชน และจะส่งผลให้ชุมชนมีความย ัง่ยืนในทุกด้าน  อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมชุมชนจะมี
ระดับของการมีส่วนร่วมซ่ึง  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน  ข้ึนอยู่กับสอาพความพร้อมของ
ประชาชนและการสนบัสนุนของอาครัฐ  หรือองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  และถา้กิจกรรมหรือโครงการใด
โครงการหน่ึง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ดี ก็จะช่วยให้ประชาชนยอมรับกิจกรรมหรือ 



 ๑๒๓ 

โครงการมากข้ึนเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการ  ประชาชนจะมีความรู้สึก
ผกูพนั  รู้สึกเป็นเจา้ของกิจกรรมหรือโครงการมากข้ึน  จะส่งผลให้การด าเนินโครงการเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากข้ึน  ประชาชนก็จะเห็นประโยชน์ซ่ึงเกิด                 
แก่ประชาชนมากข้ึน  เป็นล าดบั  ท าให้เกิดการพฒันาขีดความสามารถของประชาชนโดยทางออ้ม
มากข้ึน 

ส าหรับการตอบค าถามท่ีว่ากระบวนการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินสามารถส่งเสริม 
การท่องเท่ียวในชุมชนได้หรือไม่นั้น  ก็พบว่าการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินตอบสนองและส่งเสริม
การท่องเท่ียวอย่างแท้จริงในด้านการเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น 
ดา้นการเตรียมความรู้เชิงประวติัชุมชน  อูมิปัญญา วฒันธรรมของชุมชน  จุดเด่นของการแกะสลกั
ของชุมชน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นอาษาองักฤษให้กบัเยาวชนเพื่อส่ือสารและอธิบาย
วฒันธรรมของชุมชนให้กับชาวต่างชาติ   ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(๒๕๓๘ : ๑๔) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้า่  หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆทั้ งในปัจจุบันและอนาคต โดย “…(๑) ต้องด าเนินการภายใต้ขีด
ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วถิีชีวิตที่มีต่อขบวนการ
ท่องเที่ยว (๒) ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณ ี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มี ต่อขบวนการท่องเที่ยว (๓) ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (๔) ต้องช้ีน าภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพืน้ท่องเที่ยวน้ันๆ...”     

นอกจากน้ียงัมีหลักฐานยืนยนัได้ว่ากระบวนการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินมีส่วนในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัท่ี   ดร.สมพร มอญโพพาน ไดส้รุปประเด็นการวจิยัเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ไวใ้น  www.rdi.ac.th  เม่ือวนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ไวว้า่  ในปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว  การฝึกใหเ้ด็ก
ในพื้นท่ีเป็นผูน้ าเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี   การขยายพื้นท่ีการท่องเท่ียวแบบ Home Stay เช่นในจงัหวดั
สระบุรี โดยมีการก าหนดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน  เช่น  “...การพัฒนาการใช้ภาษาให้ที่
ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว  การศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับนักท่องเที่ยว โดยสอบถามข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยว   การสร้างเมกะโปรเจก  (Mega Project)  แล้วแบ่งเป็นกลุ่ มย่อย  การเช่ือมโยง 
การท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรม โดยดูตัวอย่างจากฟาร์มโชคชัย โดยก าหนดให้แต่ละจังหวัด  
จัดกจิกรรมขึน้มา และการสร้างมาตรฐานการท่องเทีย่วโดยมีท้องถิ่นเป็นแนวร่วมด้วย...” 

 
 

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


 ๑๒๔ 

และเม่ือส้ินสุดการวิจยั  ผลการวิจยัก็สามารถตอบค าถามวิจัยและบรรลุวตัถุประสงค ์
การวิจยัทั้ ง  ๓  ข้อ  ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  และขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจยัช่วงสุดท้าย
สามารถน ามาประมวลเพื่อตอบค าถามวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทั้ง ๓  ขอ้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 นอกจากน้ีขอ้คน้พบดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการวจิยัผูว้จิยัขอน าเสนอผลท่ีเกิดข้ึนและขอ้วจิารณ์ดงัน้ี 

๑.  ปัจจัยด้านบวก 
๑)   ผู้น าชุมชนในพืน้ทีต่ าบลบ้านแหวนและผู้น าหมู่บ้าน ไม่วา่จะเป็นประชาคมหมู่บา้น

และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  มีความเขา้ใจและมองเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าผูน้ าชุมชน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนการสร้างความเขา้ใจและ     
การน าขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญามาจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ซ่ึงถือวา่เป็นการร่วมกนัจดัการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๒) พลังของชุมชน  จากการลงพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ชุมชนบา้นแหวน  เป็นชุมชน 
ท่ีมีความเขม้แข็งในระดบัหน่ึง  โดยจะเห็นไดจ้ากการรวมกลุ่มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มสตรี 
กลุ่มผูสู้งอายุ  กลุ่มเกษตรกร  เป็นต้น  ซ่ึงกลุ่มต่าง ๆ  ล้วนก็มีกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง               
จึงเป็นส่วนท่ีท าใหป้ระชาชนในชุมชนไดมี้โอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัและเกิดความรัก ความสามคัคี 
ความคุน้เคยกบัการร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน เพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเอง  ดงันั้นพลงัต่าง ๆ ใน
ชุมชนจึงส่งผ่านจากกลุ่มและองค์กรท่ีมีอยู่ในชุมชน จึงเป็นพลงัมวลชนท่ีเขม้แข็งและเป็นปัจจยั
ส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีส่วนผลักดันใน การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินของชุมชนจนประสบ
ความส าเร็จ 

๓)  ทุนในชุมชน พบวา่ในชุมชนบา้นแหวน ไดมี้กลุ่มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตามวิถีชีวิตของ
ชุมชนเหมือนๆ  กบัชุมชนอ่ืน ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็น “ทุน”  ของชุมชนท่ี
จะใช้ในการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนสู่เยาวชนด้วยทุนท่ีเป็นองค์ความรู้เดิม ทุนท่ีเป็นตวับุคคล   
ดงันั้นเม่ือมีแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเกิดข้ึน คนในชุมชนจึงไดร่้วมกนัระดมทุนท่ีมีอยู่
ในชุมชนทุก ๆ วถีิทางท่ีท าไดแ้ละเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งรองบประมาณจากภาครัฐ 
 ๔)  กระแสการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ถึงแมว้่าจะเป็นปัจจยัภายนอกชุมชน 
แต่ก็มีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนต่อแนวคิดการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชุมชน เพราะเป็นตวักระตุน้
ให้องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีระบุไวใ้นมาตราท่ี ๗๖ ตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช  ๒๕๔๐   และมาตราท่ี ๔๑ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ และมาตราท่ี ๓๐, ๓๒, ๓๕ ในพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แต่หากกระแสดงักล่าวมิไดเ้ป็นนโยบายของรัฐ  และรัฐ



 ๑๒๕ 

ไม่ไดด้ าเนินการยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั การด าเนินการถ่ายโอนการจดัการศึกษาก็เป็นไปไดล้ าบาก    
ดังนั้ นผู ้น าชุมชนในทุกระดับ ท่ี เกิดความตระหนัก   และมองเห็นช่องทางท่ีจะขับ เคล่ือน                        
การพฒันาการจดัการศึกษาของชุมชนดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชนจะสามารถด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  และมีความเข็มแข็งทาง 
ดา้นการศึกษาของชุมชน 

๒.  ปัจจัยด้านลบ 
๑)  ความไม่เข้าใจของชุมชน ในขณะท่ีผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่          

มีความเขา้ใจและตระหนักในความส าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ิน  แต่ยงัมีประชาชนบางกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มคนของทั้งอาครัฐและชาวบา้นยงัไม่มีความเขา้ใจ
และไม่เห็นความส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  สาเหตุส าคญัมาจากแนวคิด
ของชาวบ้านในเร่ืองการจดัการศึกษา  ท่ียงัคงคิดว่าการจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของโรงเรียนและ
อาครัฐ  ไม่ใช่เร่ืองของชาวบา้น  ซ่ึงในประเด็นน้ีต่อมาผูน้ าชุมชนไดพ้ยายามช้ีแจง สร้างความเขา้ใจ
อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวิธีการส่ือสารในทุกๆ รูปแบบ  เช่น  การประชุม  ประชาคมหมู่บา้น  การประชุม
กรรมการสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จดัท าเอกสาร  จดัเวทีเสวนาทุกหมู่บา้น เป็นตน้  

๒)  การเมืองท้องถิ่น  ในประเด็นน้ีปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัแนวคิดในการจดัการศึกษา
โดยองค์กรชุมชนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษานั้ น  ได้มี                   
การเช่ือมโยงไปเก่ียวข้องกับการเมืองระดับท้องถ่ิน  ซ่ึงมีบุคคลบางฝ่ายไม่เห็นถึงความส าคัญ        
เน่ืองจากตอ้งจดัสรรมาสนบัสนุนเป็นจ านวนไม่นอ้ย  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการจดัสรรงบประมาณ
ในดา้นอ่ืนๆ ของต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางท่านไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อตา้น
ไม่ก็ไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุน  โดยให้เหตุผลวา่การจดัการศึกษาในภาพรวมเป็นหนา้ท่ีของรัฐอยูแ่ลว้ 
จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูจ้ดัเสียเอง  บา้งก็ใหเ้หตุผลวา่สมาชิก  อบต.
และคนในชุมชนเองไม่มีความรู้ ความสามารถดา้นการศึกษาคงท าเองไม่ได ้ และมีไม่น้อยท่ีกงัวล
ว่าหากงบประมาณถูกแบ่งสรรไปในด้านการจดัการศึกษามากกว่าท่ีเคยให้แล้ว งบประมาณท่ีจะ
น ามาพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีสมาชิกเคยไปให้ค  ามั่นสัญญาไวต้อนหาเสียงจะลดน้อย              
จะถูกประชาชนจะต่อวา่ได ้  เป็นตน้  ปรากฏการณ์ดงักล่าวลว้นแลว้แต่เป็นแรงกดดนัในเวทีเสวนา
เก่ียวกบัการพฒันา 

๓)  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในส่วนของบุคลากรของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนในชุมชน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบดูแลการบริหารการจดัการศึกษาของชุมชนไม่สามารถ
ให้ความร่วมมือไดอ้ยา่งเต็มท่ี  เน่ืองจากการปฏิบติัการในระดบัพื้นท่ีดา้นการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ไปใชใ้นโรงเรียนไม่สัมพนัธ์กบัการประเมินจากส่วนกลาง (National Test) เพื่อวดัระดบัความรู้



 ๑๒๖ 

ของนกัเรียน ดงันั้น ทั้งครูและผูบ้ริหารของโรงเรียนจึงลงความเห็นวา่จะตอ้งให้ความรู้กบันกัเรียน
ตามแนวการประเมินผลจากส่วนกลางก่อน เพื่อจะไดผ้า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ มิฉะนั้นจะเกิดความ
เสียหายแก่โรงเรียน  อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่จะมีการวิเคราะห์เน้ือหาของหลีกสูตรแกนกลางและน า
เน้ือหาของหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปสอดแทรกแลว้ก็ตาม ยงัพบวา่โรงเรียนยงัไม่เกิดความมัน่ใจเพราะ
ขอ้สอบเพื่อการประเมินผลจากส่วนกลางไม่ครอบคลุมถึงเน้ือหาของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  โรงเรียน 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องละเลยการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนเพื่อทุ่มเทเวลาทั้ งหมดให้กับ 
การพฒันาผูเ้รียนตามแนวการทดสอบของส่วนกลาง 

จากปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท าให้เกิดเป็นเง่ือนไขหลายประการ  ในการ
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พอสรุปไดด้งัน้ี 

๑)   เง่ือนไขดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
๒)  เง่ือนไขดา้นการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
๓)  เง่ือนไขดา้นทุนภูมิปัญญา  และทุนดา้นอ่ืนๆในชุมชน 
๔)  เง่ือนไขดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕)   เง่ือนไขดา้นแนวคิดของผูน้ าชุมชน และผูบ้ริหารโรงเรียน 
๖)   เง่ือนไขดา้นความชดัเจนของนโยบายรัฐสู่การปฏิบติัในชุมชน 
๗)  เง่ือนไขดา้นการบริหารงบประมาณในการจดัการศึกษาโดยชุมชน 

 
๒.  แนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้จากการวจัิย 

ผลจากการด าเนินการวจิยัท าใหไ้ดแ้นวคิดและองคค์วามรู้  ดงัน้ี 

 ๑.  การจดัเวทีชุมชน  และการประชุมกลุ่ม  
๑.๑  ไดแ้นวทางในการจดัท าเน้ือหาของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
๑.๒  ไดแ้นวทางขั้นตอนการจดักิจกรรมเพื่อศึกษาอูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๑.๓  ไดรู้ปแบบการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเขา้ไปบรรจุรวมกบัหลกัสูตรแกนกลาง 
๑.๔  ไดแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ยอูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม 

๒.  ระยะการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒.๑   ไดรู้ปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน 

๒.๒  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน 
๒.๓   ไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๒.๔   ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

๒.๕   ไดเ้น้ือหาของหลกัสูตรทอ้งถ่ินจ านวน ๕ หลกัสูตร   



 ๑๒๗ 

๒.๖    ไดรู้ปแบบการอนุรักษอู์มิปัญญาทอ้งถ่ินตรงตามความตอ้งการของชุมชน 

๓.  ระยะการวพิากษห์ลกัสูตร 
๓.๑   ไดแ้นวทางและรูปแบบการวพิากษห์ลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม 

๓.๒  ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมท่ีบูรณาการอูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๔.  ระยะการทดลองใชห้ลกัสูตรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๔.๑  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยองคก์รชุมชน 
๔.๒   ไดรู้ปแบบการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๔.๓    ไดแ้นวคิดในการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินในและนอกหอ้งเรียน 
๕.  ระยะการคืนความรู้สู่ชมชน 

๕.๑   ไดรู้ปแบบการคืนความรู้สู่ชุมชนท่ีแตกต่างกนั 

๕.๒   ไดข้อ้เสนอแนะ และแนวทางในความร่วมมือในชุมชนต่อไป 

๕.๓   ไดว้ธีิการสร้างพลงัของชุมชนในการร่วมมือกนัจดัการศึกษาของชุมชน 

๕.๔   ไดเ้ครือข่ายในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชุมชนอ่ืน 
 

๓.   ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
๓.๑    ข้อสังเกตจากกระบวนการวจัิย 

จากการวิจัยคร้ังน้ีได้ข้อสังเกตท่ีเก่ียวข้องกับผูเ้ก่ียวข้องในการวิจยัและได้เกิด                
การเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

๓.๑.๑  นักวจัิยและผู้ช่วยนักวิจัย 
๑)    เกิดการเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชน 

๒)   เช่ือมัน่ในแนวคิดในการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

๓)   เช่ือมัน่และศรัทธาในแนวคิดท่ีใชก้ระบวนการวจิยัมาพฒันาทอ้งถ่ิน 

๔)  ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ชุมชน เป็นฐาน                 
แห่งการเรียนรู้ 

๕)  ไดแ้นวทางการบูรณาการการจดัศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินกบักระบวนการเรียน
การสอนในสถาบนัอุดมศึกษา 

๓.๑.๒  ผู้ร่วมวจัิยในชุมชน 
๑) เกิดการเรียน รู้ ร่วมกัน ในด้านวิ ถี ชีวิตของคนในชุมชน   ทั้ งด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวคิดพื้นฐาน 



 ๑๒๘ 

๒)  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ระหว่าง นักวิจยั  ผูช่้วยนกัวิจยั             
กบัชาวบา้นในชุมชน  มีความสัมพนัธ์ท่ีดี  เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั 

๓)  มีความรู้และเกิดทกัษะในการท างานร่วมกบัองคก์รอายนอก 
๔)  ไดเ้รียนรู้และมีทกัษะในการจดัท าและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๕)  ไดเ้รียนรู้โดยวธีิการศึกษาคน้ควา้  แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
๖)   ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนการเป็นผูช่้วยนกัวจิยั 
๗)   มองเห็นคุณค่าของชุมชน 

๘)   เรียนรู้วธีิการศึกษาชุมชน  มีทศันคติท่ีดีต่อการวจิยั 
๙)   เกิดความต่ืนตวัในความอาคอูมิใจในชุมชนของตนเอง 

๓.๑.๓  ประชาชนในชุมชน 

๑)   พฒันาจิตส านึก  เกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเองและชุมชน 

๒)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน 

๓)  เรียนรู้ในการเป็นผูช่้วยนกัวจิยั 
๔)  เกิดการพฒันานกัวจิยัชุมชนไดอ้ยา่งนอ้ย  ๑๕   คน 
๕)  มีความรู้สึกมีคุณค่าและตระหนกัความส าคญัของวฒันธรรม  อูมิปัญญา

ของทอ้งถ่ินตนเอง 
๖)  เกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยเฉพาะ

ดา้นการศึกษา 
๗)  ประชาชนเกิดประสบการณ์และทกัษะในกระบวนการมีส่วนร่วม  เพื่อ

พฒันาชุมชนของตนเอง 
๓.๑.๔  นักเรียนในชุมชน 

๑)  มองเห็นและตระหนกัถึงคุณค่าของอูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

๒)  ไดเ้รียนรู้และสืบทอดอูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

๓) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินอย่าง                
มีประสิทธิอาพและเตม็ศกัยอาพ 

๓.๑.๕  บุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใช่คนในชุมชน 

๑)   มองเห็นและตระหนกัถึงคุณค่าของอูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
๒)  การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและความคิดเห็นของบุคคลในชุมชน 

๓)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้อูมิปัญญาซ่ึงน าไปสู่การพฒันา 
 



 ๑๒๙ 

๓.๑.๖   กระบวนการวจัิยทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
๑)  เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนข้ึน  พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและให้

ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนในชุมชนมากข้ึน 
๒)  มีจิตส านึกชุมชน  รักและหวงแหนในอูมิปัญญาของชุมชน 
๓)   ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัในการมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินมากข้ึน 
๔)  ประชาชนในชุมชนมองเห็นแนวทางและความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้ามา                

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินมากข้ึน 

๖)  เกิดหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นของชุมชนและสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
๗)  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กนัชุมชนอ่ืนๆ  ใน

ดา้นการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๘)  เกิดเครือข่ายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบั

ชุมชนอ่ืน 

 

๓.๒  ปัญหาและอุปสรรคของการวจัิยและแนวทางแก้ไข 

๑.   เวลาในการนัดหมายของชุมชน  ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาตอนเย็นและกลางคืน  
ดงันั้นในบางคร้ัง  จึงท าใหย้ากต่อการท่ีผูช่้วยนกัวจิยัทุกกลุ่มจะเขา้เรียนรู้ร่วมกนั 

๒.  การด าเนินการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ิน ในช่วงแรกค่อนข้างมีปัญหาเน่ืองจาก             
การท างาน  ความทุ่มเทในงานวิจยัของผูช่้วยนักวิจยัยงัไม่เต็มท่ี  ประกอบกบัการเป็นคนในพื้นท่ี
คุน้เคยกบัอูมิปัญญาทอ้งถ่ินท าให้ มองไม่เห็นจุดเด่นของอูมิปัญญา ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาโดยปรับ
วิธีการจดัท าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรตามสอาพของปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานตามวตัถุประสงค ์
ส่งผลใหข้ั้นตอนการจดัท าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้  

๓.  ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองหลักสูตรท้องถ่ินของครูผูส้อนในโรงเรียน  
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารหลักสูตรท้องถ่ิน  ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องบริหารโรงเรียนตาม
นโยบาย  สอาพแวดล้อมทางการเมืองท้องถ่ิน  และงบประมาณท่ีได้รับ  ส่งผลให้การบริหาร                 
จดัการศึกษาดา้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคใ์นการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๔.  บุคคลอายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐ และองคก์รทางการเมืองท่ีเขา้ไปมีบทบาท
และมีอิทธิพลในทางความคิดเขา้ไปชกัจูงความคิดเห็นของชุมชนและโรงเรียนเก่ียวกบัการจดัการ
จดัการศึกษาของชุมชน ท าให้การจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง 



 ๑๓๐ 

๕.  อารกิจประจ าของครูในโรงเรียน และผูค้นในชุมชน เป็นปัจจยัหลกัในการท่ีจะให้
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 

๖.  บทบาทขององค์กรส่วนท้องถ่ินในการจดัการศึกษาระดับประถมศึกษายงัไม่
ชดัเจน โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินของชุมชนท่ีจะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคน
ของบา้นแหวนโดยสมบูรณ์ 

๗.  การบริหารจดัการดา้นงบประมาณค่อนขา้งมีปัญหา  เน่ืองจากบางชุมชนตอ้งการ
ความช่วยเหลือท่ีอยู่ในรูปของเงินช่วยเหลือ  ท าให้เป็นปัญหาในการด าเนินการจดัท าหลักสูตร         
แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงและท าใหเ้กิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณการวจิยั 
 

๓.๓  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑.  การจดัการศึกษาเพื่อท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม  จะตอ้งมีการจดัเตรียมการให้เกิด

ความพร้อมในทุกดา้น  ตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและช้ีแจงขั้นตอน การด าเนินงาน
ให้ทุกฝ่ายไดรั้บทราบอย่างชดัเจน  จึงจะท าให้ผลงาน  การด าเนินงานออกมาอยา่งมีประสิทธิอาพ
และประสิทธิผล 

๒.  การเตรียมการในส่วนของผูว้ิจ ัย  ผูช่้วยนักวิจัยและ ผูร่้วมการวิจยัในชุมชน 
จะตอ้งมีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะดา้นเทคนิคการศึกษาชุมชนและการน าขอ้มูลท่ีไดม้า
น าเสนอ  ทั้งน้ีจะตอ้งมีการฝึกฝนก่อนจะลงศึกษาชุมชน 

๓.  ในระหว่างการปฏิบติัการวิจยัจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา โดยเปิดโอกาส
ใหค้นในชุมชนไดต้รวจสอบอยา่งเปิดเผยและเป็นกลัยาณมิตร และหลงัการเก็บขอ้มูลในชุมชนแลว้ 
จะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ชุมชนท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน จึงจะท าให้ชุมชนตระหนัก 
ถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการวจิยั 

๔.  ระหว่างการด าเนินการวิจัยจะมีปัญหาและข้อบกพร่องเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา  
ดังนั้ นผู ้วิจยัและคณะจะต้องตรวจสอบ  ดูแล  ติดตามเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดและ                
อยา่งทนัท่วงทีจึงจะท าใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

๕. จากการด าเนินงานวจิยัท าให้มองเห็นวา่  การจดัการศึกษาโดยองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี  เหมาะสมกบับริบทของท้องถ่ิน  และมีความสามารถในการจดัการศึกษาได ้
ตรงตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท าให้บุคลากร 
ดา้นการศึกษาในชุมชนไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่งทัว่ถึง  แต่มีขอ้สังเกตคือ  การจดัการศึกษา
ของชุมชนจะตอ้งเป็นการจดัการศึกษาอยา่งทุ่มเททุกดา้นเพื่อพฒันาเยาวชนในทอ้งถ่ินให้มีศกัยอาพ
ในการด าเนินชีวติ และสามารถอยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง    



 ๑๓๑ 

   ๖.  ขา้ราชการทางการศึกษาในหลายส่วนยงัคงยึดมัน่วา่การจดัการศึกษาให้ดีจะตอ้ง
จดัการโดยนกัการศึกษา  และด าเนินการตามนโยบายจากส่วนกลางเท่านั้น จึงท าใหก้ารจดัการเรียน
การสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินด าเนินไปอย่างช้าๆ   ประกอบกบัการท่ีบุคลากรในโรงเรียนมีอาระ
งานอ่ืนๆ ในโรงเรียนท่ีตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการมาก  จึงส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียน 
การสอนด้วยหลักสูตรท้องถ่ินได้รับการทุ่มเทน้อยลง  จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานทางการศึกษา 
แหล่งอ่ืนในทอ้งถ่ินเขา้ไปช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

๓.๔  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
คณะผูว้จิยัขอเสนอแนะประเด็นท่ีควรจะไดรั้บการวจิยัในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
๑.  การวิจยัและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ                

การจดัการความรู้ในชุมชนเพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
๒.  การวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทุน  

ในชุมชนเพื่อพฒันาดา้นการศึกษา 
๓.  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา                      

ระดบัประถมศึกษาส าหรับบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
๔.  การวิจัยและการพัฒนาแบบมี ส่ วน ร่วม เก่ี ยวกับการบ ริหารจัดการท่ี ดี 

ดา้นการจดัการศึกษาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๕.  การวิจยัและการพฒันารูปแบบระบบการติดตามประเมินโครงการดา้นการศึกษา

ของชุมชนโดยองคก์รชุมชน 
 
 
 




