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บทคดัย่อ 
  
 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในระดบัโรงเรียน อ าเภอเวียงแหง  
จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจยัเชิงประยุกต์ (applied research) แบบมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่าง
ผูว้ิจยั  คณะครู  ครูภูมิปัญญา นักเรียนและชุมชน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ในระดบัสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  เพื่อใช้
กระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนและเพื่อการอนุรักษแ์ละเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยศึกษาจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวง   
อ าเภอเวียงแหง  ระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  
ขอบเขตของเน้ือหาจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัท าส่ือ 
การเรียนการสอนข้ึนมาใหม่  ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
 การจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ินในระดบัสถานศึกษา ท าให้ได้รูปแบบในการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาบริบทของชุมชน จดัตั้งทีมวิจยัระดบั
พื้นท่ีและวางแผนการท างาน  การเปิดเวทีชาวบ้าน วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  การจดัท าส่ือ
ประกอบการสอน   ทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน  การวิพากษ์โดยผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปรับปรุงและเผยแพร่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน     
 ผลของการด าเนินกิจกรรมท าใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 แผน คือแผนการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมในระดบัอนุบาล เร่ือง การเล่นหมากนิม (สะบา้)  แผนการเรียนรู้สาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับช่วงชั้ นท่ี 1 (ป.1-ป.3)  เร่ืองประวติัวดัฟ้าเวียงอินทร์ และ
แผนการเรียนรู้สาระศิลปะ เร่ือง ศิลปะการแสดงของชุมชนบา้นเปียงหลวง ช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4-ม.3) 
ประกอบด้วย การร านก  ร าโต (ไทยใหญ่) การร าพดั (จีน) การเต้นจะคึ (ลีซอ) ได้ส่ือประกอบ 
การสอนประเภทหนงัสือส าหรับเด็กและหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย  (E–Book  Mul t imed ia )
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จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่  เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ  ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์ และวฒันธรรม
สามเผา่ของชาวเปียงหลวง   
               การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ได้แก่ นกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีมีบทบาทในการวางแผน  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั
ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง  ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเป็นผูน้ าในการพฒันาหลกัสูตรและอ านวย 
ความสะดวกในทุกขั้นตอนของการวิจยั    คณะครูมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมการวิจยัและ
บนัทึกองคค์วามรู้เป็นหมวดหมู่เพื่อจดัท าส่ือประกอบการสอน   นกัเรียนมีบทบาทในการปฏิบติัตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและครูภูมิปัญญาโดยเน้นการปฏิบัติจริงและใช้แหล่งวิทยาการ 
ในท้องถ่ิน   ครูภูมิปัญญามีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับนักเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีชาวบ้านและเสนอรายช่ือครูภูมิปัญญา  การวิพากษ์หลกัสูตร 
รวมทั้ งร่วมท ากิจกรรมของชุมชน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ไดใ้หค้  าแนะน าในการวเิคราะห์หลกัสูตร การจดัท าแผนการเรียนรู้  การติดตามประเมินผล  
    การใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน ผลของการจดั
กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ท าให้ไดส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไป 
นอกจากน้ีการแสดงศิลปะพื้นบ้านได้ถูกน าไปเผยแพร่  จนเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวของชุมชน  ท าใหอ้ าเภอเวยีงแหงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินเร่ิมจากการสืบค้นภูมิปัญญาและแหล่ง
วิทยาการในทอ้งถ่ินจากการจดัเวทีชาวบา้น  จากนั้นน าไปสู่กระบวนการอนุรักษ์โดยน าไปจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนจากครูภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดไวไ้ม่ให้สูญหาย   แล้วจดัท าเอกสารส่ือ
หนงัสือส าหรับเด็ก หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะส่ือประสม (E–Book Multimedia) เผยแพร่แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินได้สร้างจิตส านึกใหม่ของชุมชนและโรงเรียน  
ในการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน  เกิดการเปล่ียนทศันคติท่ีดี 
ต่อกนั  นกัเรียนไดศึ้กษาและเรียนรู้วฒันธรรมของแต่ละชนเผา่  ท าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถ
อยูร่่วมกนัภายใตบ้ริบททางวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างอยา่งสันติ  ส่งผลให้เกิดความรักและผกูพนั
กบัท้องถ่ิน  เป็นการพลิกฟ้ืนส่ิงท่ีก าลงัจะสูญหายให้กลบัมาอย่างเป็นระบบ  ครูภูมิปัญญาได้รับ 
การยกย่องสมกบัศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ   เกิดระบบการคลงัของทอ้งถ่ินเป็น
การสะสมทุนทางสังคมอนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชนส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชุมชนในระดบัรากหญา้อยา่งย ัง่ยนื  
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ABSTRACT 

 

 This applied research involved the participation of the researchers, teachers, 

folk teachers, students and the community. The objectives of this study were to create 

a local curriculum at the school level, to promote the participation-based process of 

the community in educational management, to use the curriculum for the promotion of 

community tourism, and to preserve as well as disseminate folk wisdom. The 

population was specifically selected at Ban Piang Luang School, Wiang Haeng 

District, from the second semester 2005 to the first semester 2006. The scope of 

content included lesson plans underlying in the learning essence groups and newly 

created instructional media. The research findings are as follows. 

 

 Regarding the curriculum development, steps of the community participation-

based curriculum were carried out, which included investigating community context, 

forming a local research team and planning the operation, staging folk forums, 

planning a collective learning management, developing school personnel, carrying out 

learning activities, creating instructional media, trying out the media, getting 

comments from specialists and concerned individuals, and improving as well as 

disseminating the curriculum.  

 

 After carrying out the activities, three learning management plans were 

yielded. The first one was a readiness preparation plan at a kindergarten level, entitled 

How to Play Mak Nim (Sa Ba). The second one was a culture, religion and social 

science plan for the first level (grades 1-3), entitled The History of Wat Fa Wiang In 

Temple. The last one was a local performing art plan for the second and third levels 

(grades 4-9), which included the King Ka La Bird Dance and the Lion Dance (for 

Shan students), the Fan Dance (for Chinese students), and Ja Khue Dance (for Lisu 

students). In addition, three paper books and e-book multimedia for children were also 

produced, entitled How to Play Mak Nim, Kong Kham introducing Wat Fa Wiang In 

Temple, and the Three Cultures of Piang Luang Residents. 

 

With regard to community participation in education management, concerned 

individuals included the researchers and external specialists for planning, promoting 

and supporting the research from the beginning; the school administrators for leading 

the development of the curriculum and facilitating the research project; the teachers 

for carrying out research activities and recording and classifying the results; the 

students for actually implementing the plans; the folk teachers for transmitting folk 

wisdom to the students; community members for expressing their opinions at the 

forums, nominating folk teachers, commenting the curriculum as well as conducting 
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community activities; and the Regional Education Office for providing suggestions on 

curriculum analysis, instructional plans and evaluation. 

 

 In terms of promoting community tourism, the instructional media were 

distributed to concerned agencies and the general public. Furthermore, the folk 

performances played a crucial part in promoting the community tourism and 

publicizing the district to the outside world. 

 

 The curriculum development activities helped to preserve and distribute folk 

wisdom. Wisdom sources and local trainers were sought after through the forums, 

leading to the integration of the wisdom into classroom activities, thus preventing the 

loss of local cultural heritage. In addition, children books and e-book multimedia were 

distributed to related agencies as well as presented at academic seminars. 

 

 The curriculum development process also raised new awareness of the 

community and school on collective work through the process, bringing about positive 

attitude toward each other. Students were able to study and learn of the cultures of 

each ethnic group, promoting mutual understanding and peaceful co-existence in their 

multi-cultural and multi-ethnic social contexts, leading to sowing the seed of love and 

bond with their community. Moreover, folk teachers were constitutionally and 

prestigiously recognized, systematically reviving what was about to be lost, creating a 

local social capital banking system, which would ultimately lead to collective problem 

solving, community empowerment and sustainable community development at the 

grass roots level. 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 

 
 
 




