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สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 โครงการวจิยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในระดบัโรงเรียน  
อ าเภอเวยีงแหงจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวจิยัเชิงประยกุต ์(Applied Research) แบบมีส่วนร่วมโดยมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัคือ 

 1.   เพื่อจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัสถานศึกษา    
 2.   เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา   
 3.   เพื่อใชก้ระบวนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน   
  4.   เพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงักล่าว  ผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้เพื่อสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

  1.   สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์
  2.   องคค์วามรู้ใหม่จากการวิจยั 
  3.   ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
                                  3.1   ขอ้สังเกตจากกระบวนการวิจยั   
                                  3.2   ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
         3.1   ขอ้เสนอในการวิจยัคร้ังต่อไป   
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1.   สรุปผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ 
 จากกระบวนการวิจยัตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั  ท าใหไ้ดผ้ลลทัธ์ตามวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 
       1.1  การจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นในระดับสถานศึกษา  ไดเ้อกสารและส่ือประกอบการสอนดงัน้ี   
              1.1.1    ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 แผนไดแ้ก่   
                       1)  แผนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในระดบัอนุบาลเร่ือง การเล่นหมากนิม 
(สะบ้า) ผลการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียน รู้ท าให้นักเรียนสามารถเคล่ือนไหว 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ การปฏิบัติตามข้อตกลง การรู้จัก 
ขอโทษ ให้อภยั แบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น การรอคอยตามล าดบั
ก่อนหลงัไดแ้ละสามารถร่วมกิจกรรมดว้ยสนใจตั้งแต่ตน้จนจบ อยา่งมีความสุข 
   2)  แผนการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดับช่วงชั้ นท่ี 1 
(ป.1-ป.3)   เร่ืองประวติัวดัฟ้าเวยีงอินทร์ ผลการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท าใหน้กัเรียน
มีความรู้และเขา้ใจลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนของตน  สามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนของตนเอง   รู้ เขา้ใจ และน าเสนอประวติัความเป็นมาของตนเองและผลงานท่ีเกิดจากการ
สร้างสรรค์วฒันธรรมในชุมชน  มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  เห็นคุณค่าบุคคลส าคญั 
ในทอ้งถ่ินของตนและน าไปเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต  
   3)  แผนการเรียนรู้สาระศิลปะเร่ืองศิลปะการแสดงของชุมชนบ้านเปียงหลวง  
ช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4-ม.3) ประกอบด้วย การร านก  ร าโต (ไทยใหญ่) การร าพดั (จีน) การเต้นจะคึ 
(ลีซอ)  ผลการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความ
เป็นมาของศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผ่าจีน  ลีซอ  และไทยใหญ่  เล่าประวติัความ
เป็นมาของศิลปะการแสดงของชาวจีน ลีซอและไทยใหญ่ได ้จ าแนกประเภทศิลปะการแสดงของ 
แต่ละชนเผา่ไดร้วมทั้งสามารถฝึกปฏิบติัการแสดงของแต่ละชนเผา่ได ้
 1.1.2   ได้ส่ือประกอบการสอนประเภทหนังสือส าหรับเด็ก จ านวน 3 เล่ม ไดแ้ก่หนังสือ
เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกันเถอะ” ประกอบ กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลศึกษา  
หนงัสือเร่ือง “ก๋องค าพาเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์”  ประกอบการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม ในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3)   หนังสือเร่ือง “วฒันธรรม 3 ชนเผ่า ของเปียงหลวง” 
ประกอบการเรียนรู้สาระศิลปะระดบัช่วงชั้นท่ี 2 และ3  (ป.4 - ม.3)   
 1.1.3  ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย (E–Book Multimedia) จ  านวน 3 เร่ือง
ได้แก่ เรามาเล่นหมากนิมกันเถอะ ก๋องค าพาเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์ วฒันธรรมสามเผ่าของชาว 
เปียงหลวง  
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 1.2   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
    โรงเรียนเป็นสถาบนัหลกัอย่างหน่ึงในสังคม  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นกุศโลบาย
หรือช่องทางอย่างหน่ึงท่ีชักชวนและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยบุคคล  หน่วยงานเก่ียวขอ้งท่ีมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ 
             1.2.1  นกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมีบทบาทในการประสานงานกบัโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษา  การวางแผนด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนไดแ้ก่ การศึกษาบริบทของชุมชน  การจดัตั้งทีม
วิจยัระดบัพื้นท่ีและวางแผนการท างาน การเปิดเวทีชาวบา้น การวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั  
การพฒันาบุคลากรในโรงเรียน  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  การ
จดัท าส่ือประกอบการสอน ทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน วิพากษโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ  ครู  
นกัเรียน ครูภูมิปัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ปรับปรุงส่ือใหส้มบูรณ์และเผยแพร่ผลงานหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   
             1.2.2   การมีส่วนร่วมของโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วยผู ้บริหาร  คณะครู นักเรียนและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีบทบาทไดแ้ก่ 
  ผูบ้ริหาร  :  มีบทบาทในการเป็นผูน้ าในการพฒันาหลักสูตรและอ านวยความ
สะดวกในทุกขั้นตอนของการวิจยัเร่ิมตั้งแต่การให้ความเห็นชอบในการท าวิจยั การวางแผนการจดั
กิจกรรม การพฒันาบุคลากร การประสานงานกบัชุมชน  การวนิิจฉยัสั่งการ  การปฏิบติัตามขั้นตอน
การวจิยั ตลอดจนการวดัประเมินผล และการเผยแพร่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  คณะครู  :  ประกอบดว้ยทีมวิจยัจ  านวน 10 คน และคณะครูทั้งหมด มีบทบาทใน
การวางแผนและด าเนินกิจกรรมการวิจยัได้แก่ การวางแผนการวิจยั  การจดัเวทีชาวบ้าน  การ
ประสานงานกบัครูภูมิปัญญาและชุมชน การจดัท าแผนการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การจดัท าส่ือการสอน  การทดลองใชส่ื้อ  การปรับปรุง  การวิพากย ์และเผยแพร่  นอกจากน้ีทีมวิจยั
ตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพื่อจดบนัทึก   ความรู้  การถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวเพื่อบนัทึกเร่ืองราว
ดา้น การละเล่นพื้นบา้น  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  การแสดงศิลปะพื้นบา้นแลว้บนัทึกองคค์วามรู้เป็น
หมวดหมู่เพื่อจดัท าส่ือประกอบการสอน                                                       
  นักเรียน  :  มีบทบาทในการปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูและครูภูมิ
ปัญญาไดแ้ก่ การศึกษาความรู้จากหนงัสือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินเช่นต านานของอ าเภอเวียง
แหง  ประวติัวดัฟ้าเวยีงอินทร์  การเรียนจากวทิยากรหรือครูภูมิปัญญาไดแ้ก่การสัมภาษณ์ผูป้กครอง 
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บ้าน  พระสงฆ์  ถึงประวติัความเป็นมาของท้องถ่ิน  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  
การละเล่นทอ้งถ่ิน   การเรียนจากสถานท่ีจริงไดแ้ก่วดัฟ้าเวียงอินทร์  สถานท่ีส าคญัในอ าเภอและ
หมู่บ้าน การฝึกปฏิบัติจริงกับครูภูมิปัญญา ได้แก่ การเล่นหมากนิม การร านก การฟ้อนโต  
(ไทยใหญ่) การร าพดั (จีน) การเตน้จะคึ (ลีซอ) หลงัจากนั้นรวบรวมจดบนัทึกเร่ืองราวและน าเสนอ
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ต่อนกัเรียน  การจดัท าส่ือประกอบการสอนโดยการบนัทึกเสียงตวัละครจากเสียงจริงของนกัเรียน 
ลงในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย (E – Book Multimedia) และน าการแสดงไปเผยแพร่
ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ        
  ครูภูมิปัญญา  :  มีบทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกบัครู อธิบายกฏ  
กติกาการเล่น  สาธิตการเล่น  ฝึกปฏิบติัการเล่นหมากนิมใหแ้ก่นกัเรียน ใหค้วามรู้แก่ครูและนกัเรียน
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน (ต านานอ าเภอเวียงแหง) ประวติัศาสตร์และสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
(วดัฟ้าเวียงอินทร์) ได้แก่สถานท่ีตั้ ง ประวติัความเป็นมา  ส่ิงก่อสร้างภายในวดั การบูรณะ  
การน าเท่ียวชมภายในวดัเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง การถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านตามชนเผ่าประกอบด้วยไทยใหญ่  จีน และลีซอ  ได้แก่เน้ือหาประวติัความเป็นมาของ 
การแสดง ข้อปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการแสดงโดยการสาธิต การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ละท่า  
การน าไปแสดงในงานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ 
   1.2.3   การมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบดว้ย  ผูป้กครองนกัเรียน  ผูน้  าชุมชนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  
กลุ่มแม่บา้น  ศิษยเ์ก่า  องคก์รเอกชนและส่วนราชการทอ้งถ่ิน กระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ได้เปิดเวทีชาวบ้าน ท าให้ชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้านปัญหาของท้องถ่ิน  การค้นหา 
ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินและการเสนอรายช่ือครูภูมิปัญญา  หลังจากนั้นครูภูมิปัญญาได้จัด
แผนการเรียนรู้ร่วมกบัครู  นกัเรียนไดเ้รียนรู้กบัครูภูมิปัญญาและแหล่งวิทยาการในทอ้งถ่ิน ท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครู  นกัเรียน ชุมชน     ความส าเร็จจากการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเช่นการน าผลงานไปแสดงในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติท าให้เกิดความภาคภูมิในทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัของคนในชุมชนทั้งหมด   
 กระบวนการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินได้สร้างจิตส านึกใหม่ของชุมชน โรงเรียน ในการ
ท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน  เกิดการเปล่ียนทัศนคติท่ีดีต่อกัน  
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมของแต่ละชนเผ่า  ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถ 
อยูร่่วมกนัภายใตบ้ริบททางวฒันธรรมท่ีความแตกต่างอยา่งสันติ  ส่งผลให้เกิดความรักและผูกพนั
กบัทอ้งถ่ิน   เป็นการพลิกฟ้ืนส่ิงท่ีก าลงัจะสูญหายให้กลบัมาอยา่งเป็นระบบ    ครูภูมิปัญญาไดรั้บ
การยกย่องสมกับศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ   เกิดระบบการคลงัของท้องถ่ิน 
เป็นการสะสมทุนทางสังคมอนัจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกนัและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชนส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชุมชนในระดบัรากหญา้อยา่งย ัง่ยนื      
  1.2.4   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ให้ค  าแนะน าในการ
วิเคราะห์หลักสูตร การจดัท าแผนการเรียนรู้  การติดตามประเมินผล การน าเสนอและเผยแพร่ 
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แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน ไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ใหค้  าแนะน า การวพิากยแ์ละเผยแพร่ผลงาน   
 กระบวนการดังกล่าว  สอดคล้องกับแนวคิดของ พีรเดช  ทองอ าไพ (2549, หน้า 15)                 
ท่ีกล่าวว่า การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด   
การวเิคราะห์ตนเองและเฟ้นหาโจทยอ์อกมาใหไ้ด ้ โดยนกัวจิยัท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเวทีและด าเนินการ
ระดมความคิดพร้อมสรุปให้ไดต้รงตามความคิดของชาวบา้นเป็นหลกั  หลงัจากนั้นจึงหากุศโลบาย
ให้ชาวบ้านลงมือท า เช่นเดียวกับแนวคิดของส่ือพลัง (2548, หน้า 7-12) ท่ีกล่าวว่าการมี 
ส่วนร่วม (Participation) ในการพฒันาหลกัสูตรคือการท่ีองคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้งครู  ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร
การศึกษา  ผู ้น าชุมชน  หรือสมาชิกชุมชน ด าเนินการมีลักษณะของกระบวนการ (Process)  
มีขั้นตอนท่ีมุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจดั 
การเรียนการสอนอาจเป็นไปได้ตั้ งแต่การเป็นวิทยากรท้องถ่ิน ครูชาวบ้าน สถานประกอบการ  
แหล่งความรู้  ศูนยก์ารเรียน  สถาบนัทางราชการและธุรกิจเอกชน  เป็นตน้ 
      
     1.3   การใช้กระบวนการจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเทีย่วของชุมชน 
 อ าเภอเวียงแหง  มีลกัษณะทางกายภาพ มีภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง  มีความหลากหลายทาง
พนัธุพืช และธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและศึกษาทางธรรมชาติ  มีทรัพยากร 
ท่ีส าคญั คือ ถ่านหินลิกไนต์  ประกอบดว้ยประชากรหลายชนเผา่ท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยูป่ระเพณี
วฒันธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะด้านประวติัศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดี  
ซ่ึงปรากฏหลงเหลืออยูม่ากมาย เช่น บ่อน ้ าพระนเรศวร พระธาตุแสนไห วดัฟ้าเวียงอินทร์ พระธาตุ
แสงขาว เป็นตน้   หน่วยงานทั้งในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ินไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ   การจดังานเทศกาลเช่นโครงการงานดอกนางพญาเสือโคร่งบาน 
ท่ีอ  าเภอเวียงแหง เทศกาลส าคญัของทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการ HOME STAY การจดัท าข่วงอนุสรณ์
สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นตน้    

จากการด าเนินกิจกรรมหลักสูตรท้องถ่ินนักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติการแสดง ได้แก่  
การร านก  ร าโต  การร าพดั  การเตน้จะคึ  จนมีความช านาญและน าไปแสดงในฐานะตวัแทนของ
โรงเรียนและอ าเภอ  ท าให้อ าเภอเวียงแหงเป็นท่ีรู้จกันักของท่องเท่ียวอย่างกวา้งขวางจนสามารถ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนได้เป็นอย่างดี    กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบา้นท่ีน าไปแสดง 
ในระดบัทอ้งถ่ินไดแ้ก่ งานวนัพญาดอกเสือโคร่งบานอ าเภอเวียงแหง งานปอยส่างลอง งานกินวอ  
งานตรุษจีน และงานประเพณีทอ้งถ่ินในเทศกาลต่าง ๆ ของหมู่บา้นและอ าเภอ งานสานศิลป์ถ่ินน่าน  
จงัหวดัน่าน งานไหวค้รูหมอไต บา้นใหม่หมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ งานมหกรรม
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ห้องเรียนพลังภูมิปัญญา โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาจงัหวดัเชียงใหม่  งาน Art For All จงัหวดั
นครนายก  น าเสนอในรายการ สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์และรายการโทรทศัน์  
กองทพับกช่อง 5 เป็นตน้   นอกจากน้ีการเผยแพร่ส่ือประกอบการสอนโดยจดัท าเป็นแผน่ CD และ
การเผยแพร่ทาง WEBSITE  เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้อ าเภอเวียงแหงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนได้
อยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและต่างประเทศ 
       1.4   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ไดมี้การอนุรักษโ์ดยการสืบทอดความรู้จากครูภูมิปัญญาไม่ใหสู้ญหายใหแ้ก่นกัเรียนและ
คณะครู  โดยผา่นกระบวนการ ไดแ้ก่  
              1.4.1   การสืบค้นภูมิปัญญาและแหล่งวิทยาการในท้องถ่ินโดยการจดัเวทีชาวบ้านเพื่อ
คน้หาองคค์วามรู้และครูภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินจากการระดมความคิดเห็นของคณะครู นกัเรียน   
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียน ผู ้น าชุมชน ผู ้ เฒ่าผู ้แก่ กลุ่มแม่บ้าน ศิษย์เก่า  
องค์กรเอกชนและส่วนราชการทอ้งถ่ิน ท าให้ไดข้อ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน 7 สาขา จ านวน
ทั้งหมด 42 เร่ือง ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ การท าอาหาร ภาษาและวรรณกรรม การละเล่นพื้นบา้น  
ศิลปะการแสดงดนตรี  สังคมวฒันธรรม  และการแพทยพ์ื้นบา้น จ านวนปราชญ์ชาวบา้นท่ีเป็นครู
ภูมิปัญญาถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานในชุมชน จ านวน 70 คน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไดแ้ก่วดั
เปียงหลวง วดัฟ้าเวยีงอินทร์ วดัธาตุแสงขาว  เป็นตน้ 
              1.4.2   การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการน ามาสู่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน
เพื่อเป็นการสืบทอดไวไ้ม่ให้สูญหายผา่นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินประกอบดว้ยกิจกรรม
ตามขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัท าแผนการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบติั  การศึกษา
คน้ควา้จากการสอน การบอกเล่า การให้ค  าแนะน า การสาธิต  การฝึกปฏิบติั    การเรียนจากสถานท่ี
จริง และน าไปปฏิบติัในชุมชนตามเทศกาลและประเพณีต่างๆจากครูภูมิปัญญา 
          1.4.3  การเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หลงัจากไดจ้ดัท าเอกสารส่ือเสร็จแลว้ไดมี้การน าไป
เผยแพร่ไดแ้ก่ จดัท าเป็นส่ือตน้แบบหนงัสือส าหรับเด็ก จ านวน 3 เร่ือง และน ามาสร้างเป็นหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะส่ือประสม E – Book Multimedia  เผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้ งการน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาของหน่วยงานทางการวิจัยและองค์กร 
ทางศิลปวฒันธรรม  การน าการแสดงของนักเรียนไปเผยแพร่ทั้ งในระดับท้องถ่ินและประเทศ    
การเขา้ร่วมกิจกรรมและการประกวดของหน่วยงานทางการศึกษาจนได้รับรางวลัในระดบัต่าง ๆ
มากมาย 

กิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ ยงยุทธ  ธีรศิลป์ (2538, หน้า 83) ในการ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมว่า  ควรส ารวจงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง จดัเก็บและรวบรวม
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ขอ้มูลให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  ศึกษาให้มีความรู้อยา่งถ่องแท ้ สืบทอดและส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์
ตามวธีิการท่ีเหมาะสม 
 

2.   องค์ความรู้ใหม่จากการวจิัย 
      2.1   ได้รูปแบบการพฒันาหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามขั้นตอน
ได้แก่ การจดัตั้ งคณะท างานประกอบด้วยทีมวิจยัระดับโรงเรียนจ านวน 10 คน ได้แก่ผูบ้ริหาร  
และคณะครูซ่ึงโรงเรียนคดัเลือกจากตวัแทนตามระดับช่วงชั้นละ 2 คน เพื่อเป็นผูป้ระสานงาน
ระหว่างคณะครูในสายชั้นกับผูว้ิจยัในการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
หลงัจากนั้นด าเนินการเปิดเวทีชาวบา้นเพื่อคน้หาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบา้น  
ท่ีสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่ลูกหลานในชุมชน  น าผลจาการจดัเวทีชาวบา้นมาจดัเรียงล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงัตามความพร้อมของโรงเรียนและชุมชนและจดัท าแผนการเรียนรู้ โดยครู ครูภูมิปัญญาและ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ด าเนินการฝึกอบรมการจดัท าหนงัสือเด็กแก่คณะครูของโรงเรียนเปียงหลวง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหนังสือเด็กและสามารถวางแผนการเรียนการสอน  
การจดัล าดบัเน้ือหา  รวมทั้งการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานเพื่อเขียนเป็นเร่ืองราวภายหลงั  ขั้นตอน
ต่อไปคือการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบติัจริง  
การเรียนรู้กบับุคคลและแหล่งวิทยาการในชุมชน  ครูจะเป็นผูบ้นัทึกองคค์วามรู้เป็นระยะ จดบนัทึก
เป็นเอกสาร บนัทึกเป็นภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  รวบรวมองค์ความรู้จดัเป็นหมวดหมู่เพื่อน าไป
จดัท าส่ือ ได้แก่  หนังสือส าหรับเด็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติมีเดีย (E– Book 

Multimedia) เม่ือจัดท าแล้วน ามาทดลองใช้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้ น โดยมีการประเมินผล 
ด้านสาระความรู้ความเข้าใจ ภาพประกอบ  ความยากง่ายของค าศัพท์ ท่ีใช้ ขนาดตัวอักษร 
ความน่าสนใจและส่ิงท่ีควรแกไ้ข   น ามาผลงานมาวพิากษโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมทั้ง
แก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์  ขั้ นตอนสุดท้ายน าไปเผยแพร่แก่หน่วยงานทางการศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบนัทึกลงในแผน่ CD และทาง WEBSITE แก่บุคคลทัว่ไป  
 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ 
(2549) ท่ีสังเคราะห์งานวิจยัทางหลกัสูตรท่ีเนน้ Process วา่เร่ิมจากไม่มีหลกัสูตร การระดมประเด็น
จากชาวบา้น  ผูเ้รียน  วางแผนการสอนร่วมกนัและเสาะหาครูชาวบา้น  เรียนจากการปฏิบติั ทดลอง  
กิจกรรม ไม่จ  ากัดคาบเรียน  ท าให้นักเรียนได้บรรยากาศ  บริบทแวดล้อม  เห็นคุณค่าและ 
การประเมินแบบมีส่วนร่วม (ครู ครูชาวบา้น นกัเรียน)   ส่วนส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
ส านกังานภาค (2547, หนา้ 14-15)  ท่ีไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัทอ้งถ่ินวา่ประกอบดว้ย กลุ่มคน
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์  กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ หน่วยงานรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน
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ผู ้ประกอบการ ครู เด็กเยาวชน ร่วมกันค้นหาประเด็นหรือโจทย์ท่ี ชุมชนในท้องถ่ินเห็นว่า 
มีความส าคญัและอยากจะคน้หาค าตอบร่วมกนั   หลงัจากนั้นรวบรวมขอ้มูลและทดลองปฏิบติัการ
จนไดค้  าตอบ เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของไพรัช  ใหม่ชมพูและคณะ (2545) ท่ีพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงดาวและไดรู้ปแบบท่ีมีแนวทางเดียวกนัโดยเร่ิมตน้จากการ สร้างความตระหนกั  
ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  การเปิดเวทีชาวบ้าน ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จดัการเรียนรู้
หลัก สูตรท้องถ่ิน ร่วมกับครูชาวบ้าน  จัดท าก าหนดการสอน การจัดการเรียนการสอน   
การสังเคราะห์หลกัสูตรเพื่อทอ้งถ่ินเชียงดาวสู่หลกัสูตรสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในระดบัอ าเภอและต่างอ าเภอ  
      2.2   ได้องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากการเปิดเวทีชาวบ้านและกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท าให้มีการสืบคน้และน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอน การจดบนัทึกรวบรวม
เป็นองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่  ชาวจีนและลีซอ ในหมู่บา้นเปียงหลวงไว ้ 
      2.3   ได้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดท าหนังสือเด็ก  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนไดแ้ก่การถอดองคค์วามรู้
จาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดแนวคิดหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอ การวางโครงเร่ือง 
(PLOT) วิ ธีการเขียนตามโครงเร่ืองท่ีวางไว้  การก าหนดภาพประกอบ การจัดท าต้นฉบับ  
(ART WORK) การวาดภาพและบรรจุตวัอกัษร  การทดลองใช ้(TRY OUT) ตรวจแกไ้ขและการจดัท า
ตน้ฉบบัจริง 
      2.4 ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะมัลติมี เดีย (E-Book 
Multimedia) โดยการน าเน้ือหาสาระจากการจดัท าหนังสือส าหรับเด็กจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ 
ดว้ยโปรแกรม Macromedia Dream weaver MX โปรแกรม Macromedia Flash 8    
      2.5  ได้สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตร (CHANGE  AGENT) จากทีมวิจัยในระดับ
โรงเรียน จ านวน 10  ซ่ึงเป็นตวัแทนของคณะครูในระดบัช่วงชั้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระดบัอนุบาลศึกษา  
ระดับช่วงชั้นท่ี1  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 และระดับช่วงชั้นท่ี 3  ซ่ึงได้รับการพฒันาให้มีทกัษะต่าง ๆ  
เช่น  การด าเนินการเปิดเวทีชาวบ้าน  การรวบรวมและบันทึกข้อมูล  การจัดท าหนังสือเด็ก   
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ เป็นต้น ซ่ึงสามารถเป็นวิทยากรหรือแกนน า 
ท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนหรือในพื้นท่ีใกลเ้คียงได ้
          

3.  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
      3.1  ข้อสังเกตจากกระบวนการวจัิย  
            3.1.1  การศึกษาบริบทของชุมชนพบว่ามีหลายชาติพันธ์ุในท้องถ่ิน ชาวไทยใหญ่มีการ 
สร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของตนอยา่งชดัเจนและมีความพยายามท่ีจะอนุรักษไ์วอ้ยา่งเหนียวแน่น
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ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและนโยบายของรัฐท่ีมีต่อปัญหาชนกลุ่มนอ้ย ดงัวาทกรรม
ท่ีว่า “ตวัเป็นไทยแต่ใจเป็นไต” หรือ “ชาติไตอย่าให้หาย วฒันธรรมอย่ารู้ลืม”  แนวคิดดังกล่าว 
ไดแ้สดงออกทางการปฏิบติัตามประเพณี  วฒันธรรม ความเช่ือ ภาษา การแต่งกาย ศิลปะการแสดง 
ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างเห็นได้ชัด  ส่วนชาวจีนและชาวลีซอก็มีการอนุรักษ์
วฒันธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกนั แต่ความแตกต่างทางไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการ 
อยูร่่วมกนัของชุมชนชาวเปียงหลวงแต่อยา่งไร  ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของชนเผา่ท่ีส าคญัคือ “พ่อหลวง” 
หรือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวซ่ึงส่ิงน้ีได้ปลูกฝังต่อ ๆ กนัมาช้านานในชุมชน     โรงเรียนบา้น
เปียงหลวงมีนกัเรียนทุกชนเผา่เขา้มาเรียนท าใหทุ้กชีวติไดเ้รียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั  ผา่นกระบวนการ 
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเขา้ใจและสามารถด ารงอยูร่่วมกนัโดยปราศจากความ
ขดัแยง้ เม่ือจบการศึกษาไปแลว้ก็จะส่งผลต่อความรักสามคัคีของคนในชุมชนตามล าดบั 
 3.1.2   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติ   
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีหน้าท่ี จดัท าสาระของหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชม สังคมและประเทศชาติ  
ในหลกัการของหลักสูตรยงัก าหนดไวว้่า  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ   มุ่งเน้น 
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล   เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนจะได้รับ
การศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา หลกัการดงักล่าว 
ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นแรงผลักดันส าคญัท่ีท าให้เกิดการท าวิจยัหลักสูตรท้องถ่ินและยงัมี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นตวับ่งช้ีมาตรฐานการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เช่น มาตรฐานการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของส านกังาน
ประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 3.1.3  การบริหารงบประมาณยงัไม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมการวิจยั  เน่ืองจากกระบวนการ 
วจิยัทางหลกัสูตร  จ าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา คือ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและ
ด าเนินการต่อเน่ืองจนส้ินปีการศึกษา คือ ประมาณเดือนเมษายน แต่การอนุมติังบประมาณการวิจยั
เร่ิมจากปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม  ดงันั้นการวิจยัจึงเร่ิมด าเนินการจริงในกลางภาคเรียนและ
ต่อเน่ืองไปปีการศึกษาใหม่ซ่ึงท าให้กลุ่มประชากรในการศึกษาเล่ือนชั้นไปแลว้ในขณะท่ีการวิจยั
ก าลงัอยูใ่นระยะด าเนินการ  จึงท าให้งานวิจยัทางดา้นหลกัสูตรขาดความต่อเน่ืองของกระบวนการ
และกลุ่มประชากร  อีกทั้ งการเปล่ียนแปลงหลักสูตรได้ก าหนดเวลาเรียนและการวดัผลระดับ
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ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาไวเ้ป็นปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  จึงท าให้ไม่สอดคลอ้งกบัการวดัผล
การศึกษาของผูเ้รียน  
 3.1.4   ผลจากการประเมินการใชส่ื้อประกอบการสอนพบวา่ความชอบและความสนใจของ
ส่ือมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการศึกษา อายุ ความแตกต่างของบุคคล เด็กในระดบัประถมศึกษา 
มีความชอบส่ือทั้งสองลักษณะ คือ ภาพการ์ตูนและส่ือมลัติมีเดีย  ส่วนในระดับมธัยมศึกษาชอบ
เร่ืองราวและภาพในลกัษณะเหมือนจริงและชอบส่ือมลัติมีเดียมากกวา่  ในการศึกษาดว้ยตนเองเด็ก 
ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาบอกว่ามีความยาก  เน่ืองจากไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาก่อน  
เม่ือน าไปเผยแพร่ทาง WEBSITE  บุคคลทัว่ไปบอกว่าไม่ยากเน่ืองจากมีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็นอยา่งดี  
   
    3.2  ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
 3.2.1  ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ท่ีมีอยู่ในชุมชนและความต้องการในการอนุรักษ์
วฒันธรรมตนเองของชุมชนบ้านเปียงหลวงเป็นปัจจยัสนับสนุนในการท าวิจยัหลักสูตรท้องถ่ิน 
อย่างยิ่ง  และส่งผลต่อความร่วมมือตลอดกิจกรรมงานวิจัย เช่นการเปิดเวทีชาวบ้าน กิจกรรม 
การเรียนการสอน  การอนุรักษ์และเผยแพร่  เป็นตน้ จึงควรใช้จุดเด่นน้ีเป็นแนวทางในการพฒันา
งานวจิยัและควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของชุมชนเป็น
กรณีศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขแก่ชุมชนท่ีมีความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุซ่ึงเกิดข้ึน 
ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศในขณะน้ี   
 3.2.2  ควรมีการวางแผนปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกบัระยะเวลาปิด – เปิด ภาคเรียนของ
โรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัการอนุมติังบประมาณการวิจยัเพื่อให้มีความต่อเน่ืองของกิจกรรมและกลุ่ม
ประชากร หรือขอปรับกิจกรรมหรือขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับกิจกรรมงานวิจยัทางด้าน
หลกัสูตร 
 3.2.3  การสร้างส่ือประกอบการสอนแต่ละเร่ืองควรมีการบูรณาการเน้ือหาให้สามารถใช้
ประกอบการสอนได้หลายกลุ่มสาระ  เช่น การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมลัติมีเดีย 
(E- Book Multimedia) ในหน่ึงเร่ืองควรมีทั้งเน้ือหาประวติัศาสตร์ (สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)  เพลงประกอบ (ดนตรี) ภาพประกอบ (ศิลปะ) ภาพเคล่ือนไหว (คอมพิวเตอร์) ตวัอกัษร, 
เสียงพูด (ภาษาไทย)  เป็นตน้ 
 3.2.4 การสร้างส่ือประกอบการสอนควรค านึง ถึงความเหมาะสมกับว ัย  ความถนัด 
ความสนใจและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตามความแตกต่างของบุคคลให้ไดเ้รียนตามอตัภาพและ
ควรจดัใหน้กัเรียนในระดบัอนุบาลศึกษาและระดบัประถมศึกษามีโอกาสไดเ้รียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้
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สามารถศึกษาดว้ยตวัเองได ้ และควรใชส่ื้อทั้งสองลกัษณะควบคู่กนัไปเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและ
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะเพิ่มข้ึนเช่นการอ่าน  การฟัง  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การท าแบบฝึกหดั  เป็นตน้ 
 3.2.5  ควรมีการจดัท ากิจกรรมต่อเน่ืองจากผลของการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้มีลกัษณะ
ของการเคล่ือนไหวท่ีไม่หยุดน่ิงเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยอาจประสานงานกบั
ชุมชน องค์กรท้องถ่ินเช่นจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเท่ียวในชุมชน การจดัท าเป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  เป็นตน้     
       3.3  ข้อเสนอในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  3.3.1  ควรมีการขยายพื้นท่ีการวิจยัให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอโดยมีโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
เป็นต้นแบบและผูน้ าการเปล่ียนแปลง (CHANGE AGENT) เพื่อให้ได้เน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมทุกชนเผา่  น ามาจดัเป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ  
  3.3.2  ควรมีการท าเป็นชุดโครงการวิจยัเชิงพื้นท่ีโดยการบูรณาการสาขาวิชาให้มีความ
หลากหลายและสามารถส่งเสริมซ่ึงกันและกนัได้ เช่น ด้านประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียว  สินค้า
พื้นเมือง  ศิลปะการแสดง  ภาษาเพื่อการท่องเท่ียว  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อใหมี้การพฒันาทอ้งถ่ินใหค้รอบคลุมทุกดา้น  
  3.3.3  ควรขยายขอบเขตการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินดา้นภูมิปัญญาท่ีเป็นวฒันธรรมร่วม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในระดบัประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง  เช่น พม่า ไทย ลาว เพื่อเป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความแตกต่างกัน อันจะน ามา 
ซ่ึงความเขา้ใจและสร้างความสงบสุขแก่ประชากรในระดบัประเทศและภูมิภาค 
 




