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บทคดัย่อ
 หลกัสตูรท้องถิน่ เป็นหลกัสตูรท่ีมเีนือ้หำสำระสอดคล้องกบัสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิน่ เพือ่

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพื้นฐำนของสภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนเอง และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงลึก

ซึง้ โดยใช้ทรพัยำกรธรรมชำติในท้องถิน่ กำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิน่สถำนศึกษำต้องพจิำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จัดทสำหลกัสตูรท้องถิน่ข้ึนมำ 1 ชดุ ดสำเนนิงำนตำมข้ันตอนดังนี ้1) ศึกษำ วเิครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชมุชน ปัญหำ

และสิ่งที่ควรพัฒนำ 2) ศกึษำ วเิครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 3) ศึกษำ วิเครำะห์

กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 4) นสำผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อ 1 – 3 มำจัดทสำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

5) จดัทสำโครงสร้ำงหลกัสตูรท้องถิน่โดยกำรวเิครำะห์มำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดั จดัทสำคสำอธิบำยรำยวชิำ หน่วย

กำรเรยีนรูแ้ละแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้หลกัสูตรท้องถิน่มีองค์ประกอบพืน้ฐำน 4 ประกำร คือ 1) จดุมุ่งหมำย 2) เนือ้หำ

สำระหรือโครงสร้ำงหลักสูตร 3) กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) กำรวัดและประเมินผล สสำหรับกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมที่นสำมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ิน เป็นรูปแบบกำรวิจัยที่ประชำชนในชุมชนเข้ำ

มำมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชุมชน กำร

กสำหนดปัญหำกำรวิจัย กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ตลอดทั้งกำรนสำข้อค้นพบ

ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรพัฒนำอำชีพและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทสำให้ผู้เรียนเกิดควำมรัก 

ควำมภูมิใจและหวงแหนท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำมำรถพึ่งตนเองได้ อันนสำไปสู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน
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ค�าส�าคญั : หลักสูตรท้องถิ่น กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

Abstract
 Local curriculum is the one with contents relevant to local conditions and problems so that students can 
deeply learn from the contents based on their own condition of life, economy, society, culture, and local wisdom 
by using local natural resources. In local curriculum development, educational institutions have to consider es-
tablishing committee for preparing the local curriculum according to the following steps: 1) analytical study of 
the community information, problems, and what to be developed, 2) analytical study of the basic education core 
curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), 3) analytical study of the local learning area framework, 4) preparation of the 
local learning area from the results of the analysis in steps 1-3, 5) creation of local curriculum structure by analyz-
ing learning standards and indicators, preparation of course description, learning units, and learning management 
plans. Local curriculum consists of 4 basic components as follows: 1) aim, 2) content or curriculum structure, 3) 
learning activity organizing process, and 4) measurement and evaluation. The participatory action research used in 
local curriculum development is a research model in which people in the community get involved with the school 
at every step of the following research process: analyzing community information, defining research problems, 
creating research tools, collecting data, analyzing data, and putting the findings into practice in professional de-
velopment and improving the quality of life and society. This can create students’ love, pride, and cherish on their 
locality, causing changes to become self-reliant and lead to sustainable development. 

Keywords : Local curriculum, participatory action research, sustainable development

บทน�า
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำ กำรศึกษำ เป็นปัจจัยสสำคัญที่ช่วยในกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม กำรเมืองและควำมมั่นคงของประเทศ อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรศึกษำได้ให้ควำมสสำคัญกับหลักสูตรเป็น

อย่ำงมำก เพรำะหลักสูตรเป็นตัวกสำหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทสำให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย

ที่วำงไว้ เมื่อศึกษำวิวัฒนำกำรของหลักสูตรตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงสมัยปัจจุบัน พบว่ำ หลักสูตรมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตลอดมำ กล่ำวคอื สมัยโบรำณต้ังแต่สมัยกรงุสุโขทัยถงึกรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2826 – 2414) กำรศึกษำยงัไม่

เป็นแบบแผน วดัจงึเป็นสถำนศึกษำท่ีสสำคัญ จึงไม่มีหลักสูตร ทีมี่ลกัษณะเป็นหลกัสตูรตำมทีเ่ข้ำใจกนัในปัจจบัุน เริม่

ปรำกฏเป็นครัง้แรก พ.ศ.2435 เรยีกชือ่ว่ำ กฎพกิดัสสำหรบักำรศึกษำ ต่อจำกน้ันได้มีกำรพฒันำหลกัสูตรอกีหลำยฉบับ

ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคม และกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จนกระทั่งปัจจุบันได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 

2551 ประกอบกบัมกีำรประกำศใช้พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 โดยได้กสำหนดให้สถำนศึกษำข้ันพืน้

ฐำนจดัทสำหลกัสตูรสถำนศึกษำ ซ่ึงจะต้องนสำสำระกำรเรียนรูจ้ำกหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พทุธศักรำช 

2551 ส่วนหนึ่งมำบรรจุในหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำระกำรเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งจำกสภำพปัญหำในชุมชน สังคม 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนเรียกว่ำ หลักสูตรท้องถิ่นในส่วนที่สถำนศึกษำเพิ่มเติมเนื้อหำสำระ ที่มำจำก

สภำพปัญหำในชมุชน สงัคม และภมูปัิญญำท้องถิน่ ส่วนกำรวจิยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วมจะเป็นส่วนช่วยให้กำร

พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นดสำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยและนสำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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 บทควำมนีจ้งึประกอบไปด้วย แนวคดิ และเนือ้หำสำระ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรท้อง

ถิ่น ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 วิธีดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 4 ตัวอย่ำงข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 5 แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและบทสรุป ดังจะกล่ำวรำย

ละเอียดตำมลสำดับต่อไป

แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสูตรท้องถิน่
 1. ความหมายของหลกัสูตร

  จำกกำรพจิำรณำควำมหมำยของหลกัสตูร พบว่ำ หลกัสูตรมีควำมหมำยแตกต่ำงกนัไปหลำยลกัษณะ ท้ังนี้

ขึน้อยูก่บัประเภทของกำรจดักำรศกึษำและระดบัผูใ้ชห้ลักสตูรซึง่มขีัน้ตอนและวิธกีำรแตกต่ำงกนัไป เช่น หลกัสตูร 

หมำยถงึ กลุม่รำยวิชำท่ีจดัไว้อย่ำงมีระบบหรอืลสำดบัวชิำท่ีบังคบัสสำหรบักำรจบกำรศึกษำ หรือเพือ่รบัประกำศนยีบัตร

ในสำขำวชิำหลักต่ำง ๆ  [1] หลกัสูตร หมำยถึง มวลประสบกำรณ์ทกุอย่ำงทีเ่กีย่วข้องกบักำรเรยีนกำรสอน มีทัง้ส่วนที่

เป็นเอกสำรหลกัสูตร กระบวนกำรทีใ่ช้ในกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ตลอดท้ังส่ือวสัดุอปุกรณ์ท่ีจดัข้ึนเพือ่

ให้ผูเ้รยีนไปสูเ่ป้ำหมำย [2] หลกัสตูร หมำยถงึ แผนปฏบัิติกำรหรอืเอกสำรท่ีเขยีนข้ึนโดยมียทุธวธีิเพือ่บรรลเุป้ำหมำย

ปลำยทำงทีพ่งึประสงค์ [3] หลกัสูตร หมำยถงึ มวลประสบกำรณ์ทัง้หลำย ซึง่ใช้เป็นแนวทำงสสำหรบัจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่สังคมคำดหวัง [4] หลักสูตร หมำยถึง 

เนื้อหำสำระสสำคัญและกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่สนองวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ไปตำมที่พึงประสงค์ [5]

  สรปุได้ว่ำ หลักสตูร หมำยถงึ แผนปฏิบติักำรหรอืเอกสำรทีป่ระกอบด้วยเนือ้หำสำระและมวลประสบกำรณ์

ทกุอย่ำงท่ีเกีย่วข้องกับกำรจดักำรเรยีนรู ้รวมทัง้ส่วนทีเ่ป็นเอกสำรหลกัสูตรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำ

ผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะตำมแนวทำงที่พึงประสงค์

 2. ความหมายของหลกัสูตรท้องถิน่ มีผู้ให้ควำมหมำยของหลักสูตรท้องถิ่น ไว้ดังนี้

   หลกัสูตรท้องถิน่ หมำยถงึ หลกัสตูรทีส่ร้ำงขึน้จำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิน่ หรอืสร้ำง

จำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ปรับให้เข้ำกับสภำพชีวิตจริงของผู้เรียน ท้องถิ่นต่ำง ๆ  หรือสร้ำงจำก

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิน่น้ัน ๆ  [6] หลกัสตูรท้องถิน่ หมำยถงึ มวลประสบกำรณ์ท่ีสถำนศึกษำหรอืหน่วยงำนและบุคคล

ในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตำมสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่นนั้น ๆ  [7] หลักสูตรท้องถิ่น หมำยถึง รำยละเอียด 

เนือ้หำสำระทีส่ถำนศึกษำจดัทสำขึน้เพือ่ให้สอดคล้องเฉพำะท้องถ่ิน ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนั เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้รือ่ง

รำวของตนเอง เศรษฐกิจ อำชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งสำมำรถนสำประสบกำรณ์นั้นมำ

พัฒนำควำมเป็นอยู่ในชีวิต อำชีพและสังคมให้ดียิ่งขึ้น [8]

  สรปุได้ว่ำ หลกัสูตรท้องถิน่ หมำยถงึ รำยละเอยีด เนือ้หำสำระทีส่ถำนศึกษำจดัทสำข้ึนจำกสภำพปัญหำและ

ควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องรำวของตนเอง เศรษฐกิจ อำชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น และสำมำรถนสำประสบกำรณ์มำพัฒนำควำมเป็นอยู่ในกำรดสำรงชีวิต อำชีพและสังคม ให้ดีขึ้น

 3. แนวทางการด�าเนินงานพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่

 ในกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สถำนศึกษำจะต้องดสำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน ดังแผนภูม ิ

ต่อไปนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

262 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 259-271 (2019)      Vol.9 No.3

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น

ที่มำ: กำญจนำ บุญส่ง และ นิภำ เพชรสม [8]

  จำกแผนภำพข้ำงต้น จะเห็นว่ำในกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สถำนศึกษำต้องพิจำรณำแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดทสำหลักสูตรท้องถิ่นข้ึนมำ 1 ชุด และเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น [8] คณะกรรมกำรจัดทสำหลักสูตรท้องถิ่นจะต้องดสำเนินงำนตำมข้ันตอน 
ดังนี้ (1) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชุมชน ปัญหำและสิ่งที่ควรพัฒนำ (2) ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรแกน
กลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และจุดเน้นของสถำนศึกษำ (3) ศึกษำวิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียน
รู้ท้องถิ่น (4) นสำผลจำกกำรศึกษำข้อ 1–3 มำจัดทสำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (5) จัดทสำเน้ือหำสำระหรือ
โครงสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น โดยกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดทสำคสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำร

เรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม (PAR)

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) เป็นวิธีกำรวิจัยและพัฒนำอีก
วธีิหน่ึงทีก่สำลงัได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก เนือ่งจำกมีแนวคดิทีส่อดคล้องกบักำรเสรมิสร้ำงชมุชนให้เข้มแขง็ สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง วิธีกำร PAR นอกจำกเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมจริงตำมปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมแล้ว 
ยังเป็นกำรประยุกต์งำนวิจัยเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ โดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตัดสินใจในกำรพัฒนำ
ร่วมกัน และร่วมดสำเนินกำรกับชุมชนเพื่อนสำไปสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป มีรำยละเอียดดังนี้ [9]
 1. ความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
  สสำหรับควำมหมำยของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม มีผู้รู้ให้ควำมหมำยไว้ค่อนข้ำงสอดคล้อง
กนั ดังเช่น บุญนำค ตีวกลุ [10] ได้อธิบำยควำมหมำยของกำรวิจยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วมว่ำ เป็นกำรทสำงำนร่วม
กันระหว่ำงนักวิจัยกับสมำชิกในชุมชน ทสำกำรศึกษำชุมชน เน้นกำรวิเครำะห์ชุมชนเพื่อค้นหำศักยภำพ ปัญหำ และ
แนวทำงแก้ปัญหำด้วยกำรวำงแผน ปฏบิติัตำมแผนทีว่ำงไว้ ประเมินงำนเป็นระยะเพือ่ปรบัเปลีย่นแผนกำรดสำเนินงำน
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ สอดคล้องกับ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสำร [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วม คือ กระบวนกำรที่ผู้คนจสำนวนหนึ่งในองค์กรหรือชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมศึกษำปัญหำโดยกระทสำร่วมกัน
กับนักวิจัย ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยต้ังแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จส้ิน จึงเป็นกระบวนกำรที่ผู้คนในองค์กรหรือชุมชนมิใช่
เป็นผู้ถูกกระทสำ แต่เป็นผู้กระทสำ กำรที่มีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นและมีอสำนำจร่วมกันในกำรวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุปผำ ศิริรัศมี [12] ที่กล่ำวถึงควำมหมำยของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมว่ำ หมำยถึง กำร
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ศกึษำวจิยัอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรกระทสำรว่มกนัระหว่ำงนกัวจิยัและคนในชมุชนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทสำกำรวจิยั โดย
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะและปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งและส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนที่ทสำกำรวิจัย
 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นรูปแบบของกำรวิจัยที่ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับนักวิจัยทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูลในชุมชนเพื่อ
กสำหนดปัญหำวิจัย กำรเลือกประเด็นปัญหำ กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเสนอสิ่งที่ค้น
พบ จนกระทั่งถึงกำรลงมือปฏิบัติ ติดตำมและประเมินผล

 2. ลกัษณะส�าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม

  กำรวิจยัเชงิปฏบิติักำรแบบมส่ีวนร่วม เป็นกำรวจัิยท่ีเกดิจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์

ของนักวิจัย นักพัฒนำ ร่วมกับผู้คนในชุมชนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สภำพปัญหำชุมชนเป็นอย่ำงดี ร่วมเป็นหุ้นส่วน

กัน โดยผสมผสำนแนวคิดที่เป็นระบบให้ได้ผล ด้วยกำรอำศัยกำรเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับกำรปฏิบัติ เพื่อร่วม

กันพัฒนำและแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน ดังแสดงในภำพ [13]

 

ภำพที่ 2 ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

ที่มำ: วีรยุทธ ชำตะกำญจน์ [13]

 จำกภำพ วงกลมแต่ละวงเป็นโลกทัศน์ หรอืวธีิกำรมองปัญหำของคนแต่ละกลุม่ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกบักำรวจัิย 
โลกทัศน์ของแต่ละฝ่ำยต่ำงกันไปตำมกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ หลังจำกเข้ำสู่กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วมแล้วจะเกดิโลกทัศน์ร่วม และควำมเข้ำใจร่วมกนัในกำรพฒันำ สิง่นีเ้ป็นรำกฐำนทีส่สำคัญในกำรพฒันำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ท่ีได้จำกกำรวจัิยและกำรพฒันำไปพร้อม ๆ  กนั นบัเป็นจดุเริม่ต้นของกำรปฏบัิติกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ
ขององค์กรหรือชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบเน้นกำรมี
ส่วนร่วมระหวำ่งนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เน้นกำรลงมือปฏิบตัิจริง และมีกระบวนกำรยืดหยุ่นเป็นพลวัตเกิดขึ้นซส้ำกัน
ได้อกีเป็นเกลยีวปฏสิมัพนัธ์ โดยพจิำรณำจำกผลสะท้อนของส่ิงทีเ่ป็นปัญหำ กำรรวบรวมข้อมลูและกำรปฏบิติั กล่ำว
โดยสรุป ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ทสำให้เกิดองค์ควำมรู้ขึ้นมำใหม่ 2) เป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น 3) เป็นกระบวนกำรที่เน้นพลวัต 4) มีกำรรำยงำนผลและประเมินผลกำรปฏิบัติ
 3. ขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
  จำกกำรสังเครำะห์ขั้นตอนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม จำกแนวคิดของ ประสงค์ เนืองเฉลิม 
[14] และ ธีรวุฒิ เอกะกุล [15] และบุปผำ ศิริรัศมี [12] สรุปได้ดังนี้
  1. กำรเตรยีมชุมชน เพือ่ให้ชมุชนมีควำมพร้อมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรวจิยัในระดับท่ีเสมอภำคทกุ
ขั้นตอน
  2. อบรมนกัวจิยัร่วมจำกชมุชน เพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสภำพกำรณ์ในท้องถิน่ บทบำทของ

ผู้ทสำหน้ำที่เป็นนักวิจัยท้องถิ่น กำรจัดองค์กรของชุมชน รูปแบบของผู้นสำ กำรสนับสนุน และควำมมีมนุษยสัมพันธ์
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  3. กสำหนดรปูแบบกำรวิจัย ทมีวิจยัท้องถิ่นจะร่วมกันกสำหนดรปูแบบกำรวิจัย เช่น กำรแยกปัญหำทัว่ไป

ที่ชุมชนเลือกแล้ว ลงเป็นปัญหำย่อย ๆ ที่สำมำรถจะทสำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำได้ทีละส่วน ต่อไปก็กสำหนดวิธีกำรท่ีจะ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องกำร เครื่องมือที่จะใช้ในกำรเก็บข้อมูล ผู้ที่จะให้ข้อมูล และขนำดของตัวอย่ำง เป็นต้น

  4. ลงมือเก็บข้อมูล โดยผู้ที่ได้รับกำรอบรมวิธีกำรเก็บข้อมูลมำแล้ว

  5. ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล ทีมวิจัยท้องถิ่นจะร่วมกันทสำกำรประมวลผลและสรุปข้อมูล ให้

ข้อสังเกตสิ่งที่พบ วิเครำะห์ว่ำเหตุใดจึงได้ข้อมูลเช่นนั้น เขียนสรุปสิ่งที่พบอย่ำงกว้ำง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ประกอบ

  6. หำรือผลกำรค้นพบกับชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะนสำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเสนอกลับคืนต่อ

ชุมชนให้มีโอกำสตรวจสอบและแก้ไขควำมถูกต้อง ตลอดจนทสำกำรวิเครำะห์ สรุปประเด็นหรือชี้แนะแก่ทีมวิจัย

  7. วำงแผนร่วมกบัชมุชน โดยกำรอบรมทมีวำงแผนให้สำมำรถเขยีนโครงกำรได้ รวมทัง้ควำมสำมำรถ

ในกำรจัดองค์กรชุมชนได้ โครงกำรที่ทีมวำงแผนเขียนนี้ จะต้องนสำมำปรึกษำกับชุมชนให้ชุมชนตรวจสอบแก้ไข

และรับรองก่อนนสำไปเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  8. นสำแผนไปปฏิบัติร่วมกับชุมชน โดยกำรระดมทรัพยำกรทั้งบุคคลและทรัพยำกรธรรมชำติในท้อง

ถิ่น ตลอดจนองค์กรประชำชนต่ำง ๆ  ในชุมชนมำร่วมในกำรปฏิบัติตำมแผนที่จัดวำงขึ้นจำกข้อมูลที่เป็นผลจำกกำร

ศึกษำร่วมกัน

   9.  ติดตำม กสำกับ และประเมินผลในชุมชน โดยทีมวิจัยและชุมชนร่วมกัน

วธีิด�าเนินการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่โดยใช้การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
 จำกกำรสังเครำะห์ข้ันตอนกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นกับขั้นตอนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอนกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมได้ 4 

ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที ่1 ขั้นเตรียมการ จดัต้ังทมีวจิยั ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ คร ูนักเรยีน ผูน้สำชมุชน ภมิูปัญญำ

ท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนได้แก่ แนวโน้มกำรพัฒนำท้องถิ่น ควำมต้องกำร

ของท้องถิ่น สิ่งที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ และศักยภำพของโรงเรียน เพื่อนสำข้อมูลไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิ่น ทสำกำรคัดเลือกพื้นท่ีเป้ำหมำยและระดมควำมคิดเห็นคัดเลือกประเด็นท่ีจะศึกษำตำมควำมต้องกำรจสำเป็น

ของท้องถิ่น ทีมวิจัยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้นสำองค์กรในท้องถิ่น เพื่อ

ให้ข้อมูลเรื่องในท้องถิ่นที่ทีมวิจัยต้องกำรศึกษำ ต่อจำกนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นตอนที ่2 ขั้นด�าเนินการสร้างองค์ความรู้ท้องถิน่ (สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น) โดยทีมวิจัยออกสสำรวจเรื่องที่

จะทสำกำรศึกษำในท้องถิ่น ใช้กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรศึกษำจำกเอกสำร ตสำรำ เพื่อนสำมำจัดทสำเป็นองค์ควำมรู้

ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษำ ซึ่งจะเป็นเอกสำรประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนำขึ้น เมื่อจัดทสำองค์

ควำมรู้ท้องถิ่นเรียบร้อยควรได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ท้องถิ่นจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและผู้รู้ใน

ท้องถิ่น ทสำกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง

 ขั้นตอนที ่3 ขั้นด�าเนินการยกร่างหลกัสูตรท้องถิน่ และแผนการจดัการเรียนรู้ ดสำเนินกำรดังนี้

  3.1 การยกร่างหลกัสูตรท้องถิน่ 1) ทีมวิจัย มีกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิน่และแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยกำรประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้2) จัดทสำองค์ประกอบของหลักสตูรท้องถ่ิน โดย

ใช้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดทสำสำระสสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้

เรียน โครงสร้ำงหลักสูตร คสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
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  3.2 การจดัท�าแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรนสำหลกัสูตรไปสูก่ำรจดักำรเรยีนรู ้โดยทมีวิจัยต้อง

ศึกษำหลักสูตรท้องถิ่นให้เข้ำใจชัดเจน แล้วช่วยกันจัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบท่ีสสำคัญ ได้แก่ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระสสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและบันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้

  3.3 การประเมินหลกัสูตรท้องถิ่น (ฉบับร่าง) และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนนสำไปใช้โดยผู้เชี่ยวชำญ 

เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) ด้วยกำรประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น (ฉบับร่ำง) และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ นสำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 ขั้นตอนที ่4 การทดลองใช้หลกัสูตรท้องถิน่ การประเมนิ และการปรับปรุงหลกัสูตร มีรำยละเอียดดังนี้

  4.1 การน�าหลกัสูตรท้องถิน่ฉบับร่าง และแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

โดยร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและผู้นสำชุมชนตำมจสำนวนเวลำท่ีกสำหนด และจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ลกัษณะเด่นของกจิกรรมกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูรท้องถิน่ คอื นกัเรยีนได้ออกไปเรยีนรูต้ำมสภำพจรงิของท้อง

ถิ่นนั้น เช่น กำรออกไปสสำรวจสภำพท้องถิ่น กำรออกไปศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น กำรออกไปเรียนรู้ที่

บ้ำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น และได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กำรจักสำน กำรทสำอำหำรพื้นบ้ำน กำรทสำเครื่องใช้ภำยใน

บ้ำน กำรทสำของเล่นจำกวัสดุท้องถิ่น กำรทสำนส้ำตำล เป็นต้น

  4.2 การประเมนิหลกัสูตรท้องถิน่หลงัการน�าไปทดลองใช้

   กำรประเมินหลักสูตร เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรกำรจัดทสำ กำรทดลองใช้ และผล

กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนกำรตัดสินคุณค่ำและประสิทธิภำพของหลักสูตร ผู้ประเมินเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

ในชุมชน เช่น ผู้อสำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นต้น

  4.3 การปรับปรุงหลกัสูตร ทีมผูว้จิยันสำผลกำรประเมินหลกัสูตรท้องถ่ินมำปรบัปรงุแก้ไขส่วนทีบ่กพร่อง 

 จำกกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น 

สำมำรถเขียนเป็นแผนภำพประกอบได้ดังนี้

ภำพที่ 3 ขั้นตอนกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

ที่มำ: โดยผู้นิพนธ์
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ตวัอย่างข้อค้นพบจากผลงานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ โดยใช้การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม

 1. ผลงำนวจัิย เรือ่ง กำรประดิษฐ์ตอไม้โดยใช้ภมิูปัญญำ- ท้องถิน่ : กรณีศึกษำโรงเรยีนบ้ำนหนองเผำถ่ำน ของ 

บังอร พุกสุข และ รัชนี สุขเกษม [16] ซึ่งได้ค้นพบว่ำ บริเวณรอบๆ หมู่บ้ำนหนองเผำถ่ำน เป็นป่ำและภูเขำเตี้ยๆ ชื่อ 

เขำอีด่ำง มีไม้ฝำง ไม้มะขำม ไม้ไผ่ ไม้ตะโก ขึ้นอยู่จสำนวนมำกตำมธรรมชำติ สำมำรถนสำตอไม้ดังกล่ำวมำประดิษฐ์

ตกแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำม เพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัวได้ จึงได้พัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้

ฝึกประดิษฐ์ตอไม้ด้วยเศษวสัดุจำกภมิูปัญญำท้องถิน่ มีกำรจดันทิรรศกำรแสดงผลงำนและจสำหน่ำยตอไม้ทีป่ระดิษฐ์

ตกแต่งอย่ำงสวยงำมแก่ผูม้ำเยีย่มชมและนกัเรียนสำมำรถนสำไปเป็นอำชพีได้ ตลอดทัง้ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำมีนโยบำย

ทีจ่ะนสำหลกัสูตรท้องถิน่ เรือ่ง กำรประดิษฐ์ตอไม้ไปสู่ชมุชน โดยส่งเสรมิให้ชมุชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรประดิษฐ์ตอ

ไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

 2. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง มะพร้ำวทับสะแก ของโรงเรียนวัดหนองหอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ของ คธำวุฒิ สมทรง [17] ผลกำรวิจัยพบว่ำ มะพร้ำว

ทบัสะแก มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพำะตัว คอื เนือ้หนำ กะลำบำง ผลใหญ่ ผลดก และมีควำมมันของกะทิสูงกว่ำมะพร้ำว

จำกแหล่งอื่น โรงเรียนจึงได้พัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ใช้ทรัพยำกร คือ มะพร้ำวในท้องถิ่นเป็น

แหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ไปฝึก

ทสำนส้ำตำลมะพร้ำว นส้ำมันมะพร้ำว กำรทสำเครื่องจักสำนจำกก้ำนมะพร้ำว กำรทสำโคมไฟจำกกะลำมะพร้ำว และกำร

ทสำอำหำรพื้นบ้ำนจำกมะพร้ำว โดยไปฝึกปฏิบัติจริงจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่บ้ำนในชุมชน และจำกกำรถอดบทเรียน

โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วยกำรจดัสนทนำกลุ่ม พบว่ำ ทุกคนเหน็ว่ำนกัเรยีนมคีวำมสนใจมำก เพรำะได้ไปเรยีนรูท้ีพ่ืน้ท่ีจรงิ 

และได้ปฏิบัติจริง ทสำให้นักเรียนและชุมชนมีควำมภำคภูมิใจและเห็นคุณค่ำในท้องถิ่นของตน ตลอดทั้งสำมำรถนสำ

ไปประกอบอำชพีได้ ซ่ึงโรงเรยีนได้ร่วมมือกบัชมุชนจดัจสำหน่ำยผลติภณัฑ์จำกมะพร้ำวให้แก่นักท่องเทีย่วทีม่ำเทีย่ว

ชมวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนในวันเสำร์ วันอำทิตย์ เป็นประจสำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่นักเรียนและครอบครัว

 3. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง ตสำบลไร่สะท้อน อสำเภอบ้ำนลำด 

จังหวัดเพชรบุรี ของ ชูชัย มีนุช [18] ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์ควำมรู้ท้องถิ่น เรื่อง ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง ตสำบลไร่

สะท้อน อสำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำลโตนดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้ำนไร่กร่ำง มีควำมอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนมำก

พบเห็นบริเวณคันนำของคนในชุมชน ขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดเหมือนตำลทั่วไป แต่ตำลที่บ้ำนไร่กร่ำงนิยมปลูกตำม

หัวคันนำ เพรำะยึดถือตำมควำมเช่ือโบรำณ โรงเรียนจึงพัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้ตำลโตนดในท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ตำมชุมชน ได้เรียนรู้เรื่องส่วนต่ำง ๆ  ของตำลโตนดจำกของจริงที่บ้ำนไร่

กร่ำง และได้ฝึกกำรทสำนส้ำตำลโตนดจำกเตำตำลในชุมชน ตลอดทั้งได้ฝึกกำรทสำอำหำรพื้นบ้ำน กำรทสำขนมจำกตำล

โตนดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ทสำให้นักเรียนสนุกและสนใจเรียน คิดว่ำสำมำรถนสำไปประกอบเป็นอำชีพเสริมรำยได้

ในครอบครัว ทสำให้เข้ำใจสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนมำกขึ้น และข้อค้นพบในกำรวิจัยครั้งนี้อีกอย่ำงหนึ่งก็

คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้นสำชุมชน มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ ควรส่งเสริมกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 

ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนสำมำรถนสำควำมรู้ไปพัฒนำเป็นอำชีพได้

 4. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติจำกภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น ตสำบลกลัดหลวง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ของ บงกช

พร กรุดนำค [19] ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตสำบลกลัดหลวง มีสมุนไพรหลำยชนิดและมีจสำนวนมำก ได้มีภูมิปัญญำท้องถิ่น

นสำสมุนไพรในท้องถิ่นมำทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติ เพื่อกสำจัดแมลงศัตรูพืช และทสำให้พืชเจริญ

งอกงำม โรงเรียนจึงได้พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติข้ึน เพื่อให้นักเรียน

ได้เรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยให้นักเรียนออกไปสสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เรียนรู้เรื่องชนิดและ
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ลักษณะของพืชสมุนไพร ตลอดทั้งนักเรียนได้ฝึกทดลองทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติจำกภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น เพื่อนสำไปใช้ทำงกำรเกษตร จนสำมำรถนสำไปทดลองทสำที่บ้ำนและนสำไปใช้ในแปลงพืชสวน ไร่นำ เกิดผล

ดี ทสำให้คนในชุมชนเกิดควำมสนใจและเห็นประโยชน์ จึงได้เข้ำมำร่วมมือกับโรงเรียนทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ย

หมักธรรมชำติเพื่อกำรเกษตร และต้องกำรให้โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรท้องถิ่นนี้อย่ำงต่อเนื่อง

 5. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก ของโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัด

ปทุมธำนี ของ ศุภลักษณ์ คสำขยำย [20] พบว่ำ บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก ตสำบลหลักหก อสำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

มี 2 ชนิด คือ บัวหลวง และบัวสำย ลักษณะกำรปลูกบัวบ้ำนคลองสิบศอก มักนิยมปลูกในท้องร่อง ปลูกในกระถำง 

และบัวที่ขึ้นเองตำมธรรมชำติ ประโยชน์ของบัวที่พบในบ้ำนคลองสิบศอก ใช้ทสำยำรักษำโรค ประกอบเป็นอำหำร 

เป็นต้น ในอดีตบ้ำนคลองสิบศอก ได้ปลูกบัวเป็นอำชีพ สร้ำงรำยได้เกือบทุกครัวเรือน เพรำะมีพื้นที่เหมำะกับกำร

ปลูกบัว แต่ปัจจุบันอำชีพปลูกบัวมีจสำนวนน้อยมำก เพรำะคนในชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอำชีพอื่นท่ีสร้ำงรำยได้

มำกกว่ำ เหลือเพยีง 2 ครวัเรอืนท่ียงัประกอบอำชพีปลกูบัว จงึถอืว่ำเป็นส่ิงสสำคญัท่ีควรอนุรกัษ์ควำมเป็นท้องถิน่นีไ้ว้ 

เนือ่งจำกจงัหวดัปทุมธำนใีห้ควำมสสำคญักับบวัมำก โดยใช้ดอกบวัเป็นดอกไม้ประจสำจงัหวดั และยงัใช้เป็นสัญลกัษณ์

ที่สสำคัญในจังหวัดปทุมธำนี เช่น ตรำประจสำจังหวัด ธงประจสำจังหวัด และสัญลักษณ์เทศบำลตสำบลหลักหก โรงเรียน

เห็นควำมสสำคัญของบัวและต้องกำรอนุรักษ์บัวไว้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธำนี จึงได้พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

เรื่อง บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก โดยนักเรียนออกไปสสำรวจพื้นที่ สัมภำษณ์ สอบถำมและเขียนแผนที่เดินดินจำกบุคคล

ในท้องถิ่น นักเรียนได้ทดลองปลูกบัวในกระถำงจริง ได้ลงมือประกอบอำหำรจำกบัวที่นักเรียนเลือกรำยกำรอำหำร

ที่บ้ำนคลองสิบศอก ช่วยกันวิเครำะห์สำรอำหำรที่ได้จำกบัว และจัดทสำโครงกำรอนุรักษ์บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก  

ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงควำมรกั ควำมหวงแหน และควำมภมูใิจในท้องถิน่ทีต้่องช่วยกนัอนรุกัษ์ส่ิงทีมี่คุณค่ำในท้องถิน่ไว้

 6. ผลงำนวิจยักำรพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่เรือ่งกำรแปรรปูอำหำรทะเลจำกภมูปัิญญำท้องถิน่ ตสำบลปำกทะเล 

อสำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของมัทนีญำ บัวชื่น [21] พบว่ำ ชุมชนตสำบลปำกทะเล หำเลี้ยงชีพด้วยกำรจับสัตว์

นส้ำในทะเลที่มีอย่ำงอุดมสมบูรณ์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ ซึ่งถ้ำเหลือจำกกำรขำยก็จะมีกำรนสำสัตว์นส้ำเหล่ำนั้นมำทสำกำร

แปรรูป เช่น กำรตำกแห้ง กำรนึ่ง กำรย่ำง และกำรดอง เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรถนอมอำหำรไม่ให้เน่ำเสีย และนสำออกมำ

ขำยเพือ่เพิม่รำยได้ให้แก่ครอบครวั โรงเรยีนจึงพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่เรือ่งกำรแปรรปูอำหำรทะเลจำกภมิูปัญญำท้อง

ถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรแปรรูปอำหำรทะเล ด้วยกำรนสำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงตำมแหล่งเรียนรู้ใน

ชมุชนโดยใช้ภมิูปัญญำท้องถิน่จนมีควำมม่ันใจว่ำนกัเรยีนสำมำรถนสำมำพฒันำเป็นอำชพีได้ นอกจำกน้ันโรงเรยีนได้

ร่วมกบัชมุชนและภมูปัิญญำท้องถิน่จดัทสำคลงัแหล่งเรยีนรูก้ำรแปรรปูอำหำรทะเล ตสำบลปำกทะเล จสำนวน 36 แหล่ง

เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปอำหำรทะเล ทสำให้กำร

แปรรูปอำหำรทะเลดสำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเอง มอีำชีพและรำยได้ที่มั่นคง นสำไปสู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน

 7. ผลงำนวจิยักำรพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่ เร่ือง สัตว์ท่ีอำศัยในระบบนเิวศป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล อสำเภอ

บ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของ ณภัทร ศิลปศร [22] ผลกำรวิจัยพบว่ำ สัตว์ที่อำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน ตสำบล

ปำกทะเล แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) กุ้ง 2) หมึกและหอย 3) ปู 4) ปลำ 5) นก 6) สัตว์อื่น ๆ แต่สัตว์เหล่ำนี้ถูก

ทสำลำยเพรำะควำมไม่รู ้โดยกำรจบัสัตว์ไม่เลอืกขนำดและมีกำรทิง้ขยะบริเวณป่ำชำยเลน ดังน้ันโรงเรยีนจงึได้พฒันำ

เป็นหลกัสูตรท้องถิน่ เรือ่ง สัตว์ทีอ่ำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน เพือ่ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับระบบนิเวศป่ำชำย

เลน พรรณสัตว์ที่อำศัยในป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล ควำมสสำคัญและกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศป่ำชำยเลน เช่น ควรมี

กำรควบคุมกำรจับสัตว์บริเวณป่ำชำยเลน กำรปลูกป่ำชำยเลน และกำรรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่ำง ๆ  ลงสู่

บริเวณป่ำชำยเลน โดยได้นสำนักเรียนออกไปสสำรวจป่ำชำยเลนตสำบลปำกทะเล ศึกษำพรรณสัตว์ป่ำชำยเลนและช่วย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

268 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 259-271 (2019)      Vol.9 No.3

กันทสำป้ำยห้ำมทิ้งขยะหรือจับสัตว์นส้ำไม่เลือกขนำด เป็นต้น ทสำให้นักเรียนมีจิตสสำนึกที่ดีต่อกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ป่ำชำยเลน เน่ืองจำกเป็นแหล่งอำหำรของพรรณสัตว์ต่ำง ๆ  เกดิควำมรกัและหวงแหนทรพัยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะ

สิ่งแวดล้อมที่ช่วยทสำให้โลกน่ำอยู่ และเป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์นส้ำที่ใช้เป็นอำหำรของคนในชุมชน ซึ่งต้องช่วยกัน

อนุรักษ์ไว้ มีกำรสะท้อนควำมคิดจำกบุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนให้ดสำเนินกำรนสำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สัตว์

ท่ีอำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล ไปสู่ชุมชนให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ท่ี

อำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลนเพื่อควำมยั่งยืน

แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื
 นบัเป็นเวลำกว่ำสองทศวรรษแล้วท่ีคสำว่ำ “กำรพฒันำทีย่ั่งยืน” (Sustainable Development) ได้ถกูนสำมำใช้อย่ำง

กว้ำงขวำง เพือ่อธิบำยควำมหมำยเกีย่วกบัอนำคตของสังคมมนุษย์และโลกท่ีมนุษย์อำศัยอยู ่แต่กไ็ม่เป็นท่ีกระจ่ำงชดั

นักว่ำควำมหมำยของคสำว่ำ กำรพฒันำทีย่ั่งยนื นัน้คอือะไร และจะสำมำรถนสำไปสูก่ำรปฏบิติัท่ีเป็นรปูธรรมได้อย่ำงไร

 1. ความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื ได้มีผู้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนไว้หลำยท่ำน ซึ่งล้วนแล้ว

แต่มีควำมหมำยสอดคล้องกัน เช่น นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ [23] ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรพื้นฐำนของคน ทั้งยุคปัจจุบันและยุคต่อ ๆ ไป และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของคอร์สัน (Corson) [24] ที่กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่ตอบ

สนองควำมต้องกำรของคนในปัจจบัุน โดยไม่ทสำลำยทรพัยำกรซึง่จะเป็นทีต้่องกำรของคนในอนำคต และสอดคล้อง

กับแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) [25] ที่ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่สนองตอบควำม

ต้องกำรของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทสำให้คนรุ่นต่อไปในอนำคนต้องประนีประนอมยอมลดควำมสำมำรถในกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

 จำกควำมหมำยของคสำว่ำ กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีองค์

ประกอบพื้นฐำนที่สสำคัญ 3 ประกำร ได้แก่

 1. ด้ำนนเิวศวทิยำ หรอืสิง่แวดล้อม กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืให้ควำมสสำคัญลสำดับสงูกบัคุณค่ำของทรพัยำกรธรรมชำติ 

โดยเน้นเรื่องควำมยั่งยืนของกำรทสำงำนและประสิทธิภำพของระบบนิเวศ เพื่อส่งมอบทุนทำงธรรมชำติ ได้แก่ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นป่ำไม้ แม่นส้ำ ภูเขำ แร่ธำตุ เป็นต้น ทุนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ได้แก่ ปัจจัยกำรผลิตและ

สินค้ำต่ำง ๆ ให้คนรุ่นอนำคตได้ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

 2. ด้ำนสังคม กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

โดยคสำนึงถึงควำมเป็นธรรมทำงสังคมและกลุ่มชนระดับต่ำง ๆ  เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่สสำคัญ คือ กำรรักษำคุณภำพชีวิต

ของประชำชนให้มีระดับสูงขึ้นอย่ำงยำวนำน

 3. ด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนยำวนำนบนพื้นฐำนของกำรสงวน

รักษำทุนธรรมชำติ และทุนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เพื่อเป้ำหมำยพื้นฐำน 3 ประกำร คือ 1) กำรเพิ่มขึ้นในกำรผลิตสินค้ำ

และบริกำร 2) กำรตอบสนองควำมจสำเป็นข้ันพื้นฐำนของประชำชน หรือกำรลดปัญหำควำมยำกจน และ 3) กำร

ทสำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

 2. แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ตระหนักถึงควำมสสำคัญของกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จึงได้กสำหนด

ยุทธศำสตร์นสำพำประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง มีพลังพร้อมรับ

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสู่ควำมมั่นคงของประเทศในอนำคต กำรจัดกำรศึกษำจำกนี้ไปจะเป็นกำรค้นหำ

ศักยภำพท่ีแท้จริงของทุกภำคส่วนของสังคม ท้ังปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในท่ีสำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำให้
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คนไทยได้รู้จักศักยภำพของตนเอง ศักยภำพของผู้อื่น รู้เท่ำทันและสำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมโลก กำรจัดกำร

ศึกษำจะยึดพื้นที่ ซึ่งมีบริบทและควำมต้องกำรแตกต่ำงกันเป็นฐำนในกำรพัฒนำ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ทุกช่วง

วยั ได้รบักำรพฒันำสอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพืน้ท่ีนัน้ ๆ  โดยกำรทสำงำนให้สมัฤทธ์ิผลภำยใต้ 8 ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ท่ีสสำคัญดังนี้ [26] 1) กำรปรับตัวเข้ำสู่ประชมคมอำเซียน ประชำคมโลก โดยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรฝึกอบรมนำนำชำติในภูมิภำค 2) กำรพัฒนำ

สถำนศึกษำและองค์ควำมรู้ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

3) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ โดยกำรจัดให้มีเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำ 4) กำร

พฒันำศักยภำพผูเ้รยีน โดยกำรจดัให้มีนโยบำยด้ำนหลกัสูตร เปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนสำมำรถเลอืกเรยีนในสำขำท่ีรกัและ

ถนัด มีโครงกำรตสำรำแห่งชำติเพื่อพัมนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 5) กำรวิจัยและ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัยเชิงบูรณำกำร เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำหลักสูตร 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร 6) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งลดช่องว่ำงกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำและองค์ควำมรู้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 7) กำรส่งเสริมกำรมีงำนทสำ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกำส

ทสำงำนและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน สนับสนุนให้มีกำรจัดต้ังวิสำหกิจเพื่อกำรศึกษำ 8) กำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์

ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดกำรทสำงำนแบบบูรณำ

กำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกกระทรวงทั้งภำครัฐและเอกชน

บทสรุป
 กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรผสมผสำนข้ันตอนกำร

พฒันำหลกัสูตรท้องถิน่กบัขัน้ตอนกำรวจิยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกำรดสำเนนิกำรท่ีเปิดโอกำสให้สถำน

ศึกษำได้ทสำงำนร่วมกับบุคลำกรในท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้นสำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ได้เข้ำมำมี

ส่วนร่วมกับสถำนศึกษำทุกขั้นตอนของกำรวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมกำร มีกำรจัดตั้งทีมวิจัย ประกอบด้วยผู้

บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้นสำชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อนสำข้อมูลไปสู่

กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น ต่อจำกนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ดสำเนิน

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ท้องถิ่น โดยทีมวิจัยต้องออกสสำรวจเรื่องท่ีจะทสำกำรศึกษำในท้องถิ่น เพื่อจัดทสำเป็นเอกสำร

ประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนำขึ้น ขั้นตอนที่ 3 ดสำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตรท้องถิ่นและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

(โครงสร้ำงหลักสูตรหรือเนื้อหำ) โดยร่วมกันวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จัดทสำคสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 

4 ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรท้อง

ถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำมำรถนสำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืนได้ ดัง

จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงผลกำรสังเครำะห์ งำนวิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร

แบบมีส่วนร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น สถำนศึกษำจะได้เอกสำรองค์ควำมรู้ท้องถ่ิน เป็นรำยละเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษำ

และสถำนศึกษำได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ส่งผลให้

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ ตลอดทั้งสภำพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้อง

ถิ่น นอกจำกนี้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ นักเรียนมีโอกำสได้ออกไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงจำกภูมิปัญญำท้อง

ถิ่น โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น ทสำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น มีควำมสุขในกำรเรียนและเรียนรู้อย่ำงมี

ควำมหมำย สำมำรถเชือ่มโยงควำมรูท่ี้ได้ไปสู่กำรทสำงำนหรอืพฒันำเป็นองค์ควำมรูใ้หม่ สำมำรถพฒันำเป็นอำชพีและ
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พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น สำมำรถพึ่งตนเอง ตลอดทั้งสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นให้เกิดควำมสมดุลได้ และผลจำกกำรที่ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

ทสำให้ชุมชนมีควำมพึงพอใจและต้องกำรให้มีหลักสูตรท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง อันนสำมำซ่ึงผู้เรียนเกิดควำมรักควำม

ผูกพันต่อท้องถิ่น ก่อให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำควรส่งเสริม สนับสนุน

ให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นให้มำกขึ้นและต่อเนื่อง โดยใช้กำร

วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรมีอำชีพที่ม่ันคงของชุมชน ทสำให้ชุมชนสำมำรถ

พึ่งตนเองได้ ส่งผลให้กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป
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