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บทคัดย่ อ

หลักสูตรท้องถิน่ เป็นหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาสาระสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่ เพือ่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนเอง และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลึก
ซึง้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ สถานศึกษาต้องพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ ขึน้ มา 1 ชุด ด�ำเนินงานตามขัน้ ตอนดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของชุมชน ปัญหา
และสิ่งที่ควรพัฒนา 2) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) ศึกษา วิเคราะห์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 4) น�ำผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อ 1 – 3 มาจัดท�ำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
5) จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรท้องถิน่ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั จัดทำ� คำ� อธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรูแ้ ละแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิน่ มีองค์ประกอบพืน้ ฐาน 4 ประการ คือ 1) จุดมุง่ หมาย 2) เนือ้ หา
สาระหรือโครงสร้างหลักสูตร 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล ส�ำหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เป็นรูปแบบการวิจัยที่ประชาชนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน การ
ก�ำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดทั้งการน�ำข้อค้นพบ
ไปสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรัก
ความภูมิใจและหวงแหนท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพึ่งตนเองได้ อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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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 establishing 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 analyzing 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 development 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�ำ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การศึกษา เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาได้ให้ความส�ำคัญกับหลักสูตรเป็น
อย่างมาก เพราะหลักสูตรเป็นตัวก�ำหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะท�ำให้การจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้ เมื่อศึกษาวิวัฒนาการของหลักสูตรตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน พบว่า หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดมา กล่าวคือ สมัยโบราณตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2826 – 2414) การศึกษายังไม่
เป็นแบบแผน วัดจึงเป็นสถานศึกษาทีส่ ำ� คัญ จึงไม่มหี ลักสูตร ทีม่ ลี กั ษณะเป็นหลักสูตรตามทีเ่ ข้าใจกันในปัจจุบนั เริม่
ปรากฏเป็นครัง้ แรก พ.ศ.2435 เรียกชือ่ ว่า กฎพิกดั ส�ำหรับการศึกษา ต่อจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรอีกหลายฉบับ
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงด้านการเมือง การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนกระทั่งปัจจุบันได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยได้กำ� หนดให้สถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ จะต้องนำ� สาระการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ส่วนหนึ่งมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งจากสภาพปัญหาในชุมชน สังคม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนเรียกว่า หลักสูตรท้องถิ่นในส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ ที่มาจาก
สภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่วนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมจะเป็นส่วนช่วยให้การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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บทความนีจ้ งึ ประกอบไปด้วย แนวคิด และเนือ้ หาสาระ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรท้อง
ถิ่น ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 วิธีด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 4 ตัวอย่างข้อค้นพบจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 5 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทสรุป ดังจะกล่าวราย
ละเอียดตามล�ำดับต่อไป

แนวคิดเกีย่ วกับหลักสู ตรท้ องถิน่

1. ความหมายของหลักสู ตร
		 จากการพิจารณาความหมายของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความหมายแตกต่างกันไปหลายลักษณะ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการจัดการศึกษาและระดับผูใ้ ช้หลักสูตรซึง่ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารแตกต่างกันไป เช่น หลักสูตร
หมายถึง กลุม่ รายวิชาทีจ่ ดั ไว้อย่างมีระบบหรือล�ำดับวิชาทีบ่ งั คับส�ำหรับการจบการศึกษา หรือเพือ่ รับประกาศนียบัตร
ในสาขาวิชาหลักต่าง ๆ [1] หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอน มีทงั้ ส่วนที่
เป็นเอกสารหลักสูตร กระบวนการทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ตลอดทัง้ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ดั ขึน้ เพือ่
ให้ผเู้ รียนไปสูเ่ ป้าหมาย [2] หลักสูตร หมายถึง แผนปฏิบตั กิ ารหรือเอกสารทีเ่ ขียนขึน้ โดยมียทุ ธวิธเี พือ่ บรรลุเป้าหมาย
ปลายทางทีพ่ งึ ประสงค์ [3] หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทงั้ หลาย ซึง่ ใช้เป็นแนวทางสำ� หรับจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมคาดหวัง [4] หลักสูตร หมายถึง
เนื้อหาสาระส�ำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปตามที่พึงประสงค์ [5]
		 สรุปได้วา่ หลักสูตร หมายถึง แผนปฏิบตั กิ ารหรือเอกสารทีป่ ระกอบด้วยเนือ้ หาสาระและมวลประสบการณ์
ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นเอกสารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะตามแนวทางที่พึงประสงค์
2. ความหมายของหลักสู ตรท้ องถิน่ มีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น ไว้ดังนี้
		 หลักสูตรท้องถิน่ หมายถึง หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ จากสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่ หรือสร้าง
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน ท้องถิ่นต่าง ๆ หรือสร้างจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิน่ นัน้ ๆ [6] หลักสูตรท้องถิน่ หมายถึง มวลประสบการณ์ทสี่ ถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคล
ในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ [7] หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียด
เนือ้ หาสาระทีส่ ถานศึกษาจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องเฉพาะท้องถิน่ ซึง่ มีความแตกต่างกัน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ รือ่ ง
ราวของตนเอง เศรษฐกิจ อาชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ทั้งสามารถน�ำประสบการณ์นั้นมา
พัฒนาความเป็นอยู่ในชีวิต อาชีพและสังคมให้ดียิ่งขึ้น [8]
		 สรุปได้วา่ หลักสูตรท้องถิน่ หมายถึง รายละเอียด เนือ้ หาสาระทีส่ ถานศึกษาจัดท�ำขึน้ จากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเอง เศรษฐกิจ อาชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสามารถน�ำประสบการณ์มาพัฒนาความเป็นอยู่ในการด�ำรงชีวิต อาชีพและสังคม ให้ดีขึ้น
3. แนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิน่
ในการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถานศึกษาจะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ที่มา: กาญจนา บุญส่ง และ นิภา เพชรสม [8]
จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นว่าในการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถานศึกษาต้องพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา 1 ชุด และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น [8] คณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินงานตามขั้นตอน
ดังนี้ (1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา (2) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดเน้นของสถานศึกษา (3) ศึกษาวิเคราะห์กรอบสาระการเรียน
รู้ท้องถิ่น (4) น�ำผลจากการศึกษาข้อ 1–3 มาจัดท�ำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (5) จัดท�ำเนื้อหาสาระหรือ
โครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (PAR)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) เป็นวิธีการวิจัยและพัฒนาอีก
วิธหี นึง่ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจอย่างมาก เนือ่ งจากมีแนวคิดทีส่ อดคล้องกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง วิธีการ PAR นอกจากเป็นการแสวงหาความรู้ ความจริงตามปรากฏการณ์ทางสังคมแล้ว
ยังเป็นการประยุกต์งานวิจัยเพื่อหาทางแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตัดสินใจในการพัฒนา
ร่วมกัน และร่วมด�ำเนินการกับชุมชนเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ [9]
1. ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
		 ส�ำหรับความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผู้รู้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างสอดคล้อง
กัน ดังเช่น บุญนาค ตีวกุล [10] ได้อธิบายความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมว่า เป็นการทำ� งานร่วม
กันระหว่างนักวิจัยกับสมาชิกในชุมชน ท�ำการศึกษาชุมชน เน้นการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาศักยภาพ ปัญหา และ
แนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยการวางแผน ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ ประเมินงานเป็นระยะเพือ่ ปรับเปลีย่ นแผนการด�ำเนินงาน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร [11] ที่กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผู้คนจ�ำนวนหนึ่งในองค์กรหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมศึกษาปัญหาโดยกระท�ำร่วมกัน
กับนักวิจัย ผ่านกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น จึงเป็นกระบวนการที่ผู้คนในองค์กรหรือชุมชนมิใช่
เป็นผู้ถูกกระท�ำ แต่เป็นผู้กระท�ำ การที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีอ�ำนาจร่วมกันในการวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุปผา ศิริรัศมี [12] ที่กล่าวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การ
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ศึกษาวิจยั อย่างเป็นระบบ โดยการกระท�ำร่วมกันระหว่างนักวิจยั และคนในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งท�ำการวิจยั โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนที่ท�ำการวิจัย
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นรูปแบบของการวิจัยที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับนักวิจัยทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนเพื่อ
ก�ำหนดปัญหาวิจัย การเลือกประเด็นปัญหา การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอสิ่งที่ค้น
พบ จนกระทั่งถึงการลงมือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล
2. ลักษณะส� ำคัญของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
		 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เป็นการวิจยั ทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ของนักวิจัย นักพัฒนา ร่วมกับผู้คนในชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหาชุมชนเป็นอย่างดี ร่วมเป็นหุ้นส่วน
กัน โดยผสมผสานแนวคิดที่เป็นระบบให้ได้ผล ด้วยการอาศัยการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติ เพื่อร่วม
กันพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดังแสดงในภาพ [13]

ภาพที่ 2 ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ที่มา: วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ [13]
จากภาพ วงกลมแต่ละวงเป็นโลกทัศน์ หรือวิธกี ารมองปัญหาของคนแต่ละกลุม่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการวิจยั
โลกทัศน์ของแต่ละฝ่ายต่างกันไปตามกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ หลังจากเข้าสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมแล้วจะเกิดโลกทัศน์รว่ ม และความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนา สิง่ นีเ้ ป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ทีไ่ ด้จากการวิจยั และการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นับเป็นจุดเริม่ ต้นของการปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรหรือชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริง และมีกระบวนการยืดหยุ่นเป็นพลวัตเกิดขึ้นซ�้ำกัน
ได้อกี เป็นเกลียวปฏิสมั พันธ์ โดยพิจารณาจากผลสะท้อนของสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา การรวบรวมข้อมูลและการปฏิบตั ิ กล่าว
โดยสรุป ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ 2) เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 3) เป็นกระบวนการที่เน้นพลวัต 4) มีการรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติ
3. ขั้นตอนการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
		 จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดของ ประสงค์ เนืองเฉลิม
[14] และ ธีรวุฒิ เอกะกุล [15] และบุปผา ศิริรัศมี [12] สรุปได้ดังนี้
		 1. การเตรียมชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนมีความพร้อมในการเข้ามามีสว่ นร่วมการวิจยั ในระดับทีเ่ สมอภาคทุก
ขั้นตอน
		 2. อบรมนักวิจยั ร่วมจากชุมชน เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสภาพการณ์ในท้องถิน่ บทบาทของ
ผู้ท�ำหน้าที่เป็นนักวิจัยท้องถิ่น การจัดองค์กรของชุมชน รูปแบบของผู้น�ำ การสนับสนุน และความมีมนุษยสัมพันธ์
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		 3. ก�ำหนดรูปแบบการวิจัย ทีมวิจยั ท้องถิ่นจะร่วมกันก�ำหนดรูปแบบการวิจัย เช่น การแยกปัญหาทัว่ ไป
ที่ชุมชนเลือกแล้ว ลงเป็นปัญหาย่อย ๆ ที่สามารถจะท�ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้ทีละส่วน ต่อไปก็ก�ำหนดวิธีการที่จะ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ที่จะให้ข้อมูล และขนาดของตัวอย่าง เป็นต้น
		 4. ลงมือเก็บข้อมูล โดยผู้ที่ได้รับการอบรมวิธีการเก็บข้อมูลมาแล้ว
		 5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทีมวิจัยท้องถิ่นจะร่วมกันท�ำการประมวลผลและสรุปข้อมูล ให้
ข้อสังเกตสิ่งที่พบ วิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงได้ข้อมูลเช่นนั้น เขียนสรุปสิ่งที่พบอย่างกว้าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบ
		 6. หารือผลการค้นพบกับชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอกลับคืนต่อ
ชุมชนให้มีโอกาสตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง ตลอดจนท�ำการวิเคราะห์ สรุปประเด็นหรือชี้แนะแก่ทีมวิจัย
		 7. วางแผนร่วมกับชุมชน โดยการอบรมทีมวางแผนให้สามารถเขียนโครงการได้ รวมทัง้ ความสามารถ
ในการจัดองค์กรชุมชนได้ โครงการที่ทีมวางแผนเขียนนี้ จะต้องน�ำมาปรึกษากับชุมชนให้ชุมชนตรวจสอบแก้ไข
และรับรองก่อนน�ำไปเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
		 8. น�ำแผนไปปฏิบัติร่วมกับชุมชน โดยการระดมทรัพยากรทั้งบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติในท้อง
ถิ่น ตลอดจนองค์กรประชาชนต่าง ๆ ในชุมชนมาร่วมในการปฏิบัติตามแผนที่จัดวางขึ้นจากข้อมูลที่เป็นผลจากการ
ศึกษาร่วมกัน
		 9. ติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลในชุมชน โดยทีมวิจัยและชุมชนร่วมกัน

วิธีดำ� เนินการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิน่ โดยใช้ การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม

จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกับขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้ 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ จัดตัง้ ทีมวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูน้ ำ� ชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนได้แก่ แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการ
ของท้องถิ่น สิ่งที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และศักยภาพของโรงเรียน เพื่อน�ำข้อมูลไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ท�ำการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและระดมความคิดเห็นคัดเลือกประเด็นที่จะศึกษาตามความต้องการจ�ำเป็น
ของท้องถิ่น ทีมวิจัยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น�ำองค์กรในท้องถิ่น เพื่อ
ให้ข้อมูลเรื่องในท้องถิ่นที่ทีมวิจัยต้องการศึกษา ต่อจากนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด�ำเนินการสร้ างองค์ ความรู้ ท้องถิน่ (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) โดยทีมวิจัยออกส�ำรวจเรื่องที่
จะท�ำการศึกษาในท้องถิ่น ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาจากเอกสาร ต�ำรา เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นองค์ความรู้
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งจะเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้น เมื่อจัดท�ำองค์
ความรู้ท้องถิ่นเรียบร้อยควรได้มีการตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้รู้ใน
ท้องถิ่น ท�ำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด�ำเนินการยกร่ างหลักสู ตรท้ องถิน่ และแผนการจัดการเรียนรู้ ด�ำเนินการดังนี้
3.1 การยกร่ างหลักสู ตรท้ องถิน่ 1) ทีมวิจัย มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 2) จัดทำ� องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิน่ โดย
ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ำสาระส�ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียน โครงสร้างหลักสูตร ค�ำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
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3.2 การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการน�ำหลักสูตรไปสูก่ ารจัดการเรียนรู้ โดยทีมวิจยั ต้อง
ศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นให้เข้าใจชัดเจน แล้วช่วยกันจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
		
3.3 การประเมินหลักสู ตรท้ องถิ่น (ฉบับร่ าง) และแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน�ำไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ด้วยการประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น (ฉบับร่าง) และ
แผนการจัดการเรียนรู้ น�ำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ หลักสู ตรท้ องถิน่ การประเมิน และการปรับปรุงหลักสู ตร มีรายละเอียดดังนี้
		
4.1 การน�ำหลักสู ตรท้ องถิน่ ฉบับร่ าง และแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ กบั นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โดยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้น�ำชุมชนตามจ�ำนวนเวลาที่ก�ำหนด และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะเด่นของกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรท้องถิน่ คือ นักเรียนได้ออกไปเรียนรูต้ ามสภาพจริงของท้อง
ถิ่นนั้น เช่น การออกไปส�ำรวจสภาพท้องถิ่น การออกไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น การออกไปเรียนรู้ที่
บ้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การจักสาน การท�ำอาหารพื้นบ้าน การท�ำเครื่องใช้ภายใน
บ้าน การท�ำของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น การท�ำน�้ำตาล เป็นต้น
4.2 การประเมินหลักสู ตรท้ องถิน่ หลังการน�ำไปทดลองใช้
			 การประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท�ำ การทดลองใช้ และผล
การใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและประสิทธิภาพของหลักสูตร ผู้ประเมินเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในชุมชน เช่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
		
4.3 การปรับปรุงหลักสู ตร ทีมผูว้ จิ ยั น�ำผลการประเมินหลักสูตรท้องถิน่ มาปรับปรุงแก้ไขส่วนทีบ่ กพร่อง
จากการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น
สามารถเขียนเป็นแผนภาพประกอบได้ดังนี้

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ที่มา: โดยผู้นิพนธ์
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ตัวอย่ างข้ อค้ นพบจากผลงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิน่ โดยใช้ การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
1. ผลงานวิจยั เรือ่ ง การประดิษฐ์ตอไม้โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา- ท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ของ
บังอร พุกสุข และ รัชนี สุขเกษม [16] ซึ่งได้ค้นพบว่า บริเวณรอบๆ หมู่บ้านหนองเผาถ่าน เป็นป่าและภูเขาเตี้ยๆ ชื่อ
เขาอีด่าง มีไม้ฝาง ไม้มะขาม ไม้ไผ่ ไม้ตะโก ขึ้นอยู่จ�ำนวนมากตามธรรมชาติ สามารถน�ำตอไม้ดังกล่าวมาประดิษฐ์
ตกแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้
ฝึกประดิษฐ์ตอไม้ดว้ ยเศษวัสดุจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจำ� หน่ายตอไม้ทปี่ ระดิษฐ์
ตกแต่งอย่างสวยงามแก่ผมู้ าเยีย่ มชมและนักเรียนสามารถน�ำไปเป็นอาชีพได้ ตลอดทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีนโยบาย
ทีจ่ ะน�ำหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง การประดิษฐ์ตอไม้ไปสูช่ มุ ชน โดยส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมการประดิษฐ์ตอ
ไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป
2. ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง มะพร้าวทับสะแก ของโรงเรียนวัดหนองหอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ของ คธาวุฒิ สมทรง [17] ผลการวิจัยพบว่า มะพร้าว
ทับสะแก มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว คือ เนือ้ หนา กะลาบาง ผลใหญ่ ผลดก และมีความมันของกะทิสงู กว่ามะพร้าว
จากแหล่งอื่น โรงเรียนจึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ใช้ทรัพยากร คือ มะพร้าวในท้องถิ่นเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ไปฝึก
ท�ำน�้ำตาลมะพร้าว น�้ำมันมะพร้าว การท�ำเครื่องจักสานจากก้านมะพร้าว การท�ำโคมไฟจากกะลามะพร้าว และการ
ท�ำอาหารพื้นบ้านจากมะพร้าว โดยไปฝึกปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านในชุมชน และจากการถอดบทเรียน
โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วยการจัดสนทนากลุม่ พบว่า ทุกคนเห็นว่านักเรียนมีความสนใจมาก เพราะได้ไปเรียนรูท้ พี่ นื้ ทีจ่ ริง
และได้ปฏิบัติจริง ท�ำให้นักเรียนและชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตน ตลอดทั้งสามารถน�ำ
ไปประกอบอาชีพได้ ซึง่ โรงเรียนได้รว่ มมือกับชุมชนจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ ว
ชมวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ เป็นประจ�ำ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนและครอบครัว
3. ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ตาลโตนดที่บ้านไร่กร่าง ต�ำบลไร่สะท้อน อ�ำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี ของ ชูชัย มีนุช [18] ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ท้องถิ่น เรื่อง ตาลโตนดที่บ้านไร่กร่าง ต�ำบลไร่
สะท้อน อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นตาลโตนดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้านไร่กร่าง มีความอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนมาก
พบเห็นบริเวณคันนาของคนในชุมชน ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเหมือนตาลทั่วไป แต่ตาลที่บ้านไร่กร่างนิยมปลูกตาม
หัวคันนา เพราะยึดถือตามความเชื่อโบราณ โรงเรียนจึงพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้ตาลโตนดในท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ตามชุมชน ได้เรียนรู้เรื่องส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนดจากของจริงที่บ้านไร่
กร่าง และได้ฝึกการท�ำน�้ำตาลโตนดจากเตาตาลในชุมชน ตลอดทั้งได้ฝึกการท�ำอาหารพื้นบ้าน การท�ำขนมจากตาล
โตนดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ท�ำให้นักเรียนสนุกและสนใจเรียน คิดว่าสามารถน�ำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้
ในครอบครัว ท�ำให้เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น และข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งก็
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้น�ำชุมชน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรส่งเสริมการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง
ตาลโตนดที่บ้านไร่กร่าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพได้
4. ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สารสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชาติจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต�ำบลกลัดหลวง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของ บงกช
พร กรุดนาค [19] ผลการวิจัยพบว่า ต�ำบลกลัดหลวง มีสมุนไพรหลายชนิดและมีจ�ำนวนมาก ได้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
น�ำสมุนไพรในท้องถิ่นมาท�ำสารสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชาติ เพื่อก�ำจัดแมลงศัตรูพืช และท�ำให้พืชเจริญ
งอกงาม โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สารสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยให้นักเรียนออกไปส�ำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เรียนรู้เรื่องชนิดและ
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ลักษณะของพืชสมุนไพร ตลอดทั้งนักเรียนได้ฝึกทดลองท�ำสารสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชาติจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน�ำไปใช้ทางการเกษตร จนสามารถน�ำไปทดลองท�ำที่บ้านและน�ำไปใช้ในแปลงพืชสวน ไร่นา เกิดผล
ดี ท�ำให้คนในชุมชนเกิดความสนใจและเห็นประโยชน์ จึงได้เข้ามาร่วมมือกับโรงเรียนท�ำสารสกัดสมุนไพรและปุ๋ย
หมักธรรมชาติเพื่อการเกษตร และต้องการให้โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรท้องถิ่นนี้อย่างต่อเนื่อง
5. ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง บัวที่บ้านคลองสิบศอก ของโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ของ ศุภลักษณ์ ค�ำขยาย [20] พบว่า บัวที่บ้านคลองสิบศอก ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มี 2 ชนิด คือ บัวหลวง และบัวสาย ลักษณะการปลูกบัวบ้านคลองสิบศอก มักนิยมปลูกในท้องร่อง ปลูกในกระถาง
และบัวที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ประโยชน์ของบัวที่พบในบ้านคลองสิบศอก ใช้ท�ำยารักษาโรค ประกอบเป็นอาหาร
เป็นต้น ในอดีตบ้านคลองสิบศอก ได้ปลูกบัวเป็นอาชีพ สร้างรายได้เกือบทุกครัวเรือน เพราะมีพื้นที่เหมาะกับการ
ปลูกบัว แต่ปัจจุบันอาชีพปลูกบัวมีจ�ำนวนน้อยมาก เพราะคนในชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่สร้างรายได้
มากกว่า เหลือเพียง 2 ครัวเรือนทีย่ งั ประกอบอาชีพปลูกบัว จึงถือว่าเป็นสิง่ สำ� คัญทีค่ วรอนุรกั ษ์ความเป็นท้องถิน่ นีไ้ ว้
เนือ่ งจากจังหวัดปทุมธานีให้ความส�ำคัญกับบัวมาก โดยใช้ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำ� จังหวัด และยังใช้เป็นสัญลักษณ์
ที่ส�ำคัญในจังหวัดปทุมธานี เช่น ตราประจ�ำจังหวัด ธงประจ�ำจังหวัด และสัญลักษณ์เทศบาลต�ำบลหลักหก โรงเรียน
เห็นความส�ำคัญของบัวและต้องการอนุรักษ์บัวไว้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี จึงได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง บัวที่บ้านคลองสิบศอก โดยนักเรียนออกไปส�ำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ สอบถามและเขียนแผนที่เดินดินจากบุคคล
ในท้องถิ่น นักเรียนได้ทดลองปลูกบัวในกระถางจริง ได้ลงมือประกอบอาหารจากบัวที่นักเรียนเลือกรายการอาหาร
ที่บ้านคลองสิบศอก ช่วยกันวิเคราะห์สารอาหารที่ได้จากบัว และจัดท�ำโครงการอนุรักษ์บัวที่บ้านคลองสิบศอก
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความหวงแหน และความภูมใิ จในท้องถิน่ ทีต่ อ้ งช่วยกันอนุรกั ษ์สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ไว้
6. ผลงานวิจยั การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ งการแปรรูปอาหารทะเลจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตำ� บลปากทะเล
อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของมัทนีญา บัวชื่น [21] พบว่า ชุมชนต�ำบลปากทะเล หาเลี้ยงชีพด้วยการจับสัตว์
น�้ำในทะเลที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งถ้าเหลือจากการขายก็จะมีการน�ำสัตว์น�้ำเหล่านั้นมาท�ำการ
แปรรูป เช่น การตากแห้ง การนึ่ง การย่าง และการดอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสีย และน�ำออกมา
ขายเพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ครอบครัว โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ งการแปรรูปอาหารทะเลจากภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล ด้วยการน�ำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงตามแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จนมีความมัน่ ใจว่านักเรียนสามารถนำ� มาพัฒนาเป็นอาชีพได้ นอกจากนัน้ โรงเรียนได้
ร่วมกับชุมชนและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จัดท�ำคลังแหล่งเรียนรูก้ ารแปรรูปอาหารทะเล ต�ำบลปากทะเล จ�ำนวน 36 แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล ท�ำให้การ
แปรรูปอาหารทะเลด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง น�ำไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
7. ผลงานวิจยั การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง สัตว์ทอี่ าศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน ตำ� บลปากทะเล อำ� เภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของ ณภัทร ศิลปศร [22] ผลการวิจัยพบว่า สัตว์ที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน ต�ำบล
ปากทะเล แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) กุ้ง 2) หมึกและหอย 3) ปู 4) ปลา 5) นก 6) สัตว์อื่น ๆ แต่สัตว์เหล่านี้ถูก
ท�ำลายเพราะความไม่รู้ โดยการจับสัตว์ไม่เลือกขนาดและมีการทิง้ ขยะบริเวณป่าชายเลน ดังนัน้ โรงเรียนจึงได้พฒ
ั นา
เป็นหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง สัตว์ทอี่ าศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบนิเวศป่าชาย
เลน พรรณสัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน ต�ำบลปากทะเล ความส�ำคัญและการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน เช่น ควรมี
การควบคุมการจับสัตว์บริเวณป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน และการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่
บริเวณป่าชายเลน โดยได้น�ำนักเรียนออกไปส�ำรวจป่าชายเลนต�ำบลปากทะเล ศึกษาพรรณสัตว์ป่าชายเลนและช่วย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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กันท�ำป้ายห้ามทิ้งขยะหรือจับสัตว์น�้ำไม่เลือกขนาด เป็นต้น ท�ำให้นักเรียนมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน เนือ่ งจากเป็นแหล่งอาหารของพรรณสัตว์ตา่ ง ๆ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยท�ำให้โลกน่าอยู่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำที่ใช้เป็นอาหารของคนในชุมชน ซึ่งต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้ มีการสะท้อนความคิดจากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้ด�ำเนินการน�ำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สัตว์
ที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน ต�ำบลปากทะเล ไปสู่ชุมชนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ที่
อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วทีค่ ำ� ว่า “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development) ได้ถกู น�ำมาใช้อย่าง
กว้างขวาง เพือ่ อธิบายความหมายเกีย่ วกับอนาคตของสังคมมนุษย์และโลกทีม่ นุษย์อาศัยอยู่ แต่กไ็ ม่เป็นทีก่ ระจ่างชัด
นักว่าความหมายของค�ำว่า การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน นัน้ คืออะไร และจะสามารถนำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมได้อย่างไร
1. ความหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ได้มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้หลายท่าน ซึ่งล้วนแล้ว
แต่มีความหมายสอดคล้องกัน เช่น นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ [23] ให้ความหมายว่า เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบันและยุคต่อ ๆ ไป และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของคอร์สัน (Corson) [24] ที่กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบ
สนองความต้องการของคนในปัจจุบนั โดยไม่ทำ� ลายทรัพยากรซึง่ จะเป็นทีต่ อ้ งการของคนในอนาคต และสอดคล้อง
กับแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) [25] ที่ได้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบความ
ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท�ำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคนต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
จากความหมายของค�ำว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์
ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ด้านนิเวศวิทยา หรือสิง่ แวดล้อม การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้ความสำ� คัญลำ� ดับสูงกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของการท�ำงานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อส่งมอบทุนทางธรรมชาติ ได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น�้ำ ภูเขา แร่ธาตุ เป็นต้น ทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ปัจจัยการผลิตและ
สินค้าต่าง ๆ ให้คนรุ่นอนาคตได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ด้านสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีระดับสูงขึ้นอย่างยาวนาน
3. ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานบนพื้นฐานของการสงวน
รักษาทุนธรรมชาติ และทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) การเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้า
และบริการ 2) การตอบสนองความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือการลดปัญหาความยากจน และ 3) การ
ท�ำให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น
2. แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
		 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์น�ำพาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ด้วยการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง มีพลังพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสู่ความมั่นคงของประเทศในอนาคต การจัดการศึกษาจากนี้ไปจะเป็นการค้นหา
ศักยภาพที่แท้จริงของทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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คนไทยได้รู้จักศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของผู้อื่น รู้เท่าทันและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก การจัดการ
ศึกษาจะยึดพื้นที่ ซึ่งมีบริบทและความต้องการแตกต่างกันเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ทุกช่วง
วัย ได้รบั การพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยการท�ำงานให้สมั ฤทธิผ์ ลภายใต้ 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญดังนี้ [26] 1) การปรับตัวเข้าสู่ประชมคมอาเซียน ประชาคมโลก โดยการส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค 2) การพัฒนา
สถานศึกษาและองค์ความรู้ โดยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
3) การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ โดยการจัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 4) การ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน โดยการจัดให้มนี โยบายด้านหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเลือกเรียนในสาขาทีร่ กั และ
ถนัด มีโครงการต�ำราแห่งชาติเพื่อพัมนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 5) การวิจัยและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 6) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มุ่งลดช่องว่างการเข้าถึง
การศึกษาและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7) การส่งเสริมการมีงานท�ำ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส
ท�ำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 8) การบริหารจัดการกลยุทธ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับโครงสร้างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดการท�ำงานแบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอกกระทรวงทั้งภาครัฐและเอกชน

บทสรุป

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการผสมผสานขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ กับขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ เป็นการด�ำเนินการทีเ่ ปิดโอกาสให้สถาน
ศึกษาได้ท�ำงานร่วมกับบุคลากรในท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับสถานศึกษาทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ มีการจัดตั้งทีมวิจัย ประกอบด้วยผู้
บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้น�ำชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อน�ำข้อมูลไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ต่อจากนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ด�ำเนิน
การสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น โดยทีมวิจัยต้องออกส�ำรวจเรื่องที่จะท�ำการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำเป็นเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 3 ด�ำเนินการยกร่างหลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้
(โครงสร้างหลักสูตรหรือเนื้อหา) โดยร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่
4 ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรท้อง
ถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนได้ ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่างผลการสังเคราะห์ งานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาจะได้เอกสารองค์ความรู้ท้องถิ่น เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
และสถานศึกษาได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขในการเรียนและเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย สามารถเชือ่ มโยงความรูท้ ไี่ ด้ไปสูก่ ารท�ำงานหรือพัฒนาเป็นองค์ความรูใ้ หม่ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเอง ตลอดทั้งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลได้ และผลจากการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ท�ำให้ชุมชนมีความพึงพอใจและต้องการให้มีหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อันน�ำมาซึ่งผู้เรียนเกิดความรักความ
ผูกพันต่อท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มากขึ้นและต่อเนื่อง โดยใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีอาชีพที่มั่นคงของชุมชน ท�ำให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ส่งผลให้การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
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