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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop learning model on Substance Learning 
Group of Career and Technology under the community based approach 2) to study the results of 
the change in the interests and skills on the local careers under the community based approach  
3) to develop learning model on Substance Learning Group of Career and Technology for  
BAN-PANAENG and BAN-PANAENG WITTAYA SCHOOL with 21 participants, including  
the principal, teachers, parents, school committees, the local wisemen, and 23 students, totaling 44 
participants. The research process was divided into 2 phases. The first phase was to help all participants 
get themselves ready for the research. The second phase was to plan, implement and improve the 
self-interest in local careers and develop skills related to local careers for students. The data 
collection includes both collecting quantitative and qualitative data. Quantitative tools were 
questionnaires of interests, knowledge, and attitudes on Luk Kaew patterns of weaving and making 
weaving equipment careers, including a check-list observation forms for assessment for working  
skill in both careers. Qualitative methods were in-depth interviews and participation observation. 
 The research findings were as follow: 1) The result of curriculum development led to the 
local career curriculum which was weaving Luk Kaew pattern and making weaving equipment for 
60 hours by learning from the local wisemen together with on the job training. The process of local 
curriculum development can be divided into 5 steps, which were (1) analyzing the problems and 
students expectation (2) determining the career in the local area (3) creating the local curriculums 
(4) reviewing the local curriculums (5) testing and improving the curriculum. 2) The result of the 
change in the interests and skills for local careers shows that (1) the interest level of students who 
learn to weave Luk Kaew pattern was higher than the determined standard and the interest level of 
students the determined standard. (2) The skill level for local career of students was considered to 
be good in both curriculums. 3) The learning model under the community based approach on 
career and technology for this study consisted of 7 steps which were (1) studying the potential of 
the community (2) encouraging and empowering both local people and school staff to develop 
curriculums together (3) studying the career development needs of students in local areas  
(4) creating the local curriculums (5) setting up learning activities focusing on the on-the-job 
training (6) conducting supplementary projects and (7) evaluating the results of actual learning. 
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ในอาชพีท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 2) ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของบ้านพะแนง 
และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา โดยมีผู้ร่วมวิจัย 21 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 23 คน รวม 44 คน การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
ระยะแรกเป็นระยะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ร่วมวิจัย และระยะที่สองเป็นระยะวางแผน นําแผนไปปฏิบัติ และปรับปรุง 
เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามความสนใจในอาชีพ แบบทดสอบความรู้ในอาชีพ แบบสอบถาม       
เจตคติต่ออาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า และแบบสังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงานทอผ้า และทํา
อุปกรณ์ทอผ้า ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการสังเกตแบบมี    
ส่วนร่วม พบผลการวิจัยดังนี้ 1) ผลจาการพัฒนาได้หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาอาชีพทอผ้าลายลูกแก้วและทําอุปกรณ์ทอผ้า
จํานวน 60 ชั่วโมงโดยเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักเรียน (2) ร่วมตัดสินใจเลือกอาชีพในชุมชน (3) สร้างหลักสูตรท้องถิ่น         
(4) วิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่นและ (5) ทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร 2) ผลการเปลี่ยนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพ
ท้องถิ่นพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจในอาชีพอยู่ในระดับสนใจมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
ส่วนนักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์ทอผ้ามีความสนใจในอาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด (2) นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วและ
นักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์ทอผ้ามีทักษะในอาชีพท้องถิ่นอยู่ในระดับดี และ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) ศึกษาศักยภาพของชุมชน (2) กระตุ้นบุคคลในชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนัก และ
มีพลังอํานาจในการจัดการศึกษาร่วมกัน (3) ศึกษาความต้องการพัฒนาด้านอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียน (4) พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (6) จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และ (7) ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 
 

คําสําคัญ: ชุมชนเป็นฐาน ความสนใจในอาชีพ ทักษะในอาชีพ อาชีพท้องถิ่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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ความเป็นมาและความสาํคญั 
 การศึกษาที่ดีต้องพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน
ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านจริยศึกษา ด้านหัตถศึกษา และ 
ด้านพลศึกษา (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ด าฯสยามบรมร าชกุ ม า รี , 2 554) 
นอกจากน้ัน การจัดการศึกษาที่ดีควรประกอบไปด้วย
หลักสูตรและเน้ือหาวิชาที่สอนตรงกับความต้องการ
และนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน  
และการประกอบอาชีพของผู้เรียนในปัจจุบันและ
อนาคต (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) เพราะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้จริง แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุ บัน         
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการศึกษาที่แปลกแยกจาก
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับการ
ดํารงชีวิตในสังคม (พระราชรัตนมงคล, 2555) ทําให้
นักเรียนไม่สามารถนําความรู้ที่ ได้จากการเรียน
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้  ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน มีลักษณะรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง 
(เยาวภา ประคองศิลป์, 2556) ก่อให้เกิดความด้อย
ประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน การจัดการเรียนการสอนต้องดําเนินการตาม
กรอบหลักสูตรและการประเมินผลท่ีกําหนดโดย
ส่วนกลาง การจัดรายวิชาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน และความต้องการของชุมชน  
และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน (คณะกรรมการ
ปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในกระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2542) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดําเนินการส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้เอง รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
เริ่มต้ังแต่การใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 
เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในกระทรวง 
ศึกษาธิการพบว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน ไม่เกิดผลเท่าที่ควรเพราะมีปัญหาหลาย
ประการเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร สอดคล้องกับ 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2545) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของไทยยังไม่พัฒนาไปถึงไหน  
ซึ่งอุปสรรคของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี 2 
ประเด็นที่สําคัญ คือ ปัญหาการขาดความร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการปฏิบัติงานสร้างหลักสูตรของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง และขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ผลจาก
ความไม่พร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรทําให้กระบวน
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนไม่เป็นตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม นอกจากน้ี
พบว่าการพัฒนาหลักสูตรยังขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังรายงานผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศเก่ียวกับการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง ชุ ม ชน ในก า ร พัฒน าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ของณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม (2551) ที่พบว่า 
ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย สภาพการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ที่ทางโรงเรียนไม่ได้
พัฒนาหลักสูตรขึ้นเอง แต่ใช้วิธีการนําหลักสูตรของ
โรงเรียนอ่ืนมาปรับ และไม่มีหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่ม
สาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในขณะที่ พบ ปัญหา ว่ า นัก เ รียนที่ เ รี ยนจบ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้เรียนต่อ 
และนักเรียนที่ไปเรียนต่ออีกประมาณร้อยละ 20 
ต้องออกกลางคัน (เศรษฐพงศ์ ชาชุมพร, สัมภาษณ์, 
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16 พฤษภาคม 2553) และนักเรียนเหล่าน้ีไม่มี
ความรู้ทางอาชีพใดๆ พอที่จะนํามาประกอบอาชีพ
เสริมการประกอบอาชีพหลักของพ่อแม่ คือการทํา
นา เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่ได้ส่งเสริมการเรียนการ
สอนทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน การที่โรงเรียนไม่มี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับปัญหา
ของนักเรียน และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา จึงเป็นประเด็นปัญหาสําคัญอย่าง
หน่ึงของโรงเรียนที่ต้องนํามาแก้ไข เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนตอบโจทย์การจัดการศึกษาที่
สอดคล้องและเก้ือกูลต่อชีวิตของนักเรียน สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น 
โดยแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างหน่ึงคือ 
การนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based 
Learning) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอนหรือการเรียนที่
ช่วยให้เยาวชนและผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่
ต้องการ จากชุมชน (Owens & Wang, 1996) การ
เรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จึงเป็นกลวิธีหน่ึงที่ใช้
เสริมสร้างทักษะการทํางานตามสภาพแวดล้อมจริง 
(Beakley, Yoder & West, 2003) และมีประโยชน์
ต่อนักเรียนในด้านอ่ืนๆ เ ช่น มีผลบวกต่อการ
พัฒนาการรับรู้ในความสามารถของตนเอง การเจริญ 
เติบโตทางด้านจิตวิญญาณ พัฒนาทางด้านคุณธรรม 
พัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน          
การเป็นผู้นํา และมีผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียน เป็นต้น (University of Pretoria, 2007) 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานให้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและปัญหาของผู้เรียนและชุมชน 
 จากความเป็นมาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา      
ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนและชุมชน 
เพราะยังไม่มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะในการทํางานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่
จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน ผู้วิจัยจึง
สนใจนําแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของนักเรียน และปัญหา
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพะแนง
วิทยาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในอาชีพที่
เหมาะสมกับท้องถิ่น สามารถนําสิ่งที่ได้เรียนไปใช้
ประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ และไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง 
รวมท้ังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นด้วย 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 
 2.  เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความสนใจ และ
ทักษะในอาชีพท้องถิ่นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
 3.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยได้นําแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอน
การใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การปฏิบัติการให้บริการ
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โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมา 3) การสะท้อน 
และ 4) การสาธิตและเฉลิมฉลอง (University of 
Pretoria, 2007) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-
Based Instruction) ตามแนวคิดของ แบคเลย์ โย
เดอร์ และเวสต์ (Beakley, Yoder & West, 2003) 
การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานใช้ทฤษฎีทางการเรียนรู้ 
ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ และการวิจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเป็นพ้ืนฐานการจัดการ
เรียนรู้ (Atelia, Amy, & Martin, 2009) โดยทฤษฎี
ที่อธิบายถึงความสําคัญของชุมชนหรือสังคมที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์คือ ทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสังคม (Social constructivism) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าว
ได้เน้นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
ทําให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และความรู้ก็
เกิดขึ้นจากความเข้าใจน้ัน (McMahon, 1997, as 
cited in Kim, 2006) การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการจัดสิ่งแวดล้อมที่คล้าย
กับชีวิตจริง ฉะน้ัน กล่าวได้ว่าเราสามารถใช้ชุมชน
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ (Owens & 
Wang, 1996) รวมทั้งในเรื่องของการทํางาน เพราะ
การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นกลวิธีหน่ึงที่ใช้
เสริมสร้างทักษะการทํางานตามสภาพแวดล้อมจริง 
(Beakley, Yoder & West, 2003) แต่ในการจัด     
การเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะการทํางาน จําเป็นต้อง
คํานึงถึงหลักในการสอนทักษะการทํางาน เน่ืองจาก
การพัฒนาทักษะมีลักษณะเป็นวงจร ซึ่งประกอบด้วย
ความสนใจ ความรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนทักษะ และ
การปรับเปลี่ยนทักษะ (วิลาสินี อโนมะศิริ และยรรยง 
อัมพวา, 2548) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีทั้งภาค
เน้ือหา และเรียนฝึกปฏิบัติ ในส่วนของภาคเนื้อหา ได้
เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้เอง และ 
เรียนรู้จากคนอ่ืนๆ ตามรูปแบบการสอนของ ไดร์เวอร์ 
และเบลล์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Driver 
& Bell, 1986) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคม ส่วนการเรียนฝึกปฏิบัติน้ัน ใช้วิธีการสาธิต ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการสอนทักษะที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทันทีหลังจากการอธิบายหรือสาธิต (พรรณี ชูชัย, 
2520) เพราะทักษะปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะน้ันมากๆ (ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, 
2537) และเพ่ิมเติมทักษะและสร้างความสนใจใน
อาชีพด้วยการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งจะทําให้นักเรียน
สนใจในสิ่งที่ ไ ด้เรียน และกระตือรือร้นมากขึ้น       
(ใจจริง  บุญเรืองรอด,2536) จากแนวคิดทฤษฎี
ดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสร้างเป็นแนวคิดในการวิจัยได้
ดังต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกบ้านพะแนงและ
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา เป็นพ้ืนที่ในการวิจัยโดยมี
เกณฑ์ในการเลือก ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่ที่ชุมชน และ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แต่ชุมชน      
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย 
2) ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูยินดีเข้าร่วม
โครงการวิจัย 3) ชุมชนมีความพร้อมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา และ 4) นักเรียนที่เรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ และไม่มีความรู้
ด้านอาชีพเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ ซึ่ง
จากการศึกษาพ้ืนที่พบว่า โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
และหมู่บ้านพะแนง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
กําหนดไว้ จึงได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 กลุ่มใหญ่
ในหมู่บ้านพะแนง และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
ดังน้ี 1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 และครูที่สอนช่วงช้ันที่ 3 จํานวน 5 คน 2) กลุ่ม
คนในชุมชน ประกอบไปด้วยผู้ปกครองนักเรียน โดย
เป็นผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ปราชญ์
ชาวบ้าน จํานวน 5 คน 3) กลุ่มนักเรียน ประกอบด้วย
ผู้แทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2553 ที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยในขั้นระดมพลังอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิค A-I-C 5 คนโดยเลือกจาก
หัวหน้าช้ันและคณะกรรมการชั้น และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ที่ เข้าร่วม
กระบวนการวิจัย 23 คน 
 2. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นลักษณะงานวิจัยที่
เน้นการปฏิบัติจริงในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหา
หน่ึงซึ่ งผู้ วิ จั ยและผู้ ร่ วม วิจัยสนใจ ร่วมกัน  ซึ่ ง
กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะใหญ่ๆ ได้แก่ 
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1) ระยะก่อนดําเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน
สําคัญ 2 ขั้นตอนคือการคัดเลือกชุมชน และการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 2) ระยะดําเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ
ชุมชน พิจารณากําหนดปัญหา ออกแบบการวิจัย
และการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
ข้อสรุป การนําเสนอผลการวิจัย และ 3) ระยะหลัง
ดําเนินการวิจัย ประกอบด้วยการวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับชุมชน การปฏิบัติตามแผนของ
โครงการ และการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, 2548) และมีการ
ดําเนินการเป็นวงรอบ ซึ่งในแต่ละวงรอบประกอบไป
ด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล    
 3. ขั้นตอนการวิจัย 

3.1 ระยะก่อนดําเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
    3.1.1 การเลือกชุมชน 
   ผู้วิจัยได้ลงไปในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
ทํ า วิจั ย  เ พ่ือศึกษาข้อมูล ด้านต่างๆ  ของพ้ืนที่
ประกอบการตัดสินใจเลือกเป็นพ้ืนที่ทําวิจัย โดยได้
ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
และหมู่บ้านพะแนงด้วยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ
ที่ผู้วิจัยคิดว่าสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย
ได้ เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้ปกครองนักเรียน แกนนําผู้ประกอบอาชีพต่างๆ 
หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ติดต่อผู้อํานวยการโรงเรียน เพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการวิจัยและประสานขอความ
ร่วมมือในการดําเนินการวิจัย และพบปะช้ีแจงทํา
ความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียน และได้เข้าร่วม
ประชุมในโอกาสที่ชาวบ้านทําการประชาคมหมู่บ้าน 

เพ่ือทําแผนชุมชนประจําปี ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน 
พะแนง เพ่ือช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือใน
การทําวิจัย 
   3.1.2 การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย 
    ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีสมัครใจเข้าร่วมวิจัย เป็นเวลา 
2 วัน โดยวันแรก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักในศักยภาพของตนเอง
ให้แก่ผู้แทนฝ่ายต่างๆ ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างการยอมรับ
ศักยภาพในการจัดการศึกษาของชุมชนให้แก่ผู้บริหาร 
และผู้แทนครูในโรงเรียน มีผู้มาร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ผู้แทนครู จํานวน 
3 คน ผู้แทนผู้ปกครองช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 
2 คน ผู้แทนแกนนําผู้ประกอบอาชีพหรือปราชญ์
ชาวบ้านในหมู่บ้าน จํานวน 3 คน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน กรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 13 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้น
ได้แก่ การเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยในชุมชนมา
เ ป็ นผู้ อํ านวยความสะดวก  และ เ ชิญชวนใ ห้
กลุ่มเป้าหมายเห็นความสําคัญของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน และเชิญ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืน
ที่ประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาการจัด
การศึกษาร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมาแบ่งปัน
ประสบการณ์และให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าประชุม ส่วนการ
จัดประชุมในวันที่สอง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมตัว
ให้ผู้ร่วมวิจัยเข้าใจกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่ งมี กิจกรรมที่จัดคือ ผู้ วิจัยให้ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บทบาท
หน้าที่ของผู้ วิจัย และผู้ร่วมวิจัย และได้นําเสนอ
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ตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้า
ประชุม การประชุมในวันที่สองมีผู้ เข้ าประชุม
ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการร่วมประชุมในวันที่ 1 มาแล้ว 
และอีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งสิ้น 25 คน 
 3.2 ระยะดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 วงรอบ ในแต่ละ
วงรอบประกอบไปด้วย การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การสังเกต และการสะท้อนผล ดังต่อไปน้ี 
  3.2.1 วงรอบที่ 1  
  การวางแผน (Planning: P)  
  1) จัดประชุมระดมพลังอย่างสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย เพ่ือระดมความคิดในการวางแผน
สร้างความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน โดยใช้เทคนิค A-I-C ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ที่ผ่าน
การเตรียมความพร้อมมาแล้ว จํานวน 25 คน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จํานวน 1 คน 
ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จํานวน 4 คน 
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน แกน
นําผู้ประกอบอาชีพหรือปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 5 คน 
ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 5 คน นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 คน และผู้วิจัย ในขั้นน้ี  
ให้ผู้ร่วมวิจัยวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันเก่ียวกับ
สภาพการทํามาหากิน และสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในหมู่บ้านพะแนง สร้างสภาพที่พึงปรารถนา
จากจินตนาการ โดยผู้ร่วมวิจัยคิดถึงภาพอนาคต
เก่ียวกับการทํามาหากิน และความเป็นอยู่ที่ พึง
ปรารถนา และเลือกอาชีพที่ต้องการนํามาพัฒนาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งผู้ร่วม
วิจัยได้เลือกอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และการทํา
อุปกรณ์ทอผ้า เพราะเป็นอาชีพที่เด่นของหมู่บ้าน

และสร้างช่ือเสียงให้แก่หมู่บ้าน และคิดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะทําให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน
อาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และทําอุปกรณ์ทอผ้า โดย
แบ่งกลุ่มระดมความคิด และจําแนกประเภทกิจกรรม 
และการจัดลําดับความสําคัญ 
  2)  จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ เอง 
เ พ่ือให้ผู้ ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้วิจัย 
ผู้ ร่ วม วิจัยที่ เ ป็นผู้แทนครู  จํานวน  5 คน  และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 คน 
 การปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe: 
A & O) 
 ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยจํานวน 6 คน ร่วมกัน
สร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวคิดการใช้แนวร่วม
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยมีผู้เช่ียวชาญเป็นผู้
ประสาน ได้หลักสูตรรายวิชาอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว 
และทําอุปกรณ์ทอผ้า เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง แล้วนํา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน ทดลอง
สอนเฉพาะแผนที่สอนภาคเน้ือหา และทดลองใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
กับนักเรียนช้ันดังกล่าว 
 การสะท้อนผล (Reflex: R) 
 ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยร่วมกันสะท้อนความ
คิดเห็นเก่ียวกับการนําหลักสูตร และเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนไปใช้ รวบรวมข้อบกพร่อง
เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในวงรอบต่อไป 



Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 2 July 2014       ISSN 1686-1442 
 

 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2557  27  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3.2.2  วงรอบที่ 2 
   การวางแผน (Planning: P) 
   กิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นน้ี ได้แก่ 
การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถาม 
และแบบทดสอบ  ไ ด้ แผนการจั ดการ เ รี ยน รู้ 
แบบสอบถาม และแบบทดสอบพร้อมใช้ และจัดทํา
รายละเอียดโครงการท่ีจะดําเนินการในวงรอบน้ี 
   การปฏิบัติและสังเกต (Act & 
Observe: A&O) 
   กิ จกร รมที่ ดํ า เ นิ นการ  ไ ด้ แ ก่ 
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ร่วม
วิจัยที่เป็นผู้แทนครูเป็นผู้สอนภาคเน้ือหา ส่วนการ
สอนในแผนที่เป็นการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัยที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้านทําหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูทํา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยและดําเนินงานโครงการ 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับอาชีพทอผ้า และ 
โครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับการทําอุปกรณ์ทอผ้า 
   การสะท้อนผล (Reflex: R) 
   ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย และผู้ วิ จั ย ร่ ว ม กั น
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า
นักเรียนยังขาดทักษะการทอผ้าลายลูกแก้ว และการ
ทําอุปกรณ์ทอผ้าบางเรื่อง และไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ครบทุกแผนการเรียนรู้ เน่ืองจากโรงเรียน
หยุดเรียนบ่อยครั้ง จึงได้นําปัญหาที่พบไปปรับปรุง
แก้ไขในวงรอบต่อไป 
 3.2.3  วงรอบที่ 3 
   การวางแผน (Planning: P) 
   กิจกรรมที่จัดได้แก่ ประชุมวางแผน
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงรอบที่ 3 ด้วยการนํา
ข้อบกพร่องและปัญหาที่พบในวงรอบที่ 2 มาแก้ไข 
และจัดทํารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม 
3 โครงการ ได้แก่ โครงการแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ 

โครงการจัดหาแหล่งจําหน่ายผ้าและสินค้า และ
โครงการส่งเสริมสืบสานหัตถกรรมพ้ืนบ้านทอผ้าลาย
ลูกแก้วสู่ลูกหลานบ้านเฮา 
  การปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe: 
A&O) ในขั้นน้ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
ที่เหลือจากการดําเนินการในวงรอบที่ 2 และ
ดําเนินงานโครงการตามที่ได้วางแผนไว้อีก 3 โครงการ 
  การสะท้อนผล (Reflex: R) 
  ขั้นน้ีผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยได้ประเมินผล
ความสนใจ และทักษะในอาชีพท้องถิ่น และประเมินผล
การจัดโครงการ แล้วพบว่านักเรียนมีทักษะในอาชีพ
และมีความสนใจในอาชีพที่เรียน 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวม มี 2 ประเภท คือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิง
ปริมาณได้แก่ ความสนใจในอาชีพ และทักษะในอาชีพ 
(ความรู้ ความชํานาญ เจตคติ) ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ 
ทักษะการทํางาน ข้อมูลเก่ียวกับบริบทของพ้ืนที่ที่ทํา
วิจัย ความคิดเห็น ความรู้สึก การแสดงออก และท่าที
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย รายละเอียดในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

1.  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เ ก็บข้ อมู ล ไ ด้แ ก่              
1) แบบสอบถามความสนใจในอาชีพทอผ้าลาย
ลูกแก้ว และแบบสอบถามความสนใจในอาชีพทํา
อุปกรณ์ทอผ้า มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ ฉบับละ 15 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาเท่ากับ 0.93 และ 0.92 ตามลําดับ 2) แบบทดสอบ 
ความรู้ในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และแบบทดสอบ
ความรู้ในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า มีลักษณะเป็น     
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 20 ข้อ มีค่าความ
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เช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75 และ 0.78 ตามลําดับ        
3) แบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว 
และแบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับละ 
12 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 
0.82 และ 0.79 ตามลําดับ 4) แบบสังเกตความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงานทอผ้าลายลูกแก้ว และแบบสังเกต
ความชํานาญในการปฏิบัติงานทําอุปกรณ์ทอผ้า          
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (คะแนนเต็ม 
15 คะแนน) แบ่งเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ดี 
( 12-15 คะแนน )  พอใ ช้  ( 9-11 คะแนน )  และ
ปรับปรุง (ตํ่ากว่า 9 คะแนน) 

2.  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์
ชาวบ้าน และครูผู้สอนโดยมีแนวคําถามที่เตรียมไว้
ก่อนการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวกับความสนใจ
ของนักเรียนในการเรียน ทักษะในอาชีพที่นักเรียน
ปฏิบัติได้ดี ทักษะในอาชีพที่ควรปรับปรุง และ
แนวทางการปรับปรุง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี 
 1) เกณฑ์แปลผลคะแนนความสนใจใน
อาชีพ และเจตคติต่ออาชีพ 

คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1.00-1.80 ไม่สนใจมาก, มีเจตคติไม่ดีมาก 
1.81-2.60 ไม่สนใจ, มีเจตคติไม่ดี 

     2.61-3.40    เฉยๆ 

 3.41-4.20   สนใจ, มีเจตคติที่ดี 
 4.21-5.00    สนใจมาก, มีเจตคติที่ดีมาก 
  

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 
คะแนน 
 2) เกณฑ์มาตรฐานคะแนนความรู้ในอาชีพ
กําหนดไว้ที่ค่าเฉล่ียร้อยละ 75 
 3)  เกณฑ์แปลผลคะแนนความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน 

คะแนน    ความหมาย 
 ตํ่ากว่า 9   ชํานาญน้อย 
 9-11  ชํานาญปานกลาง 
 12-15  ชํานาญมาก 
 4) สรุปคะแนนความชํานาญในอาชีพ (รวม
คะแนนเฉล่ียความรู้ เจตคติ และความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547) 
 ร้อยละ 0-49 หมายถึง   ควรปรับปรุง 
 ร้อยละ 50-74  หมายถึง   มีทักษะพอใช้ 
 ร้อยละ 75-100 หมายถึง   มทีักษะดี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2552) มีขั้นตอนดังน้ี 1) การใช้แนวคิดทฤษฎีและ 
โดยใช้กระบวนการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิเคราะห์ โดยมีการกําหนดคําสําคัญให้ครอบคลุม
ประเด็นที่ทําการวิเคราะห์ 2) การตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือให้มั่นใจได้ในความเช่ือถือได้ของข้อมูล ข้อมูลมี
ความครบถ้วน ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนมีการเก็บ
เพ่ิมเติมโดยมีการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาท่ีทําวิจัย 
3) การจดบันทึกและการทําดัชนีข้อมูล 4) สร้าง
ข้อสรุปช่ัวคราว และกําจัดข้อมูล 5) การสร้างบทสรุป 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยจะพิจารณาว่า
ข้อมูลทั้ง 2 อย่าง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 
แล้วจึงสรุปว่าข้อค้นพบจากการวิจัยคืออะไร ซึ่งการ
ใช้ข้อมูลทั้ง 2 อย่างร่วมกันจะทําให้ข้อสรุปมีความ
ชัดเจน และถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรตามจุดมุ่งหมาย
การวิจัยข้อ 1 เป็นหลักสูตรที่มาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี คือ 
หลักสูตรอาชีพทอผ้าลายลูกแก้วและทําอุปกรณ์ทอผ้า 
จํานวน 60 ช่ัวโมง แบ่งโครงสร้างเน้ือหาเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่เรียนทอผ้า และกลุ่มที่เรียนทําอุปกรณ์ทอ
ผ้าแต่ละกลุ่มมี 8 หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ (40 ช่ัวโมง) มากกว่าการเรียน
เน้ือหา (20 ช่ัวโมง) มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาการสอนอาชีพให้แก่นักเรียน 2) เลือก
อาชีพในชุมชนมาสร้างเป็นหลักสูตร 3) สร้างหลักสูตร 
4) วิพากษ์หลักสูตร 5) ทดลองใช้และปรับปรุง
หลักสูตร 
 2. ผลการเปลี่ยนแปลงความสนใจในอาชีพ
ท้องถิ่นตามจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อ 2 
 2.1 ความสนใจในอาชีพทอผ้าลาย
ลูกแก้ว ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนนักเรียนที่เรียน
ทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจในอาชีพทอผ้าลาย

ลูกแก้วอยู่ในระดับสนใจมาก ( = 4.27) ซึ่งมากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียความสนใจระหว่างก่อนเรียน ( = 3.92) 
กับหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสนใจหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการทําให้
นักเรียนสนใจ ได้แก่ 1) การได้รับประสบการณ์ที่
ประสบความสําเร็จที่ได้รับจากการเรียน 2) การมองเห็น
คุณค่าของการทอผ้าลายลูกแก้ว 3) มีประสบการณ์      
ในการทอผ้ามาก่อน 4) อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนทอผ้า 
  2.2 ความสนใจในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนนักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์
ทอผ้ามีความสนใจในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้าอยู่ใน

ระดับสนใจ ( = 4.09) ซึ่งเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดไว้และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ

สนใจระหว่างก่อนเรียน ( = 3.09) กับหลังเรียน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ผลการเปลี่ยนแปลงทักษะในอาชีพท้องถิ่น
ตามจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อ 2 
  ทักษะในอาชีพเป็นผลรวมของความรู้ ความ
ชํานาญและเจตคติต่ออาชีพ โดยนักเรียนมีทักษะใน
อาชีพทอผ้าลายลูกแก้วแต่ละด้าน และทักษะ
โดยรวม ดังปรากฏในตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปทักษะการทํางานในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว 
 

ด้านความรู้  ด้านความชํานาญ  ด้านเจตคติ รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ) 

แปลผล 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

16.50 82.50  12.95 86.33  4.05 81.00 83.27 ทักษะการทํางานดี 

  
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ทักษะการทํางานในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว ด้าน
ความรู้ ด้านความชํานาญ และด้านเจตคติ คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.00 – 86.33 และโดยรวม
นักเรียนมีความชํานาญในอาชีพอยู่ในระดับทักษะ
การทํางานดี (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 83.27) โดย

มีปัจจัยที่ทําให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทอผ้า
อยู่ในระดับดีน้ัน ได้แก่ 1) การได้ฝึกปฏิบัติจริง 2) ผู้สอน
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมีวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียน
เข้าใจได้ดี และ 3) นักเรียนมีทักษะเดิมในเร่ืองการ
ทอผ้า ส่วนทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอ
ผ้าแต่ละด้าน และทักษะโดยรวม ปรากฏในตาราง 2 

 
ตาราง 2 สรุปทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
 

ด้านความรู้  ด้านความชํานาญ  ด้านเจตคติ รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ) 

แปลผล 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

15.27 76.35  12.08 80.53  4.06 81.20 79.36 ทักษะการทํางานดี 

 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า ด้าน
ความรู้ ด้านความชํานาญ และด้านเจตคติ คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.35 – 81.20 และโดยรวม
นักเรียนมีความชํานาญในอาชีพอยู่ในระดับทักษะ
การทํางานดี (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 79.36) 
โดยมีปัจจัยที่ทําให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทํา
อุปกรณ์ทอผ้าอยู่ในระดับดีน้ันเกิดจาก 1) การได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 2) ผู้สอนท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีอัธยาศัย
ดี ใจดี มีความเป็นกันเองกับนักเรียน และ 3) นักเรียน
มีทักษะเดิมในการทํางานไม้   
  4. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายการวิจัยข้อ 3  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาศักยภาพของชุมชน 2) 
กระตุ้นบุคคลในชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและมีพลังอํานาจในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน 3) ศึกษาความต้องการพัฒนาด้านอาชีพใน
ท้องถิ่นของนักเรียน 4)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  5) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 6) จัด
โครงการเสริมการเรียนรู้ และ 7) ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นสําคัญที่
ควรนํามาอภิปรายดังน้ี 
   1.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผลการพัฒนาหลักสูตรได้หลักสูตร อาชีพ
ทอผ้าลายลูกแก้วและทําอุปกรณ์ทอผ้า ซึ่งเป็น
หลักสูตรสําหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสาระสําคัญดังน้ี 1) หลักการและ
จุดหมายของหลักสูตรมีสาระสําคัญ คือ เป็นการเรียน
การสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ดีในการทํางานอาชีพท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้จริง โดยนําชุมชนและปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 7 ที่ระบุให้การจัดการศึกษาต้องปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และความรู้อันเป็นสากล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
2) เน้ือหาสาระของหลักสูตร คือ การทอผ้าลาย
ลูกแก้ว และการทําอุปกรณ์ทอผ้า ซึ่งเป็นสาระ
ท้องถิ่นที่ผู้ร่วมวิจัยต้องการนํามาสร้างหลักสูตร เพ่ือ
ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนใน
หมู่บ้าน โดยผู้ร่วมวิจัยมีความเห็นร่วมกันว่า การทอ
ผ้าลายลูกแก้วเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นที่สุด
ของหมู่บ้านพะแนง สร้างช่ือเสียงให้แก่หมู่บ้าน และ
สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากการทําไร่
ทํานา ฉะน้ันจึงต้องการให้นักเรียนได้ช่วยกันรักษา
และสืบทอดมรดกทาง ภูมิปัญญาด้านน้ีไว้ต่อไป ส่วน

การทําอุปกรณ์ทอผ้าน้ัน เป็นเน้ือหาที่ผู้ร่วมวิจัยได้
เพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทอผ้าลาย
ลูกแก้วอีกทางหน่ึง 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
คือ กิจกรรมการเรียนรู้ภาคเน้ือหา รูปแบบการจัด
กิจกรรมยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีการ
สอนให้นักเรียนสร้างความรู้เอง (Constructivism) 
ตามรูปแบบของ ไดร์เวอร์ และเบลล์ (Driver & 
Bell, 1986) เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่สอดคล้อง
กับทฤษฎี Social constructivism ที่เน้นว่าความรู้
ที่ใช้ได้จริงอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกหัด 
การฝึกฝน และองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจ
การเมืองของชุมชนที่ฝึก การเรียนจึงต้องเก่ียวพันกัน
ระหว่างความรู้และการฝึก (Mcmahon, 1997, as 
cited in Kim, 2006) และกิจกรรมการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ เน้นการสอนด้วยวิธีการสาธิตเป็นหลัก 
แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งวิธีการสอนแบบ
สาธิตเป็นวิธีการสอนท่ีทําให้นักเรียนเกิดทักษะได้ดี 
4) การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาน้ี เป็น
ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมี
อัตราส่วนคะแนน การฝึกปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 
50 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการวัด
และประเมินในยุคปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับ
ข้อเสนอจากการประชุมสัมมนาเร่ืองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์ในประเด็นเก่ียวกับ
การวัดและประเมิน ซึ่งพอสรุปได้ว่า การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนควรเน้นการฝึกปฏิบัติให้
มากขึ้น (กรมวิชาการ,  2539)   
 2 .  จากผลการวิจั ยที่ พบว่า  หลั ง เรี ยน 
นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจในอาชีพ

ทอผ้าลายลูกแก้วอยู่ในระดับสนใจมาก ( = 4.27)  
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กําหนดไว้ และเมื่อ
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เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสนใจระหว่างก่อนเรยีน 

( = 3.92) กับหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความ
สนใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากผลการวิจัยที่
พบว่า หลังเรียน นักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์ทอผ้ามี
ความสนใจในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้าอยู่ในระดับ

สนใจ ( = 4.09) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย

ความสนใจระหว่างก่อนเรียน ( = 3.09) กับหลัง
เรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสนใจหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการวิจัยครั้งน้ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความ
สนใจในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และอาชีพทํา
อุปกรณ์ทอผ้าของนักเรียน ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจาก
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงช่วยเสริมสร้างความ
สนใจในการเรียน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติ จะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข สนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
และสื่อที่เร้าความสนใจ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556)       
 3.  จากการวิจัยที่พบว่า นักเรียนมีคะแนน
รวมเฉล่ียทักษะในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว เท่ากับ 
83.27 เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่ามีทักษะอยู่ในระดับ
ดี และจากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนมีคะแนนรวม
เฉลี่ยทักษะในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า เท่ากับ 79.36 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่ามีทักษะอยู่ในระดับดี ทั้งนี้
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติ  
โดยนักเรียนได้ฝึกทอผ้าลายลูกแก้ว และฝึกทํา
อุปกรณ์ทอผ้า 40 ช่ัวโมง ซึ่งมากกว่าเวลาที่ใช้เรียนรู้
ภาคเน้ือหา (20 ช่ัวโมง) การเรียนที่เน้นฝึกปฏิบัติ
มากๆ ก็ย่อมทําให้นักเรียนมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นวลจิตต์ 
เชาวกีรติพงศ์ (2534) และ ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ 
(2537) ที่เห็นว่า ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะนั้นมากๆ   

4.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จากการวิจัยสามารถสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้ 7 ขั้นตอน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นแนวคิดหลัก 
โดยผู้วิจัยพบว่า การที่จะจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่นักเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้น้ัน จะต้องมี
การดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การ
เตรียมการ ปฏิบัติการ และประเมินผล (University 
of Pretoria, 2007) การเตรียมการนั้น เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการจัดการเ รียนรู้  ซึ่ งขั้นตอนน้ี
สอดคล้องกับหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในขั้นเตรียมการ (นภดล เจนอักษร, 2554) เพ่ือ
คัดเลือกชุมชนเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย เรียกว่า ขั้น
การศึกษาศักยภาพชุมชน  
 ขั้นที่สองเป็นการกระตุ้นบุคลากรในชุมชน
และโรงเรียนให้เกิดความตระหนักและเสริมสร้าง
พลังอํานาจ ขั้นน้ีเกิดขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่า
ชุมชนจะให้ความร่วมมือจัดการศึกษา จึงจําเป็นต้อง
มีกลไกในการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งวิธีการ
อย่างหน่ึงที่นักวิชาการท่ีทําการวิจัยกับชุมชนได้
นํามาใช้คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วม หรือการ
เสริมสร้างพลังให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจําเป็นที่ชุมชนจะต้อง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ด้วยตนเอง 

การเตรียมการในขั้นที่สามคือ ศึกษาถึง
ความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพของนักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้าน
อาชีพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
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นักเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้
ร่ วมวิจัยซึ่ ง เ ป็นผู้แทนคนในชุมชน  และผู้แทน
บุคลากรในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ A-I-C  

เมื่อเลือกอาชีพที่ต้องการนํามาถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียนได้แล้วผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสร้าง
หลักสูตรอาชีพน้ันขึ้นมา เพราะ ถ้าหากไม่มีหลักสูตร
ก็เท่ากับไม่มีแผนงานที่ ชัดเจนในการดําเนินงาน  
การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง
ของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Beakley, 
Yoder & West, 2003) โดยดัดแปลงแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตรจากการใช้แนวร่วมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน (สําลี ทองธิว, 2543) ขั้นน้ีนับเป็นขั้นที่สี่ 
พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
 ขั้นที่ห้า คือ การนําหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้ร่วมวิจัยนําหลักสูตรไป
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสนใจและทักษะ
ในอาชีพที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างขึ้น  
  ขั้นตอนท่ีหก คือ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ในหลักสูตร เหตุที่ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เน่ืองมาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
(อัจฉรา ประไพตระกูล และยุพิน พิพิธกุล, 2533) 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้การเรียนการสอนในห้องเรียน
ได้รับผลดี 
  ขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผล คือขั้นตอนที่
เ จ็ด ประเมินผลการเรียนรู้ ขั้น น้ีผู้ ร่วมวิจัยได้
ประเมินว่านักเรียนมีความสนใจ และทักษะในอาชีพ
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเพียงใด โดยยึดหลักการ
ประเมินตามสภาพจริง เน้นการประเมินผลงานของ
นักเรียน และประเมินทักษะปฏิบัติในอัตราส่วนที่
มากกว่าการประเมินความรู้ความเข้าใจ    
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาทอผ้าลายลูกแก้ว และทํา
อุปกรณ์ทอผ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสนใจ 
และทักษะในอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียนเพ่ิมขึ้น      
ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่ นได้จริ ง เพราะเป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นดังน้ัน กระทรวง 
ศึกษาธิการหรือผู้เก่ียวข้องควรมีการสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับปรัชญาในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมสําหรับสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู ผู้บริหาร คนในชุมชน 
บิดามารดา ผู้ปกครอง นักเรียน และทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่า จุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษาปัจจุบันมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ตามอัตภาพตามหลักความพอดี พอเพียง ฉะน้ัน      
จึงจําเป็นต้องมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน      
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นดังเช่นหลักสูตรที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ี 
2. จากการวิจัยที่พบว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยมีผู้ วิจัยเป็นผู้ประสาน และทํางาน
ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดัดแปลงมาจาก
แนวคิดการใช้แนวร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ที่
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการวิจัยครั้งน้ี ทํา
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้แทนครูและผู้แทน
คนในชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้ ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียน
ควรนําแนวคิดน้ีไปใช้ในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น
ของโรงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยควร
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เชิญนักวิชาการหรือผู้ เ ช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรเข้ามาร่วมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของโรงเรียน เพ่ือให้ครูในโรงเรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาหลักสูตร และมีความเช่ือมั่นใน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น 
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