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การพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่อง “ข้ าว” สําหรั บเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ
The Development of Community Curriculum on “Rice” for Youths at Don-Tao-It Village
วีรฉัตร์ สุปัญโญ 1 วรรณี อึ ้งสิทธิพนู พร1 จักษณา อธิรัตน์ปัญญา1 และคณะ

บทคัดย่ อ
การวิจัย ปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่ วม นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนา หลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรั บ
เยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ และ 2) วิเคราะห์ผลการใช้ หลักสูตรชุมชนที่พัฒนาขึ ้น ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย (1) กลุ่ม
ผู้ นํ า ชุ ม ชน (2) วิ ท ยากรท้ อ งถิ่ น (3) สมาชิ ก ในชุ ม ชน (4) กลุ่ม เยาวชนในชุ ม ชน และ (5) คณะผู้ วิ จั ย
กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์ วิจัย เป็ นการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร และระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ ขั้นการวางแผน ซึง่ เป็ นขันของการ
้
สร้ างหลักสูตร ขั้นการปฏิบัติและการสั งเกต ซึง่ เป็ นการทดลองใช้ หลักสูตร และขั้นการสะท้ อนคิด ซึ่งเป็ นขัน้
วิเคราะห์ ผลการทดลองใช้ และปรั บปรุ งหลักสูตร เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสนทนากลุ่ม การสังเกต การ
สัมภาษณ์ กลุ่ม การใช้ แผนที่ความคิด เทคนิค meta plan แบบทดสอบ การวิเคราะห์เนื ้อหา และการทบทวนหลัง
การปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั พบว่าชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐมีความพร้ อมในการร่ วมพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรับ
เยาวชน ทังในเรื
้ ่ ององค์ความรู้ พื ้นที่ ทรัพยากร และวิทยากร ประเด็นเกี่ยวกับ “ข้ าว” ที่ชุมชนเลือกเป็ นเนื ้อหาของ
หลักสูต รชุมชน คื อ การเตรี ยมพันธุ์ ข้ าวและการหว่านข้ าว และการสังเกตแมลง องค์ ป ระกอบของหลัก สูต รที่
พัฒนาขึ ้น ประกอบด้ วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้ าง ขอบข่ายเนื ้อหา เวลาเรี ยน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมิน และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลการทดลองใช้ หลักสูตร พบว่า
เยาวชนให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการฝึ กปฏิบัติกิจกรรม และเกิ ด
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลจากการสะท้ อนคิดเกี่ยวกับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ จริ ง แต่ควรมีการปรับปรุ งเกี่ยวกับเนื ้อหา วิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ และเวลา
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คําสําคัญ: หลักสูตรชุมชน ข้ าว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนแบบมีสว่ นร่วม

Abstract

This participatory action research was aimed to 1) develop a community curriculum on “rice” for
youths at Don Tao It village, 2) analyze the results of the developed curriculum implementation.
Research participants comprised 1) a group of community leaders, 2) local resource persons, 3)
community members, 4) a group of community youths, and 5) a group of researchers. The research
process included two stages. Stage 1: Research Problem Development was undertaken to explore
fundamental information for curriculum development. Stage 2: Action Research was conducted through
three steps, namely planning which was a step of curriculum construction, action and observation
which was a step of curriculum implementation, and reflection which was a step of implementation
analysis of recommendation. Research data were collected by means of focus group, observation,
group interview, mind-mapping, meta plan, test, content analysis, and after action review.
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It was found from the research that the community at Don Tao It Village showed readiness to
involve in the development of community curriculum on “rice” for youths in terms of the body of
knowledge, field experience location, materials, and resource persons inclusively. Issues concerning
“rice” selected by the community as curriculum content were seed preparation, sowing, and insect
observation. The developed curriculum components consisted of principle, objectives, structure, a
scope of content, duration, learning activity provision approach, measurement and assessment, and
learning management plan. There was found at the step of curriculum implementation that youth
participants revealed their positive interest in the joining learning activities, particularly in field
experience practice. Satisfactory learning behaviors in accordance with curriculum objectives were
also addressed. The developed community curriculum was reflected as being practically appropriate.
It was suggested that refinement should be addressed regarding the content, learning experience
provision techniques, and duration.
Keywords: community curriculum, rice, participatory human and community resource development
E-mail address: drpaw@hotmail.com

คํานํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การพัฒนาตามกระแสทุนนิยม ทําให้ ชมุ ชนภาคเกษตรกรรมได้ รับผลกระทบทังในด้
้ านเศรษฐกิจและสังคม
ดังเช่นที่ปรากฏในชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ ตําบลสระสี่มมุ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึง่ เป็ นพื ้นที่เครื อข่าย
ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมศาสตร์
(Social Lab) ที่ ภ าควิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ นิสิตและคณาจารย์ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กับชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม (สุมิตร และดํารงค์, 2553) เมื่อ คณาจารย์และนิสิตปริ ญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ ร่วมวิเคราะห์และสรุ ปปั ญหาของ
ชุมชนในปี 2554 พบว่า ในปั จจุบนั เยาวชนรุ่ นใหม่ของชุมชน ไม่เห็นคุณค่าและไม่สนใจการทํานาซึง่ เป็ นวิถีชีวิตของ
ชุมชน เพราะเห็นว่าเป็ นอาชีพที่ต้องทํางานหนัก ทําให้ มีความห่วงกังวลว่า อาชีพการทํานาในอนาคตของบ้ านเตา
อิฐจะต้ องเสื่อมสลายลง จึงต้ องการปลูกจิตสํานึกให้ เยาวชนรุ่ นใหม่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทํานา อัน
จะเป็ นการสร้ างฐานความเข้ มแข็งในการดํารงวิถีการทํานาซึง่ เป็ นรากเหง้ าของวิถีชีวิตในชุมชนต่อไป
จากสภาพปั ญหาและความต้ องการดังกล่าว คณะผู้วิจยั และชุมชนจึงเห็นความจําเป็ นของการมีหลักสูตร
ชุมชน เรื่ อง “ข้ าว” ที่สามารถใช้ เป็ นกรอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องข้ าวจากผู้ใหญ่สู่
เยาวชนในชุมชน เนื่องจาก หลักสูตรชุมชนเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่นที่สร้ างขึ ้น โดยมีจุดเน้ น 3 ประการ ประการแรก คือ
เนื ้อหาสาระอันเป็ นเรื่ องราวของท้ องถิ่นที่จะกําหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ควรเจาะลึกและมากพอที่จะช่วยให้ มีความรู้
ความเข้ าใจตนเอง ท้ องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น จนสามารถแก้ ปัญหา และพัฒนาความเป็ นอยู่ สุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของตนและท้ องถิ่นให้ ดีขึ ้นได้ ประการที่สอง ได้ แก่ กระบวนการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ออกไปเรี ยนรู้ ชีวิตจริ งในท้ องถิ่น เพื่อให้ มีประสบการณ์ ตรงได้ สมั ผัสได้ กระทําจริ ง และมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นนัน้ และประการสุดท้ าย การเรี ยนการสอนต้ องมุ่งที่การใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นเข้ ามาช่วยอย่างใกล้ ชิด ไม่ว่าจะ
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เป็ น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรที่มนุษย์สร้ างขึ ้น หรื อทรัพยากรมนุษย์ (ใจทิพย์, 2539 กรมการศึกษานอก
โรงเรี ยน, 2541 นิคม, 2545) และโดยที่ชมุ ชนบ้ านดอนเตาอิฐมีองค์ความรู้ เรื่ องข้ าวและการทํานาสัง่ สมอยู่ในชุมชน
มาเป็ นเวลายาวนาน การ พัฒนาหลักสูตรชุมชน เรื่ อง “ข้ าว” ดังกล่าวจึงควรใช้ ชุมชนเป็ นฐานทังในเชิ
้
งองค์ความรู้
เกี่ยวกับการทํานาในประเด็นเรื่ อง “ข้ าว” พื ้นที่ปฏิบตั ิการวิจยั และวิทยากรชุมชน ผนวกเข้ ากับกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ซึง่ ได้ แก่ แนวคิดของทาบา ที่เน้ นการพัฒนาหลักสูตรจากล่างสู่บนและการมีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมคิดร่ วมทําของผู้ใช้ หลักสูตร (Taba, 1962 อ้ างใน ศิริมงคล, 2553) แนวคิดของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ
เลวิ ส ที่ เ น้ น การพัฒ นาหลัก สูต รโดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมกับ ผู้ เรี ย นและลัก ษณะทางสัง คม(Saylor,
Alexander & Lewis, 1981 อ้ างใน ศิริมงคล, 2553) แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสมิธ สแตนเลย์ และชอร์ ที่ใช้
รู ปแบบการศึกษาสังคมเป็ นฐาน ซึ่งหลักสูตรตามแนวคิดนีจ้ ึงเน้ นด้ านการศึกษาสังคมเป็ นหลัก อาทิ ด้ านทักษะ
ค่านิยม รู ปแบบของสังคม สภาพปั ญหา ความต้ องการของสังคม โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สังคม (Smith, Stanley & Shores, 1976 อ้ างใน ศิริมงคล, 2553) และแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรโอลิวา ซึง่ มี
พื ้นฐานปรัชญาความเชื่อเกี่ยวกับความต้ องการของสังคมและผู้เรี ยน เน้ นการวิเคราะห์ความต้ องการของชุมชนและ
ผู้เรี ยนมาสู่การกําหนดจุดมุ่งหมาย การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการประเมินผล (Oliva, 1992 อ้ างใน ศิริมงคล, 2553)
โดยสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดังนี ้
2

แนวคิด ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร

ปั ญหา ความต้ องการ
ทรั พยากรของชุมชน
องค์ ความรู้ เรื่ อง “ข้ าว”
การมีส่วนร่ วมของชุมชน

หลักสูตรชุมชน เรื่ อง “ข้ าว” สําหรั บเยาวชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรับเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ
2. เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ หลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรับเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ
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วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่ อง การพัฒนา หลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรั บเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ เป็ นการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) ขึ ้นไป มีผ้ รู ่ วมวิจยั ประกอบด้ วย (1) กลุ่มผู้นํา
ชุมชน (2) วิทยากรท้ องถิ่น (3) สมาชิกในชุมชนผู้ที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาและ
การทํานา (4) กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี เป็ นต้ นไป และ (5) คณะผู้วิจัยซึ่งเป็ น นิสิตปริ ญญาเอก
สาขาวิ ช าการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน โดยมี
กระบวนการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์ วิจัย: การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
คณะผู้ วิ จั ย สื บ เสาะปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นาหลัก สูต รของชุ ม ชน มี ขัน้ ตอน
ดําเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานชุมชนโดย วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานร่ วมกับชุมชนในการสํารวจประเด็นเกี่ยวกับ “ข้ าว” ที่อาจจะนํามา
สร้ างเป็ นหลักสูตร โดยการ สนทนากลุ่ม (Focus groups) กับผู้นําชุมชน ร่ วมกับสํารวจองค์ความรู้ เบื ้องต้ น การ
สังเกต(Observation) การใช้ แผนที่ความคิด (Mind map) และ เทคนิค Meta plan จากชาวบ้ านในชุมชน
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร:
1. การวางแผน: การสร้ างหลักสูตร
คณะผู้วิจยั และชุมชนร่ วมตัดสินใจโดยใช้ วิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) การใช้ แผน
ที่ความคิด (Mind map) การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเลือกประเด็นเกี่ยวกับ “ข้ าว” และสร้ างหลักสูตรชุมชน
ตามองค์ประกอบของหลักสูตร ได้ แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้ าง คําอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื ้อหา เวลาเรี ยน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่อการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมิน และแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. การปฏิบัตแิ ละการสังเกต: การทดลองใช้ หลักสูตร
วิทยากรชุมชนทดลองนําหลักสูตรไปใช้ ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ เรื่ อง “ข้ าว” แก่
เยาวชนในชุมชน ตามกรอบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่กําหนดไว้ โดยคณะผู้วิจยั ทําหน้ าที่พี่เลี ้ยง และผู้อํานวย
ความสะดวก ข้ อมูลจากการทดลองใช้ หลักสูตรได้ มาโดยวิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ กลุ่ม (Group
Interview) แบบทดสอบ (Test)
3. การสะท้ อนคิด: การวิเคราะห์ ผลการทดลองใช้ หลักสูตร
คณะผู้วิจัย ร่ วมกับวิ ทยากรชุมชน เยาวชน และผู้ปกครอง สะท้ อนผลการทดลองใช้
หลักสูตรชุมชนเรื่ อ “ข้ าว” โดยโดยวิธี การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกต (Observation) การทบทวนหลัง
การปฏิบตั ิ (After Action Review) และการใช้ แผนที่ความคิด (Mind map)
2
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ตารางที่ 1 แนวทางการดําเนินการวิจยั
ระยะที่/ขัน้ ตอน
ระยะที่ 1 การพัฒนา
โจทย์วิจยั : การศึกษา
ข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อพัฒนา
หลักสูตร

ระยะที่/ขัน้ ตอน
ระยะที่ 2 การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ
1.การวางแผน: การ
พัฒนาหลักสูตร

2.การปฏิบตั ิและสังเกต:
การทดลองใช้ หลักสูตร

3.การสะท้ อนคิด: การ
วิเคราะห์ผลการทดลอง
ใช้ และให้ ข้อเสนอแนะ

เครื่ องมือ/วิธีการ

แหล่ งข้ อมูล

-การสนทนากลุม่
-ผู้นําชุมชน
-การสังเกต
-ชาวบ้ าน
-การใช้ แผนที่ความคิด
-เอกสาร
-การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

เครื่ องมือ/วิธีการ

แหล่ งข้ อมูล

การวิเคราะห์
ผลผลิต
และแปลผล
-วิเคราะห์
-ประเด็นเกี่ยว
เนื ้อหา
กับข้ าวที่นํามา
-ผังความคิด สร้ างหลักสูตร
ได้

การวิเคราะห์
และแปลผล

ผลผลิต

-การสนทนากลุม่
-วิทยากร
-การใช้ แผนที่ความคิด
ชุมชน
-การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง -ผู้ปกครอง
-เยาวชน
-นักวิจยั
-เอกสาร
-การสังเกต
-วิทยากร
-การสัมภาษณ์กลุม่
ชุมชน
-แบบทดสอบ
-เยาวชน
-ผู้ปกครอง

-วิเคราะห์
เนื ้อหา
-ผังความคิด

-หลักสูตร
ชุมชนเรื่ อง
“ข้ าว” สําหรับ
เยาวชนบ้ าน
ดอนเตาอิฐ

-สถิติพื ้นฐาน
-วิเคราะห์
เนื ้อหา

-ผลการเรี ยนรู้
-ผลการจัด
ประสบการณ์

-การสนทนากลุม่
-การสังเกต
-การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ
-การใช้ แผนที่ความคิด

-วิเคราะห์
เนื ้อหา
-ผังความคิด

-จุดเด่น จุด
ด้ อยของ
หลักสูตร
-ข้ อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ ง

-วิทยากร
ชุมชน
-เยาวชน
-ผู้ปกครอง
-นักวิจยั

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การพัฒนาโจทย์ วิจัย: การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ข้ อมูลพืน้ ฐานชุมชน
บ้ านดอนเตาอิฐ ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 8 ต.สระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เกิดจากการย้ ายถิ่นของกลุ่ม
เชื ้อสายไทยวนจากจังหวัดราชบุรี ปั จจุบนั มีครัวเรื อนจํานวน 116 ครัวเรื อน ประชากรรวม 547 คน เป็ นชาย 262 คน
หญิง 285 คน มีพื ้นที่รวม 1,860 ไร่ เป็ นชุมชนที่มีวิถีเกษตรกรรมประกอบอาชีพการทํานามาตังแต่
้ อดีตจวบจนถึง
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ปั จจุบนั ถือได้ วา่ เป็ นพื ้นที่มีการประกอบอาชีพการทํานามากที่สดุ ในตําบลสระสี่มมุ จึงมีการสะสมทุนทางปั ญญา
เกี่ยวกับการทํานามาเป็ นระยะเวลานาน แม้ จะเคยได้ รับอิทธิ พลของกระแสการเกษตรแผนใหม่ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา จากการทํานาเพื่อการยังชีพมาเป็ นการทํานาเพื่อการค้ า ส่งผลทําให้ วิถีชีวิตของชาวนา
ต้ องเข้ าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายใต้ กระแสทุนนิยม เผชิญกับความผันแปรทางด้ านเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างขาดพลัง อํานาจในการต่อรอง แต่การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และการแก้ ปัญ หาร่ วมกัน ทัง้ ในชุมชนและ
เครื อข่าย ทําให้ ชาวนาบ้ านดอนเตาอิฐเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีความเชื่ อมัน่ ในแนวทางการทํานาที่ใช้
จุลินทรี ย์ที่สําคัญ พร้ อมทัง้ ยังได้ พบวิธีการแก้ ปัญหาข้ าววัชพื ชในพืน้ ที่ของตน ตลอดจนปรั บเปลี่ยนวิธีทํานาให้
เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่และภูมิสงั คมของชุมชน จนสามารถพึง่ ตนเองได้ อย่างเข้ มแข็ง และเป็ นแหล่งปลูกข้ าวพันธุ์
ดีของจังหวัดนครปฐม (ดํารง มากระจัน และคณะ, 2551)
ประเด็นเกี่ยวกับ “ข้ าว”
ในการสืบเสาะปั ญหาของชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ ในประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับข้ าวและวิถีการทํานา
ของชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ พบว่า วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทํานากําลังจะสูญหาย เนื่องจากขาดการสืบทอดอาชีพ
ทํานา เพราะปั จจุบันลูกหลานชาวนาไม่สนใจอาชีพทํานา มุ่งหันไปทํางานอย่างอื่นแทน ทําให้ ขาดความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับวิธีทํานาและข้ าว กระทัง่ แยกความแตกต่างระหว่างต้ นข้ าวกับต้ นหญ้ าไม่ได้ ประกอบกับกระแสทุน
นิยมและความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อระบบการทํานาทัง้ ระบบ และเมื่อคณะผู้วิจัยและชุมชนร่ วมกัน
จัดทําแผนที่ความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการของชุมชนแล้ ว จึงพิจารณาให้ จดั ทําหลักสูตรชุมชน
เรื่ อง “ข้ าว” เพื่ อถ่ายทอดสู่เยาวชนของชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ โดยประเด็นเกี่ยวกับข้ าวที่ เลือกเพื่อนําไปสร้ าง
หลักสูตร ประกอบด้ วย 1) การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและการหว่าน เนื่องจากเป็ นประเด็นที่ชุมชนมีความเชี่ยวชาญ และ
2) การสังเกตแมลง เนื่องจากเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เยาวชนในชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
การวางแผน: การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” ได้ พฒ
ั นาขึ ้นตามองค์ประกอบของหลักสูตร ดังตารางสรุ ปต่อไปนี ้
2
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรับเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
หลักการ
ให้ ความรู้ ที่ เป็ นไปได้ ในการนําสู่การปฏิบัติจริ ง และสามารถประเมินได้ โดยใช้
บริ บทและประสบการณ์จริ งในชุมชนเป็ นฐานการให้ ความรู้
จุดหมาย
เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของอาชีพการทํานา
เนือ้ หา
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและการหว่าน การสังเกตแมลง
โครงสร้ าง
1. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและการหว่าน ประกอบด้ วยหน่วยย่อย เมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การเตรี ยมดิน การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ข้าว การแช่ข้าว การผึง่
ข้ าว การหว่านข้ าวด้ วยมือและการหว่านข้ าวด้ วยเครื่ อง ใช้ เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
2. การสังเกตแมลง ประกอบด้ วยหน่วยย่อย การเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับการสังเกต
แมลง วิธีการโฉบแมลง ประเภทแมลงในนาข้ าว วิธีการคัดแยกแมลง วิธีการจัดการ
แมลงในนาข้ าว .ใช้ เวลาเรี ยน 1 ชัว่ โมง 30 นาที
กิจกรรมการเรี ยนรู้
การบรรยายเนื ้อหา และการฝึ กปฏิบตั ิ
สื่อการเรี ยนรู้
ใบความรู้ เนื ้อหาวิชาการ แผ่นภาพประกอบ ตัวอย่างพันธุ์ข้าว และพื ้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
การวัดและประเมินผล แบบทอสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินตนเอง
การปฏิบัตแิ ละการสังเกต: การทดลองใช้ หลักสูตร
การทดลองใช้ หลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรั บเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ ได้ ดําเนินการเมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2554 โดยเริ่ มจากผู้นําชุมชน เล่าเรื่ องวิถีชีวิตการเป็ นชาวนา และได้ มีการสาธิตการคัดเลือกพันธ์ ข้าว
การนําข้ าวที่แช่และงอกพร้ อมที่จะนําไปหว่านในนาให้ เยาวชนได้ เห็นและเรี ยนรู้ พร้ อมทังสาธิ
้ ตวิธีการช้ อนแมลงใน
แปลงนาข้ าว การอธิบายการสังเกตแมลงที่ให้ โทษและแมลงที่เป็ นคุณต่อข้ าว นอกจากนี ้ยังได้ มีการสาธิตการหว่าน
ข้ าวแบบดังเดิมและการหว่านข้ าวด้ วยเครื่ องหว่านข้ าวด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิในนาข้ าวที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ แล้ วด้ วย
การสะท้ อนคิด: การวิเคราะห์ ผลการทดลองใช้ หลักสูตร
การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองใช้ ห ลัก สูต รชุ ม ชนเรื่ อง “ข้ าว” สํ าหรั บ เยาวชนบ้ า นดอนเตาอิ ฐ
ดําเนินการใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร และส่วนที่ 2 เป็ นการประชุมสะท้ อนคิด
ร่ วมกันระหว่างคณะผู้วิจยั ผู้นําชุมชน วิทยากรท้ องถิ่น เยาวชน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนที่สนใจ เกี่ยวกับความ
เหมาะสม จุดเด่นและจุดด้ อยของหลักสูตร ตลอดจนข้ อเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช้ ซึง่ สรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั
ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว”
สิ่งที่ประเมิน
ความรู้
ทักษะปฏิบตั ิ
ด้ านเจตคติ

ผลการวิเคราะห์
เยาวชนส่วนใหญ่ตอบคําถามได้ ถกู ต้ อง
เยาวชนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบตั เิ ป็ นที่นา่ พอใจ
เยาวชนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้จากวิทยากรเป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 4 ผลการประชุมสะท้ อนคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว”
ผลการสะท้ อนคิด
สิ่งที่สะท้ อนคิด
จุดมุง่ หมาย
เนื ้อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้

สือ่ การเรี ยนรู้

วิทยากร

การวัดและ
ประเมินผล

หลักสูตรเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กําหนดไว้ มีความชัดเจนและสัมผัสได้ จริ ง มีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้
สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สูต ร ความต้ องการของชุ ม ชน และเหมาะสมกั บ
กลุม่ เป้าหมาย
กิจกรรมทําให้ ได้ รับความรู้ที่แม้ จะเป็ นประเด็นเล็ก ๆ ภายใต้ เวลาที่จํากัด แต่สามารถนํา
ความรู้นี ้ไปประยุกต์ปฏิบตั ิได้ จริ ง ทําให้ เยาวชนเห็นว่าการได้ เงินจากการทํานาต้ องใช้ เวลา
และกําลังกายอย่างมาก
การเตรี ยมการในการจัดทําบอร์ ดและรูปภาพเพื่อนําเสนอความรู้ตา่ ง ๆ ที่ชดั เจน ตลอดจน
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้ กบั วิทยากรได้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ า เป็ นส่วนสําคัญที่
ช่วยให้ การนําเสนอเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีความน่าสนใจ ชวนติดตามเหมาะสมกับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และตรงตามเนื ้อหาที่ถา่ ยทอด
วิทยากร มีสถานภาพเป็ นผู้ปกครอง เพื่อนบ้ าน ทําให้ ลกั ษณะการถ่ายทอดความรู้เป็ น
ลักษณะพ่อสอนลูกหรื อลุงสอนหลาน รวมทังขอบเขตสาระไม่
้
กว้ าง เนื ้อหาเข้ าถึงได้ ด้วยการ
ปฏิบตั ิ ไม่ยากเกินการทําความเข้ าใจ วิทยากรก็มคี วามเป็ นกันเองสูง ทําให้ บรรยากาศการ
เรี ยนรู้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
การใช้ เครื่ องมือหลายชิ ้นในการวัดและประเมินผล ทําให้ ได้ คําตอบที่มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมเนื ้อหาทังในภาคบรรยายและภาคปฏิ
้
บตั ิ

ตารางที่ 4 ผลการประชุมสะท้ อนคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” (ต่อ)
ผลการสะท้ อนคิด
สิ่งที่สะท้ อนคิด
ระยะเวลา

ผลที่ได้ รับจาก
หลักสูตรในภาพรวม

ควรเพิม่ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยจัดอย่างน้ อย 2 วัน เพื่อให้ เนื ้อหาสาระครอบคลุมการ
ทํานา หรื ออาจใช้ เวลาประมาณ 4 เดือนเพื่อให้ เรียนรู้ครบวิถีการผลิต และการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
การทํานานันอาจเรี
้
ยนรู้ร่วมกันในครอบครัวโดยการให้ เด็กและเยาวชนติดตามผู้ปกครองไป
นาข้ าว
เยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่า หลักสูตรนี ้ทําให้ เข้ าใจว่าการทํานาเป็ นอาชีพที่สามารถสร้ าง
ความสุขและรายได้ ให้ กบั ครอบครัวได้ แต่การประกอบอาชีพทํานาเป็ นอาชีพหลักนันเป็
้ นไป
ได้ ยาก อาจทําควบคูก่ นั ได้ ในลักษณะของการทํานาเป็ นอาชีพรอง ในขณะที่ผ้ นู ําชุมชน
ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนคาดหวังว่าหลักสูตรนี ้จะสามารถปลูกฝั งให้ บตุ รหลานของตน
เห็นความสําคัญของการสืบทอดอาชีพทํานาต่อไป

ตารางที่ 5 ผลการประชุมสะท้ อนคิดเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้ อยของหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว”
จุดเด่ น
1. เป็ นหลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาจากการวิเคราะห์
ปั ญหาในชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมวางแผน ร่ วมคิด ร่ วม
ทําของกลุม่ ผู้นําชุมชน ชาวบ้ าน และผู้ปกครอง
2. ลักษณะเนื ้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู้มคี วาม

จุดด้ อย
1. สาระเนื ้อหาหลักสูตรไม่ควรเน้ นการทํานาด้ วยวิธีการ
หว่านในนาตมเท่านัน้ ควรเพิม่ สาระในเรื่ องของนาหว่าน
ด้ วย
2. การใช้ หลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ยงั
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เหมาะสมกับการนําไปใช้ ถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถนําไปใช้ ได้ ดีกบั กลุม่ เป้าหมายที่มีอยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมและวิถีชีวิตการทํานา
3. สือ่ การเรี ยนรู้ด้วยรูปภาพน่าสนใจและสามารถกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนรู้เข้ าใจได้ งา่ ยขึ ้น

แปลกแยกจากวิถีชีวิตของชาวนา เนื่องจากเป็ นหลักสูตรที่
ถ่ายทอดในระยะสัน้ หากต้ องการให้ เยาวชนเห็นคุณค่า
ของการทํานาควรจะให้ มกี ารถ่ายทอดในวิถีชีวิตของ
ชุมชน อาทิ พ่อแม่ผ้ ปู กครองให้ ลกู หลานของตนติดตามไป
ทํานาด้ วย เป็ นต้ น
3. ระยะเวลาในการถ่ายทอดทีจ่ ดั น้ อยเกินไปควรเพิม่
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างน้ อย 2 วัน

การพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่ อง “ข้ าว” สําหรับเยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ เป็ นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายในการ
เรี ยนรู้ ของชุมชนด้ วยชุมชน โดยคณะนักวิจยั เป็ นผู้เอื ้ออํานวยกระบวนการให้ เกิดขึ ้น เพื่อสกัดเอาองค์ความรู้ จากตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) สูก่ ารนําเสนอและถ่ายทอดให้ กลุม่ เยาวชนได้ เรี ยนรู้ (Explicit Knowledge) ทังนี
้ ้ ข้ อมูล
การเรี ยนรู้ เป็ นผลมาจากการยอมรั บร่ วมกันของชุมชนที่ตระหนักถึงภาวการณ์ สืบทอดอาชีพทํานาของเยาวชนที่
นับวันเริ่ มลดลงเรื่ อย ๆ หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นจากการวิจยั นี ้ถึงแม้ ไม่ได้ มงุ่ หมายให้ เยาวชนหันกลับมาทํานาโดยทันที
แต่ผลจากการเรี ยนรู้ อาจมีส่วนสําคัญในการสร้ างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทํานา อย่างน้ อยให้ เยาวชนได้ เห็นความ
ยากลําบากและคุณค่าที่แฝงอยู่ในความลําบากเหล่านัน้ รวมทังมี
้ วิธีการถ่ายทอดการเรี ยนรู้ ที่แม้ จะมีวิทยากรซึง่ เป็ น
ผู้ใหญ่ในชุมชน แต่ผ้ ปู กครองและเยาวชนบางคนที่เคยทํานาหรื อทํานาเป็ นอาชีพอยู่แล้ วก็ร่วมทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยง
หรื อผู้ฝึกสอนขณะทําภาคปฏิบตั ิ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นความพร้ อมของชุมชนที่มีพื ้นฐานที่ดีต่อการจัดการ
ความรู้ ในชุมชน ดังที่ สมบูรณ์ (2546) ได้ อธิบายไว้ วา่ พื ้นฐานการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วย 5 ข้ อ
คือ 1) บุคคลมีความไฝ่ รู้ และมีศักยภาพ (personal mastery) 2) รั บรู้ ภาพลักษณ์ โลกรอบตัวได้ อย่างถูกต้ อง
(mental models) 3) มองวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (building shared vision) 4) การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม (team learning)
5) คิดอย่างเป็ นระบบครบวงจร (systems thinking)

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจยั ครั ง้ นี ้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างนิสิตปริ ญญาเอกและคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กับชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ ซึ่งทําให้
เห็นว่าการจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ในชุมชนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน เป็ นแนวทางที่จะนําไปสู่การพัฒนา
ความเข้ มแข็งทัง้ ในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ ในกระบวนการพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้ อ งการและปั ญ หาของกลุ่ม เป้ าหมายในชุมชนได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล แต่จํ าเป็ นต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดําเนินงานของผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการพัฒนาเป็ นลําดับแรก
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