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การพัฒนาหลักสูตรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สาํหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

The Development of Community Curriculum on “Rice” for Youths at Don-Tao-It Village 

วีรฉัตร์  สุปัญโญ1  วรรณี  อึง้สทิธิพนูพร1  จกัษณา  อธิรัตน์ปัญญา1 และคณะ 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย 2ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา 2หลกัสูตรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับ

เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ และ 2) 2วิเคราะห์ผลการใช้ 2หลกัสตูรชุมชนท่ีพัฒนาขึน้ 2ผู้ ร่วมวิจยัประกอบด้วย (1) กลุ่ม

ผู้ นําชุมชน (2) วิทยากรท้องถ่ิน (3) สมาชิกในชุมชน (4) กลุ่มเยาวชนในชุมชน และ (5) คณะผู้ วิจัย 

กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์วิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือการพัฒนา

หลกัสตูร และระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ข้ันการวางแผน ซึง่เป็นขัน้ของการ

สร้างหลกัสูตร ข้ันการปฏิบัติและการสังเกต ซึง่เป็นการทดลองใช้หลกัสตูร และข้ันการสะท้อนคิด ซึ่งเป็นขัน้

วิเคราะห์ผลการทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การสงัเกต การ

สมัภาษณ์กลุ่ม การใช้แผนท่ีความคิด เทคนิค meta plan แบบทดสอบ การวิเคราะห์เนือ้หา และการทบทวนหลงั

การปฏิบติั 

 ผลการวิจยัพบวา่ชมุชนบ้านดอนเตาอิฐมีความพร้อมในการร่วมพฒันาหลกัสตูรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับ

เยาวชน ทัง้ในเร่ืององค์ความรู้ พืน้ท่ี ทรัพยากร และวิทยากร ประเด็นเก่ียวกบั “ข้าว” ท่ีชุมชนเลือกเป็นเนือ้หาของ

หลักสูตรชุมชน คือ การเตรียมพันธุ์ ข้าวและการหว่านข้าว และการสังเกตแมลง องค์ประกอบของหลักสูตรท่ี

พฒันาขึน้ ประกอบด้วย หลกัการ จดุหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนือ้หา เวลาเรียน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อการเรียนการสอน การวดัผลและประเมิน และแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้หลกัสตูร พบว่า 

เยาวชนให้ความสนใจในการเรียนรู้ตามหลกัสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการฝึกปฏิบัติกิจกรรม และเกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ผลจากการสะท้อนคิดเก่ียวกบัหลกัสตูร พบว่า หลกัสตูรมีความ

เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้จริง แตค่วรมีการปรับปรุงเก่ียวกบัเนือ้หา วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลา 

คาํสาํคัญ: หลกัสตูรชมุชน ข้าว การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชนแบบมีสว่นร่วม 

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 
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คาํนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การพฒันาตามกระแสทนุนิยม ทําให้ชมุชนภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

ดงัเช่นท่ีปรากฏในชมุชนบ้านดอนเตาอิฐ ตําบลสระสี่มมุ อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึง่เป็นพืน้ท่ีเครือข่าย

ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ (Social Lab) ท่ีภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 2

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้พฒันาขึน้เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กบัชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (สมิุตร และดํารงค์, 2553) เม่ือ2คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์และชมุชน 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ร่วมวิเคราะห์และสรุปปัญหาของ

ชมุชนในปี 2554 พบวา่ ในปัจจบุนัเยาวชนรุ่นใหมข่องชมุชน ไมเ่ห็นคณุคา่และไมส่นใจการทํานาซึง่เป็นวิถีชีวิตของ

ชุมชน เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีต้องทํางานหนกั ทําให้มีความห่วงกงัวลว่า อาชีพการทํานาในอนาคตของบ้านเตา

อิฐจะต้องเสื่อมสลายลง จงึต้องการปลกูจิตสํานกึให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทํานา อนั

จะเป็นการสร้างฐานความเข้มแข็งในการดํารงวิถีการทํานาซึง่เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตในชมุชนตอ่ไป  

จากสภาพปัญหาและความต้องการดงักลา่ว คณะผู้ วิจยัและชมุชนจงึเห็นความจําเป็นของการมีหลกัสตูร

ชุมชน เร่ือง “ข้าว” ท่ีสามารถใช้เป็นกรอบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าวจากผู้ ใหญ่สู่

เยาวชนในชมุชน เน่ืองจาก หลกัสตูรชมุชนเป็นหลกัสตูรท้องถ่ินท่ีสร้างขึน้ โดยมีจุดเน้น 3 ประการ ประการแรก คือ 

เนือ้หาสาระอนัเป็นเร่ืองราวของท้องถ่ินท่ีจะกําหนดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ควรเจาะลกึและมากพอท่ีจะช่วยให้มีความรู้

ความเข้าใจตนเอง ท้องถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ จนสามารถแก้ปัญหา และพฒันาความเป็นอยู่ สขุภาพ 

เศรษฐกิจ สงัคมของตนและท้องถ่ินให้ดีขึน้ได้ ประการท่ีสอง ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ออกไปเรียนรู้ชีวิตจริงในท้องถ่ิน เพ่ือให้มีประสบการณ์ตรงได้สมัผสัได้กระทําจริง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้นัน้ และประการสดุท้าย การเรียนการสอนต้องมุ่งท่ีการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินเข้ามาช่วยอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะ
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เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึน้ หรือทรัพยากรมนุษย์ (ใจทิพย์, 2539  กรมการศกึษานอก

โรงเรียน, 2541 นิคม, 2545) และโดยท่ีชมุชนบ้านดอนเตาอิฐมีองค์ความรู้เร่ืองข้าวและการทํานาสัง่สมอยู่ในชุมชน

มาเป็นเวลายาวนาน การ 2พฒันาหลกัสตูรชุมชน เร่ือง “ข้าว” ดงักล่าวจึงควรใช้ชุมชนเป็นฐานทัง้ในเชิงองค์ความรู้

เก่ียวกบัการทํานาในประเดน็เร่ือง “ข้าว” พืน้ท่ีปฏิบติัการวิจยั และวิทยากรชมุชน ผนวกเข้ากบักรอบทฤษฎีเก่ียวกบั

การพัฒนาหลกัสูตร ซึง่ได้แก่ แนวคิดของทาบา ท่ีเน้นการพัฒนาหลกัสตูรจากล่างสู่บนและการมีส่วนร่วมในการ

ร่วมคิดร่วมทําของผู้ ใช้หลกัสตูร (Taba, 1962 อ้างใน ศิริมงคล, 2553) แนวคิดของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ 

เลวิส ท่ีเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับผู้ เรียนและลักษณะทางสังคม(Saylor, 

Alexander & Lewis, 1981 อ้างใน ศิริมงคล, 2553) แนวคิดการพฒันาหลกัสตูรของสมิธ สแตนเลย์ และชอร์ ท่ีใช้

รูปแบบการศึกษาสงัคมเป็นฐาน ซึ่งหลกัสูตรตามแนวคิดนีจ้ึงเน้นด้านการศึกษาสงัคมเป็นหลกั อาทิ ด้านทักษะ 

ค่านิยม รูปแบบของสงัคม สภาพปัญหา ความต้องการของสงัคม โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างสถานศกึษาและ

สงัคม (Smith, Stanley & Shores, 1976 อ้างใน ศิริมงคล, 2553) และแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรโอลิวา ซึง่มี

พืน้ฐานปรัชญาความเช่ือเก่ียวกบัความต้องการของสงัคมและผู้ เรียน เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและ

ผู้ เรียนมาสู่การกําหนดจุดมุ่งหมาย การจดักระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล (Oliva, 1992 อ้างใน ศิริมงคล, 2553) 

โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัได้ ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย (Conceptual  Framework) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันา2หลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้2หลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี 

การพัฒนาหลักสูตร 
ปัญหา ความต้องการ  
ทรัพยากรของชุมชน 

หลักสูตรชุมชน เร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชน 

 

องค์ความรู้เร่ือง “ข้าว” 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนา 2หลักสูตรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 2 เป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ขึน้ไป มีผู้ ร่วมวิจยัประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ นํา

ชุมชน (2) วิทยากรท้องถ่ิน (3) สมาชิกในชุมชนผู้ ท่ีมีองค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวนาและ

การทํานา (4) กลุ่มเยาวชนในชุมชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปี เป็นต้นไป และ (5) คณะผู้ วิจัยซึ่งเป็น 2นิสิตปริญญาเอก 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี

กระบวนการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์วิจัย: การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

คณะผู้ วิจัยสืบเสาะปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรของชุมชน มีขัน้ตอน

ดําเนินการดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานชมุชนโดย วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานร่วมกับชุมชนในการสํารวจประเด็นเก่ียวกับ “ข้าว” ท่ีอาจจะนํามา

สร้างเป็นหลกัสตูร โดยการ สนทนากลุ่ม (Focus groups) กบัผู้ นําชุมชน ร่วมกบัสํารวจองค์ความรู้เบือ้งต้น การ

สงัเกต(Observation) การใช้แผนท่ีความคิด (Mind map) และ เทคนิค Meta plan จากชาวบ้านในชมุชน 

ระยะที่ 2 การวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร: 

1. การวางแผน: การสร้างหลักสูตร 

คณะผู้ วิจยัและชมุชนร่วมตดัสินใจโดยใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) การใช้แผน

ท่ีความคิด (Mind map) การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเลือกประเดน็เก่ียวกบั “ข้าว” และสร้างหลกัสตูรชุมชน 

ตามองค์ประกอบของหลกัสตูร ได้แก่ หลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง คําอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนือ้หา เวลาเรียน 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวดัผลและประเมิน และแผนการจดัการเรียนรู้  

2. การปฏบิัตแิละการสังเกต: การทดลองใช้หลักสูตร 

วิทยากรชมุชนทดลองนําหลกัสตูรไปใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เร่ือง “ข้าว” แก่

เยาวชนในชมุชน ตามกรอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้โดยคณะผู้ วิจยัทําหน้าท่ีพ่ีเลีย้ง และผู้ อํานวย

ความสะดวก ข้อมลูจากการทดลองใช้หลกัสตูรได้มาโดยวิธีการสงัเกต (Observation) การสมัภาษณ์กลุ่ม (Group 

Interview) แบบทดสอบ (Test) 

3. การสะท้อนคดิ: การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้หลักสูตร 

คณะผู้ วิจัยร่วมกับวิทยากรชุมชน เยาวชน และผู้ ปกครอง สะท้อนผลการทดลองใช้

หลกัสตูรชมุชนเร่ือ “ข้าว” โดยโดยวิธี การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสงัเกต (Observation) การทบทวนหลงั

การปฏิบติั (After Action Review) และการใช้แผนท่ีความคิด (Mind map) 
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ตารางที่ 1 แนวทางการดําเนินการวิจยั 

ระยะที่/ขัน้ตอน เคร่ืองมือ/วิธีการ แหล่งข้อมูล 
การวิเคราะห์ 

และแปลผล 
ผลผลิต 

ระยะท่ี 1 การพฒันา

โจทย์วิจยั: การศกึษา

ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือพฒันา

หลกัสตูร 

-การสนทนากลุม่  

-การสงัเกต  

-การใช้แผนท่ีความคิด   

-การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

-ผู้ นําชมุชน 

-ชาวบ้าน 

-เอกสาร 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผงัความคิด 

-ประเดน็เก่ียว

กบัข้าวท่ีนํามา

สร้างหลกัสตูร

ได้ 

 

 

ระยะที่/ขัน้ตอน เคร่ืองมือ/วิธีการ แหล่งข้อมูล 
การวิเคราะห์ 

และแปลผล 
ผลผลิต 

ระยะท่ี 2 การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการ 

1.การวางแผน: การ

พฒันาหลกัสตูร 

 

 

-การสนทนากลุม่  

-การใช้แผนท่ีความคิด 

-การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

-วิทยากร

ชมุชน 

-ผู้ปกครอง 

-เยาวชน 

-นกัวิจยั 

-เอกสาร  

 

 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผงัความคิด 

 

 

-หลกัสตูร

ชมุชนเร่ือง 

“ข้าว” สําหรับ

เยาวชนบ้าน

ดอนเตาอิฐ 

2.การปฏิบติัและสงัเกต: 

การทดลองใช้หลกัสตูร 

-การสงัเกต  

-การสมัภาษณ์กลุม่ 

-แบบทดสอบ 

-วิทยากร

ชมุชน 

-เยาวชน 

-ผู้ปกครอง 

 

-สถิติพืน้ฐาน 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผลการเรียนรู้ 

-ผลการจดั

ประสบการณ์ 

3.การสะท้อนคิด: การ

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ใช้และให้ข้อเสนอแนะ 

-การสนทนากลุม่ 

-การสงัเกต  

-การทบทวนหลงัการปฏิบติั 

-การใช้แผนท่ีความคิด  

-วิทยากร

ชมุชน 

-เยาวชน 

-ผู้ปกครอง 

-นกัวิจยั 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผงัความคิด 

-จดุเดน่ จดุ

ด้อยของ

หลกัสตูร 

-ข้อเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การพัฒนาโจทย์วิจัย: การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ข้อมูลพืน้ฐานชุมชน 

บ้านดอนเตาอิฐ ตัง้อยู่ท่ีหมู ่8 ต.สระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เกิดจากการย้ายถ่ินของกลุ่ม

เชือ้สายไทยวนจากจงัหวดัราชบรีุ ปัจจบุนัมีครัวเรือนจํานวน 116 ครัวเรือน ประชากรรวม 547 คน เป็นชาย 262 คน 

หญิง 285 คน มีพืน้ท่ีรวม 1,860 ไร่ เป็นชุมชนท่ีมีวิถีเกษตรกรรมประกอบอาชีพการทํานามาตัง้แต่อดีตจวบจนถึง
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ปัจจบุนั ถือได้วา่เป็นพืน้ท่ีมีการประกอบอาชีพการทํานามากท่ีสดุ ในตําบลสระสี่มมุ จึงมีการสะสมทุนทางปัญญา

เก่ียวกับการทํานามาเป็นระยะเวลานาน แม้จะเคยได้รับอิทธิพลของกระแสการเกษตรแผนใหม่ ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา จากการทํานาเพ่ือการยงัชีพมาเป็นการทํานาเพ่ือการค้า ส่งผลทําให้วิถีชีวิตของชาวนา

ต้องเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายใต้กระแสทุนนิยม เผชิญกับความผันแปรทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

อย่างขาดพลังอํานาจในการต่อรอง 2แต่การเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้ปัญหาร่วมกันทัง้ในชุมชนและ

เครือข่าย ทําให้ 2ชาวนาบ้านดอนเตาอิฐเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีความเช่ือมัน่ในแนวทางการทํานาท่ีใช้

จุลินทรีย์ท่ีสําคัญ พร้อมทัง้ยังได้พบวิธีการแก้ปัญหาข้าววัชพืชในพืน้ท่ีของตน ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีทํานาให้

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและภมิูสงัคมของชมุชน จนสามารถพึง่ตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นแหล่งปลกูข้าวพนัธุ์

ดีของจงัหวดันครปฐม  (ดํารง  มากระจนั และคณะ, 2551) 

ประเดน็เก่ียวกับ “ข้าว” 

2ในการสืบเสาะปัญหาของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ 2ในประเด็นปัญหาเก่ียวกบัข้าวและวิถีการทํานา

ของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ พบว่า วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการทํานากําลงัจะสูญหาย เน่ืองจากขาดการสืบทอดอาชีพ

ทํานา เพราะปัจจุบันลูกหลานชาวนาไม่สนใจอาชีพทํานา มุ่งหันไปทํางานอย่างอ่ืนแทน ทําให้ขาดความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัวิธีทํานาและข้าว กระทัง่แยกความแตกต่างระหว่างต้นข้าวกบัต้นหญ้าไม่ได้ ประกอบกับกระแสทุน

นิยมและความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อระบบการทํานาทัง้ระบบ และเม่ือคณะผู้ วิจัยและชุมชนร่วมกัน

จดัทําแผนท่ีความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้ว จึงพิจารณาให้จดัทําหลกัสตูรชุมชน

เร่ือง “ข้าว” เพ่ือถ่ายทอดสู่เยาวชนของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ โดยประเด็นเก่ียวกับข้าวท่ีเลือกเพ่ือนําไปสร้าง

หลกัสตูร ประกอบด้วย 1) การคดัเลือกพนัธุ์ข้าวและการหวา่น เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีชุมชนมีความเช่ียวชาญ และ 

2) การสงัเกตแมลง เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตวัเยาวชนในชมุชน 

การวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 

การวางแผน: การพัฒนาหลักสูตร 

หลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” ได้พฒันาขึน้ตามองค์ประกอบของหลกัสตูร ดงัตารางสรุปตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

หลักการ ให้ความรู้ท่ีเป็นไปได้ในการนําสู่การปฏิบัติจริง และสามารถประเมินได้ โดยใช้

บริบทและประสบการณ์จริงในชมุชนเป็นฐานการให้ความรู้ 

จุดหมาย เพ่ือสง่เสริมให้เยาวชนได้ตระหนกัและเห็นคณุคา่ของอาชีพการทํานา 

เนือ้หา การคดัเลือกพนัธุ์ข้าวและการหวา่น การสงัเกตแมลง 

โครงสร้าง 1. การคดัเลือกพนัธุ์ข้าวและการหวา่น ประกอบด้วยหน่วยยอ่ย เมลด็พนัธุ์ข้าวและ

การคดัเลือกพนัธุ์ข้าว การเตรียมดิน การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าว การแช่ข้าว การผึง่

ข้าว การหวา่นข้าวด้วยมือและการหวา่นข้าวด้วยเคร่ือง ใช้เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 

2. การสงัเกตแมลง  ประกอบด้วยหน่วยย่อย การเตรียมอปุกรณ์สําหรับการสงัเกต

แมลง วิธีการโฉบแมลง ประเภทแมลงในนาข้าว วิธีการคดัแยกแมลง วิธีการจดัการ

แมลงในนาข้าว .ใช้เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 30 นาที 

กจิกรรมการเรียนรู้ การบรรยายเนือ้หา และการฝึกปฏิบติั 

ส่ือการเรียนรู้ ใบความรู้เนือ้หาวิชาการ แผ่นภาพประกอบ ตวัอย่างพนัธุ์ข้าว และพืน้ท่ีฝึกปฏิบติั 

การวัดและประเมินผล แบบทอสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ แบบประเมินตนเอง 

 

การปฏบิัตแิละการสังเกต: การทดลองใช้หลักสูตร 

การทดลองใช้หลกัสตูรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ ได้ดําเนินการเม่ือวนัท่ี 

28 สิงหาคม 2554 โดยเร่ิมจากผู้ นําชุมชน เล่าเร่ืองวิถีชีวิตการเป็นชาวนา และได้มีการสาธิตการคดัเลือกพนัธ์ข้าว  

การนําข้าวท่ีแช่และงอกพร้อมท่ีจะนําไปหวา่นในนาให้เยาวชนได้เห็นและเรียนรู้ พร้อมทัง้สาธิตวิธีการช้อนแมลงใน

แปลงนาข้าว การอธิบายการสงัเกตแมลงท่ีให้โทษและแมลงท่ีเป็นคณุตอ่ข้าว  นอกจากนีย้งัได้มีการสาธิตการหว่าน

ข้าวแบบดงัเดิมและการหวา่นข้าวด้วยเคร่ืองหวา่นข้าวด้วยการฝึกปฏิบติัในนาข้าวท่ีได้จดัเตรียมไว้แล้วด้วย 

การสะท้อนคดิ: การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้หลักสูตร 

การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้หลักสูตรชุมชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

ดําเนินการใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสตูร และส่วนท่ี 2 เป็นการประชุมสะท้อนคิด

ร่วมกนัระหวา่งคณะผู้ วิจยั ผู้ นําชมุชน วิทยากรท้องถ่ิน เยาวชน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนท่ีสนใจ เก่ียวกบัความ

เหมาะสม จดุเดน่และจดุด้อยของหลกัสตูร ตลอดจนข้อเสนอแนะในการนําหลกัสตูรไปใช้ ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงั

ตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” 

สิ่งที่ประเมิน ผลการวิเคราะห์ 

ความรู้ เยาวชนสว่นใหญ่ตอบคําถามได้ถกูต้อง 

ทกัษะปฏิบตัิ เยาวชนสว่นใหญ่มีผลการปฏิบตัเิป็นท่ีนา่พอใจ 

ด้านเจตคติ เยาวชนสว่นใหญ่ให้ความสนใจในการเรียนรู้จากวิทยากรเป็นอยา่งด ี
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ตารางที่ 4 ผลการประชมุสะท้อนคิดเก่ียวกบัความเหมาะสมของหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” 

สิ่งที่สะท้อนคดิ ผลการสะท้อนคดิ 

จดุมุง่หมาย หลกัสูตรเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้กําหนดไว้ มีความชัดเจนและสมัผสัได้จริง มีความ

เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ 

เนือ้หา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของชุมชน และเหมาะสมกับ

กลุม่เป้าหมาย 

กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมทําให้ได้รับความรู้ท่ีแม้จะเป็นประเด็นเลก็ ๆ ภายใต้เวลาท่ีจํากดั แตส่ามารถนํา

ความรู้นีไ้ปประยกุต์ปฏิบตัิได้จริง ทําให้เยาวชนเห็นวา่การได้เงินจากการทํานาต้องใช้เวลา

และกําลงักายอยา่งมาก  

สือ่การเรียนรู้ การเตรียมการในการจดัทําบอร์ดและรูปภาพเพ่ือนําเสนอความรู้ตา่ง ๆ ท่ีชดัเจน ตลอดจน

การจดัเตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้กบัวิทยากรได้เตรียมตวัลว่งหน้า เป็นสว่นสาํคญัท่ี

ช่วยให้การนําเสนอเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีความนา่สนใจ ชวนตดิตามเหมาะสมกบัการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และตรงตามเนือ้หาท่ีถา่ยทอด 

วิทยากร วิทยากร มีสถานภาพเป็นผู้ปกครอง เพ่ือนบ้าน ทําให้ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้เป็น

ลกัษณะพอ่สอนลกูหรือลงุสอนหลาน รวมทัง้ขอบเขตสาระไมก่ว้าง เนือ้หาเข้าถึงได้ด้วยการ

ปฏิบตัิ ไมย่ากเกินการทําความเข้าใจ วิทยากรก็มคีวามเป็นกนัเองสงู ทําให้บรรยากาศการ

เรียนรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

การวดัและ

ประเมินผล 

การใช้เคร่ืองมือหลายชิน้ในการวดัและประเมินผล ทําให้ได้คําตอบท่ีมีความเหมาะสมและ

ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ในภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิ

ตารางที่ 4 ผลการประชมุสะท้อนคิดเก่ียวกบัความเหมาะสมของหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” (ตอ่) 

สิ่งที่สะท้อนคดิ ผลการสะท้อนคดิ 

ระยะเวลา ควรเพ่ิมระยะเวลาการจดักิจกรรม โดยจดัอยา่งน้อย 2 วนั เพ่ือให้เนือ้หาสาระครอบคลมุการ

ทํานา หรืออาจใช้เวลาประมาณ 4 เดือนเพ่ือให้เรียนรู้ครบวิถีการผลติ และการเรียนรู้เก่ียวกบั

การทํานานัน้อาจเรียนรู้ร่วมกนัในครอบครัวโดยการให้เดก็และเยาวชนติดตามผู้ปกครองไป

นาข้าว 

ผลท่ีได้รับจาก

หลกัสตูรในภาพรวม 

เยาวชนสว่นใหญ่เห็นวา่ หลกัสตูรนีทํ้าให้เข้าใจวา่การทํานาเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้าง

ความสขุและรายได้ให้กบัครอบครัวได้ แตก่ารประกอบอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลกันัน้เป็นไป

ได้ยาก อาจทําควบคูก่นัได้ในลกัษณะของการทํานาเป็นอาชีพรอง ในขณะท่ีผู้ นําชมุชน 

ผู้ปกครอง และสมาชิกชมุชนคาดหวงัวา่หลกัสตูรนีจ้ะสามารถปลกูฝังให้บตุรหลานของตน

เห็นความสาํคญัของการสบืทอดอาชีพทํานาตอ่ไป 

 

ตารางที่ 5 ผลการประชมุสะท้อนคิดเก่ียวกบัจดุเดน่และจดุด้อยของหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” 

จุดเด่น จุดด้อย 

1. เป็นหลกัสตูรท่ีออกแบบและพฒันาจากการวิเคราะห์

ปัญหาในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วม

ทําของกลุม่ผู้ นําชมุชน ชาวบ้าน และผู้ปกครอง  

2. ลกัษณะเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้มคีวาม

1. สาระเนือ้หาหลกัสตูรไมค่วรเน้นการทํานาด้วยวิธีการ

หวา่นในนาตมเทา่นัน้ ควรเพ่ิมสาระในเร่ืองของนาหวา่น

ด้วย 

2. การใช้หลกัสตูรและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ยงั
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เหมาะสมกบัการนําไปใช้ถ่ายทอดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

และสามารถนําไปใช้ได้ดีกบักลุม่เป้าหมายท่ีมีอยูใ่น

สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตการทํานา 

3. สือ่การเรียนรู้ด้วยรูปภาพนา่สนใจและสามารถกระตุ้น

ให้ผู้ เรียนรู้เข้าใจได้งา่ยขึน้ 

แปลกแยกจากวิถีชีวิตของชาวนา เน่ืองจากเป็นหลกัสตูรท่ี

ถ่ายทอดในระยะสัน้  หากต้องการให้เยาวชนเห็นคณุคา่

ของการทํานาควรจะให้มกีารถ่ายทอดในวิถีชีวิตของ

ชมุชน อาทิ พอ่แมผู่้ปกครองให้ลกูหลานของตนติดตามไป

ทํานาด้วย เป็นต้น  

3.  ระยะเวลาในการถา่ยทอดท่ีจดัน้อยเกินไปควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งน้อย 2 วนั 

 การพฒันาหลกัสตูรชมุชนเร่ือง “ข้าว” สําหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ เป็นหลกัสตูรท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ

เรียนรู้ของชมุชนด้วยชมุชน  โดยคณะนกัวิจยัเป็นผู้ เอือ้อํานวยกระบวนการให้เกิดขึน้ เพ่ือสกดัเอาองค์ความรู้จากตวั

บคุคล (Tacit Knowledge) สูก่ารนําเสนอและถ่ายทอดให้กลุม่เยาวชนได้เรียนรู้ (Explicit Knowledge) ทัง้นี ้ข้อมลู

การเรียนรู้เป็นผลมาจากการยอมรับร่วมกันของชุมชนท่ีตระหนักถึงภาวการณ์สืบทอดอาชีพทํานาของเยาวชนท่ี

นบัวนัเร่ิมลดลงเร่ือย ๆ หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้จากการวิจยันีถ้งึแม้ไมไ่ด้มุง่หมายให้เยาวชนหนักลบัมาทํานาโดยทนัที 

แต่ผลจากการเรียนรู้อาจมีส่วนสําคัญในการสร้างทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพทํานา อย่างน้อยให้เยาวชนได้เห็นความ

ยากลําบากและคณุคา่ท่ีแฝงอยู่ในความลําบากเหลา่นัน้ รวมทัง้มีวิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้ท่ีแม้จะมีวิทยากรซึง่เป็น

ผู้ ใหญ่ในชมุชน แตผู่้ปกครองและเยาวชนบางคนท่ีเคยทํานาหรือทํานาเป็นอาชีพอยู่แล้วก็ร่วมทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง

หรือผู้ ฝึกสอนขณะทําภาคปฏิบติั ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นความพร้อมของชุมชนท่ีมีพืน้ฐานท่ีดีต่อการจดัการ

ความรู้ในชมุชน ดงัท่ี สมบรูณ์ (2546) ได้อธิบายไว้วา่ พืน้ฐานการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 5 ข้อ 

คือ 1) บุคคลมีความไฝ่รู้และมีศักยภาพ (personal mastery) 2) รับรู้ภาพลกัษณ์โลกรอบตัวได้อย่างถูกต้อง 

(mental models) 3) มองวิสยัทศัน์ร่วมกนั (building shared vision) 4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team learning) 

5) คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร (systems thinking) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจยัครัง้นีเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตปริญญาเอกและคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กบัชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ ซึ่งทําให้

เห็นวา่การจดักระบวนการเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในชมุชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นแนวทางท่ีจะนําไปสู่การพฒันา

ความเข้มแข็งทัง้ในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาท่ีตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่จําเป็นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดําเนินงานของผู้ปฏิบติังานด้านการพฒันาเป็นลําดบัแรก 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ท่ีสนบัสนนุทนุการวิจยั และขอขอบคณุชุมชนบ้านดอนเตา

อิฐท่ีให้ความร่วมมือเป็นผู้ ร่วมวิจยัเป็นอย่างดี 
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