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ค�าน�า

 หนงัสอื เรือ่งกำรวจิยัท้องถิน่ล่ำงสูบ่น: แนวปฏิบติัเชือ่มร้อยนโยบำย จดัท�ำขึน้
เพื่อน�ำเสนอสำระส�ำคัญที่ได้จำกกำรสังเครำะห์เอกสำรงำนวิจัย และกำรลงพื้นที่ภำค
สนำมท้ังสิน้ 16 จงัหวัด ภำยใต้ “โครงกำรกำรสงัเครำะห์รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูชุ้มชน
โดยใช้กำรวจิยัเป็นฐำนเพือ่กำรขบัเคลือ่นนโยบำยกำรศกึษำจำกล่ำงสูบ่น” โดยได้รับทนุ
สนับนุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่นและฝ่ำย
ชุมชนและสังคม ซึ่งสังเครำะห์ในประเด็นด้ำนกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นที่
ปรำกฏผลกำรเปลีย่นแปลงปฏริปูดีขึน้ในแทบทกุด้ำน อนัเนือ่งจำกกำรวจิยัเพือ่ท้องถิน่
ได้เป็นวธิวีทิยำกำรวจัิยทำงเลอืกทีม่บีทบำทส�ำคัญยิง่ต่อกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้ส�ำเรจ็
ลุล่วงไปด้วยดี 

 สำระส�ำคญัในหนงัสอืเล่มนีแ้บ่งออกเป็น 4 บท คอื บทที ่1 นโยบำยกำรศกึษำ
บนลงล่ำง ที่จะกล่ำวถึงสภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกส่วนกลำง บทที่ 2 หลักกำร
จำกฐำนรำก กล่ำวถึงหลักกำรแนวคิดส�ำคัญของงำนวิจัยท้องถิ่นที่ได้มำจำกกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บทที่ 3 แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ กล่ำวถึงกำรน�ำหลักกำร
แนวคิดส�ำคัญของงำนวิจัยท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และ
บทที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำล่ำงสู่บน กล่ำวถึงแนวทำงกำรน�ำองค์ควำมรู้จำกพื้นที่สู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 ควำมส�ำเร็จของหนังสือเล่มนี้ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ศูนย์
ประสำนงำนเครือข่ำยทั้ง 16 จังหวัด นักวิจัยวิชำกำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้บริหำรและ
คร ูเดก็และเยำวชน ทีด่�ำเนนิโครงกำรวจิยัในแต่ละพืน้ท่ี เสยีสละ ทุม่เททัง้แรงกำย แรงใจ
พลงัควำมคดิ เพือ่สร้ำงกำรเปลีย่นแปลงให้แก่ท้องถิน่ เกดินวตักรรมชมุชน น�ำมำสู่ชุมชน
ที่ยั่งยืน ตลอดจนสกว. องค์กรที่เห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้วิจัยเพื่อท้องถิ่น ท�ำหน้ำที่
เป็นแหล่งทนุส�ำคัญ ตลอดจนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรส่งต่อข้อมลูจำกล่ำงสูบ่น น�ำไปสู่
กำรเปลีย่นแปลงเชงินโยบำยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ท้ังนีป้ระโยชน์สงูสดุ
ของหนังสือเล่มนี้ จะเกิดไม่ได้เลยถ้ำขำดผู้อ่ำน และผู้น�ำไปใช้ปฏิบัติจริง
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	 ในสงัคมการศกึษาของประเทศไทย	 เรามกัจะมข้ีอค�าถามท่ีเราแทบจะหา
ค�าตอบไม่ได้สกัครัง้	การตัง้ค�าถามข้อสงสยัในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา	คอื
	 -	ท�าไมเราปฏริปูการศกึษาไม่ส�าเรจ็เสยีท	ีอะไรคอืปัญหาและอปุสรรค
	 -	การเปลีย่นแปลงนโยบายรฐัมนตรบ่ีอยครัง้เกดิผลอะไรติดตามมา
 - เราลงทนุทางการศกึษาสงูมากเป็นอนัดบัต้น	ๆ	ของโลก	แต่ท�าไมคะแนน
ผลสมัฤทธิต์�า่มากทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ
	 -	 เด็กและเยาวชนที่ยากจนด้อยโอกาส	 ออกกลางคันกว่า	 3.17	 ล้านคน	
เผชญิภาวะชวิีตทีเ่ปราะบาง	เข้าไม่ถงึสทิธิ	โอกาส	และนโยบายการศกึษาอย่างไรบ้าง
	 -	นโยบายที่ก�าหนดจากส่วนกลางลงสู่สถานศึกษา	 (บนลงล่าง)	มีผลต่อ
การส่งเสรมิคร	ูพฒันาการของเดก็นกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด
	 -	อะไรคือการศึกษาทีต่อบโจทย์อนาคตประเทศไทย	โรงเรียนสามญัศึกษา
หรอือาชวีศกึษา	ในระบบหรอืนอกระบบ	ตามอธัยาศัย	อดุมศกึษาเพ่ือสังคมหรือ	
ธรุกจิการศกึษา
	 -	เดก็ไทยควรมรีปูร่างหน้าตา	คณุลกัษณะประจ�าชาติในเร่ืองใดบ้าง
 - นโยบายการศึกษาที่ด�าเนินการมาโดยตลอด
มีงานวิจัยรองรับหรือไม่	หรือเกิดจากความต้องการ
ความสนใจเฉพาะของนักการเมือง	รัฐมนตรีแต่ละคน	
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	เดก็และ
เยาวชน	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมมีากน้อยเพยีงใด
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?
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บทที่ 1
นโยบายการศึกษาบนลงล่าง



	 ข้อค�าถามและข้อสงสัยยังคงมีอยู่และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 คณะผู้วิจัย
ในโครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ชุมชนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน	ได้ประมวลผลรายงาน
การวิจัย	เอกสาร	ผลส�ารวจ	บทความ	ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน	สถาบัน	บุคคลที่
เกีย่วข้อง	 ในเบือ้งต้นมข้ีอค้นพบเกีย่วกบั	 รายงานการวจัิย	 Policy	 Delivery	
Strategies	for	Education	Reform:	A	Formative	Research	and	Development
 (Wongwanich,	 Piromsombat,	 Khaikleng	 and	 Sriklaub,	 2015)	 ว่า	
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในช่วง	10	ปี	คือ	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2542	–	2552	ที่ไม่
ประสบความส�าเร็จอันเนื่องมาจากการให้นโยบายจากบนลงล่าง	 (Top-Down	
Policy	Delivery	Strategies)	นัน้	ส่วนใหญ่เกดิจากการส่งเอกสาร	จดหมาย	หรือ
ค�าสั่งมาจากข้างบน	ส่งมายังผู้ปฏิบัติงาน	จากนั้นเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ใน
การจัดอบรม	โดยหาคนที่มีประสบการณ์มาอบรม	ซึ่งเป็นความเข้าใจเพียงเบื้องต้น
แล้วให้คูม่อืในการปฏบัิตงิาน	ตวัผูป้ฏบิตังิานเองไม่ได้มคีวามเข้าใจ	 ไม่มคีวามพร้อม
ไม่เปลีย่นแปลงความคดิ	รวมทัง้ข้อจ�ากดัทางเวลาทีไ่ม่สอดคล้องกนั
ท�าให้การสื่อสารในตัวนโยบายล้มเหลว	อีกทั้งนโยบายการศึกษา
ของไทยยงัเปลีย่นตามรฐับาลท�าให้การปฏริปูการศกึษาไม่มทีศิทาง
คงทน	ต่อเนื่อง	ท�าให้การพัฒนานโยบายหรือการส่งต่อการศึกษา
ไม่สามารถท�าได้จริง

	 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ใน
โครงการการจัดท�าบญัชรีายจ่ายด้านการศกึษาแห่งชาตปิระเทศไทยปีงบประมาณ
2551	–	2556	มีข้อค้นพบว่า	 สัดส่วนงบประมาณ	100%	 เทียบเป็น	 100	บาท	
เป็นเงินเดือนค่าตอบแทน	76	บาท	ค่าอาหารและเครื่องแบบ	10	บาท	ค่าบริหาร
จัดการ	6	บาท	ค่าอาคารและครุภัณฑ์	5	บาท	แต่งบพัฒนาผู้เรียน	3	บาทเท่านั้น	
ทักษะและแรงงานไทยมีจุดอ่อนมากมายทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร	41%	การคิด
ค�านวณ	60%	การใช้งาน	IT	81%	ภาษาองักฤษ	96%	คะแนน	PISA	และ	O-NET
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ต�่ากว่า	50%	ในแทบทุกวิชาในปีพ.ศ.	2559	และในปีพ.ศ.	2558	ผลการสอบ	PISA	
ในวิชาการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 ได้คะแนนเฉลี่ย	 409,	 415	 และ	
421	คะแนน	ตามล�าดับ	โดยคะแนนลดลงทุกวิชาเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.	2555	และ
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในเชิงคุณภาพปี	 2558	 คือ	 มีเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้น	
ป.1	–	ป.3	จ�านวนร้อยละ	2.5	ทีอ่่านไม่ออก	และร้อยละ	8.1	ทีเ่ขียนไม่คล่องอยู่ด้วย
จากการเสวนาทางวชิาการและผลการส�ารวจ	Education	Watch	หวัข้อเร่ือง	“3	ปี
3	 รัฐมนตรี	 เหลียวหลังแลหน้า	ปฏิรูปการศึกษาไทย	ถึงไหนแล้ว”	ศ.ดร.สมพงษ์	
จิตระดับและคณะได้วิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตลอดช่วง	3	ปี	พบว่า	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ทั้ง	
3	ท่านมีผลงานการปฏิรูปการศึกษาสอบตกได้	3	คะแนนจาก	10	คะแนนเท่านั้น	
เน้นผลการปฏิรูปการศึกษา	 คือ	 เอกสารการปฏิรูป	 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ	
การประชุมเท่านั้น	ไม่มีการขับเคลื่อนหรือปฏิบัติการอื่น	ๆ	มากนัก	

	 เพื่อคลายปัญหา	 โจทย์ท้าทาย	 ข้อเท็จจริงของการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่
ประสบผลส�าเร็จได้มากเท่าที่ควร	 แผนภูมิรูปแบบนโยบาย	 โครงสร้าง	 การออก
ค�าสั่งด�าเนินการ	 การรวมศูนย์อ�านาจ	 การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ	
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติจากนโยบายบนลงล่าง	 สามารถแสดงเป็น
แผนภูมิได้	ดังนี้
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 ในเชงิโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการศกึษา	 นโยบายจะถกูก�าหนด
มาจากระดับบนสูงสุดสู่ผู้บริหารระดับสูง	 ระดับ	 C11	 จ�านวน	 5	 คน	 รองเลขา
ระดับ	C10	จ�านวน	14	คน	ผู้ตรวจราชการระดับ	C10	จ�านวนประมาณ	10	คน	
ทีป่รกึษาเลขาธิการระดบั	C10	จ�านวน	13	คน	รวมทัง้สิน้ระดบั	C10	จ�านวน	37	คน
ส่งต่อนโยบายลงมาทีศ่กึษาธกิารภาค	(ศธภ.)	18	ภาค	ระดับ	C10	จ�านวน	18	คน
ที่ดูแลก�ากับในแต่ละภาค	 ต่อจากนั้นส่งต่อมาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	
(ศธจ.)	ระดับ	C9	จ�านวน	76	คน	ที่ก�าหนดแนวนโยบายในแต่ละจังหวัด	มีกลไก
ระดับจังหวัดที่ท�าหน้าที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 และผู้อ�านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ระดับ	C9	จ�านวน	268	คน	ดูแล
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสพฐ.จ�านวน	30,421	โรง	ในรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารท้ังหมด	21	คน	ตัง้แต่ปีพ.ศ.	2542	จนถงึปัจจบุนั	เวลาบรหิาร
งานเฉลีย่คนละ	6	เดอืน	16	วนั	เกดิข้าราชการระดบัสูง	ระดับ	C11	จ�านวน	5	คน
ระดับ	10	จ�านวน	55	คน	ระดับ	8	–	9	อีกจ�านวนมาก	งบประมาณที่ใช้ตอบแทน
ค่าวทิยฐานะผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงูระดบัต่าง	ๆ	จ�านวนประมาณ	404	คน	โรงเรียน
เปลีย่นแปลงสภาพไปตามนโยบายของรฐัมนตรแีต่ละท่านมทีัง้หมด	66	ชือ่	(“ประเภท
โรงเรียนไทย”,	 2560:ออนไลน์)	 ดังนี้	 1)	 โรงเรียนต้นแบบ	 2)	 โรงเรียนแกนน�า
3)	 โรงเรียนน�าร่อง	 4)	 โรงเรียนตัวอย่าง	 5)	 โรงเรียนสาธิต	 6)	 โรงเรียนสีขาว
7)	 โรงเรียนน่าอยู่น่ามอง	 8)	 โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์	 9)	 โรงเรียนมาตรฐาน	
10)	โรงเรยีนมาตรฐานสากล	11)	โรงเรยีนสองภาษา	12)	โรงเรยีนในฝัน	13)	โรงเรยีนดี
ประจ�าต�าบล	14)	 โรงเรียนดีศรีต�าบล	15)	 โรงเรียนดีใกล้บ้าน	16)	 โรงเรียนส้วม
สขุสนัต์	17)	โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	18)	โรงเรยีนส่งเสรมิประชาธปิไตย	19)	โรงเรยีน
วิถีพุทธ	20)	โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า	21)	โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	22)	โรงเรียน
พระราชทาน	23)	 โรงเรียนกินนอน	24)	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 25)	 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์	 26)	 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ	 27)	 โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต	
28)	โรงเรยีนเครอืข่าย	29)	โรงเรยีนชายขอบ	30)	โรงเรียนชายแดน	31)	โรงเรียน
กันดาร	 32)	 โรงเรียนดีบนดอย	 33)	 โรงเรียนหลังเขา	 34)	 โรงเรียนบนเกาะ
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โรงเรียนน�าร่องโรงเรียน	DLIT โรงเรียนกันดาร

35)	โรงเรยีนโรงพกัจ�าลอง	36)	โรงเรยีนรวมศนูย์	37)	โรงเรยีนเรยีนร่วม	38)	โรงเรยีน
สุจรติ	39)	โรงเรยีน	BBL	40)	โรงเรยีน	DLTV	41)	โรงเรยีน	DLIT	42)	โรงเรยีน	STEM
43)	โรงเรียนประชารัฐ	44)	โรงเรียนสุขบัญญัติ	45)	โรงเรียนสีเขียว	46)	โรงเรียน
ปลอดขยะ	47)	โรงเรียนรีสอร์ท	48)	โรงเรียน	DARE	49)	โรงเรียนกลางน�้า	50)	
โรงเรียน	TO	BE	NUMBER	ONE	51)	โรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์	52)	โรงเรียนอย.น้อย
53)	โรงเรียนบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย	54)	โรงเรียนภมูปัิญญาท้องถิน่	55)	โรงเรยีน
กองทนุการศกึษา	56)	โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	57)	โรงเรยีนตชด.	58)	โรงเรยีนมิตรภาพ
59)	โรงเรยีน	Stand	Alone	60)	โรงเรยีนแม่เหลก็	61)	โรงเรยีนภูเขาสงู	62)	โรงเรยีน
คูข่นาน	63)	โรงเรียนสาขา	64)	โรงเรียนประชารฐั	ดใีกล้บ้าน	65)	โรงเรียนคุณธรรม
66)	โรงเรียน	ICU	(และมีโรงเรียน	กศน.)

	 การปฏริปูการศกึษาทีผ่่านมาจงึปรากฏผลในเชงิโครงสร้าง	ระบบ	ระเบยีบ
กฎเกณฑ์	หน่วยงานระดับส่วนกลาง	ภูมิภาค	จังหวัด	เขตพื้นที่	คณะกรรมการชุด
ต่าง	ๆ	บคุลากรส่วนใหญ่เพิม่แท่งได้ต�าแหน่งสงูขึน้	มค่ีาตอบแทนในรูปแบบต่าง	ๆ
มากมาย	เงนิเดอืนทีส่งูกว่าวชิาชพีอืน่	วทิยฐานะ	งบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี	แต่กลับ
ด้อยคุณภาพ	 ผลสัมฤทธิ์ต�่าแทบทุกวิชา	 เด็กนักเรียนแทบไม่ได้อะไรเลยจากการ
ปฏริปูการศกึษาทีผ่่านมา	 แม้นจะมข้ีอเรยีกร้อง	 การวพิากษ์วจิารณ์บนฐานความรู้
งานวิจยั	บทความทีเ่กีย่วข้องยนืยนัถึงความล้มเหลวและวิกฤตการณ์การศึกษาจนถงึ
ปัจจุบนันีก็้ตามท	ีประเดน็ปัญหาเหล่านีฝ่้ายวิจัยเพือ่ท้องถิน่	และฝ่ายชมุชนและสงัคม
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	 (สกว.)	ได้เลง็เหน็ถึงปัญหาส�าคญัของประเทศ
โดยเฉพาะด้านชุมชนทรัพยากร	 การท่องเที่ยวเกษตร	 สุขภาพ	 ศิลปวัฒนธรรม	
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เศรษฐกิจชุมชน	 เด็กและเยาวชน	 ซึ่งทุกเรื่องทุกประเด็น
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โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนแกนน�า โรงเรียนสีขาว โรงเรียนหลังเขา โรงเรียน	ICU

โรงเรียน	STEM

โรงเรียนสาธิต
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ล้วนเชือ่มโยง	เกาะเกีย่วกับเรือ่งของการศกึษาในระดับฐานราก	โรงเรียน	สถานศึกษา
วิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย	 การศึกษาในระบบ	 นอกระบบ	 ตามอัธยาศัย	 การเรียนรู้
ตลอดชีวติแทบท้ังสิน้	เป็นหน่วยชมุชน	โรงเรียน	ครอบครวัทีใ่กล้ล่มสลาย	อ่อนแอลง
พึ่งตนเองไม่ได้	เปรียบเสมือนนโยบายจากส่วนบนดึงเอาความเข้มแข็ง	ทรัพยากร	
ทนุสงัคม	วถิชีวีติวฒันธรรม	ชมุชนการเรยีนรูถ้กู	“ลมหอบ”
กวาดไปแทบทัง้หมดทัง้ส้ิน	ผ่านระบบการศึกษาทีด่งึเด็ก	คดัเดก็
ออกจากชมุชนท้องถิน่ของตนเองวันแล้ววันเล่า	เพื่อป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานของระบบตลาด	ทุนนิยมแข่งขัน	โลกาภิวัตน์	
THAILAND	4.0	และอุตสาหกรรมตามยุควาระต่าง	ๆ

	 ผศ.ดร.บัญชร	แก้วส่อง	รองผู้อ�านวยการสกว.	ด้านชุมชน	ท้องถิ่น	พื้นที่	
ชี้ว่า	 ประเด็นหนึ่งที่การปฏิรูปการศึกษาไม่เคยพูดถึง	 คือ	 การจัดการศึกษาที่ก่อ
ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีช่มุชนท้องถิน่	การปฏริปูแบบงานวจัิยเพ่ือท้องถ่ินเรามอง
ผลลัพธ์ของงาน	3	อย่าง	คือ	1)	งานวิจัยท้องถิ่นสร้างคน	2)	สร้างความรู้	3)	สร้าง
การเปลีย่นแปลง	ผศ.ดร.ชพูกัตร์	สทุธสิา	ผูอ้�านวยการฝ่ายวจิยัท้องถิน่	สกว.	(2558)
ได้เสนอนโยบายและทิศทางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นว่า	งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุน
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับชุมชน	สร้างให้ผู้ที่มีข้อมูลความรู้ได้มีส่วนร่วม
ในการผลิตความรู้	 ได้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัย	 โดยช่วงแรกเป็นการศึกษา
กบัชุมชนทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารศกึษาค้นคว้าความรูท้้องถ่ินภูมปัิญญาท้องถิน่ในมติิต่าง	 ๆ
ต่อมาน�ามาสูก่ารพฒันาสาระการเรียนรูโ้ดยใช้โรงเรยีนเป็นศนูย์กลางและมกีารพฒันา
องค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินมาพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่	 อกีทัง้การสนบัสนนุการวจัิย
กบักลุม่ผูด้้อยโอกาสทีอ่ยูช่นบทห่างไกล	 นอกจากนีย้งัเน้นให้นกัวชิาการไปท�างาน
ร่วมกับชุมชนด้วยโจทย์ที่เป็นประเด็นปัญหาของชุมชนและให้ชุมชนเข้ามาเป็น
ภาคีร่วมในวจัิยด้วยกระบวนการวจัิยเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม	รวมถงึมกีารวิจยั
ด้านภาษาวิกฤตของ	 node	 งานวิจัยกลุ่มนี้เป็นการค้นหาความรู้กับคนชาติพันธุ์
ที่มีภาษาที่ใกล้สูญหายแล้วน�ามาสู่การประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรม	 และ
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การสนับสนุนโครงการวิจัยในประเด็นที่เป็นปัญหาสังคมและต้องการค�าตอบ	 และ
ทศิทางในการสนับสนนุการวิจัยต่อไปจึงเป็นการสรปุ	รวบรวม	สงัเคราะห์	องค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา	 เพื่อตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนการต่อยอด
ความรูเ้พือ่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นงานวจิยัและพฒันาทีส่อดคล้องไปกบัสถานการณ์
ของปัญหาการศึกษาของสังคมไทยและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

	 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สกว.	 ให้ความส�าคัญกับงานปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่
ปีพ.ศ.	 2542	 ด้วยการชูประเด็น	 “การศึกษา”	 ขึ้นพร้อม	 ๆ	 กับเริ่มต้นสนับสนุน
ทุนวิจัยให้กับชาวบ้าน	ครูบาอาจารย์	ผู้บริหารการศึกษา	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้น�า
ชุมชน	องค์กรเอกชน	ภาคประชาสงัคม	นกัวชิาการ	อาจารย์มหาวทิยาลยัและอืน่	ๆ
เข้ามาวจิยัลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง	ด้วยการขึน้โจทย์วจัิยจากปัญหาใกล้ตัวมากมาย
กว่า	1,793	โครงการ	ผ่านศนูย์ประสานงานท้องถิน่	(nodes)	กว่า	50	ศนูย์	ท่ีเป็น
พีเ่ล้ียง	ชวนพดู	ชวนคยุ	คอยเย่ียมเยอืน	ชีแ้นะ	กระตุน้	ให้ก�าลงัใจจนงานวจิยัท้องถิน่
สร้างนักการเรียนรู้	นักพัฒนา	นักปฏิรูปเปลี่ยนแปลง	นักวิจัยภาคสนาม	ปราชญ์
ชาวบ้าน	ประชาสังคม	กลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหว	ผู้รู้ทิศทางและจังหวะของชุมชน
ตนเอง	เป็นต้น	

	 คณะผู้วิจัยได้รับทุนวิจัยจากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สกว.	 ในโครงการ
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน	มีวัตถุประสงค์คือ

1.	 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยชุมชนในชุดการศึกษาให้ได้หลักการ	 แนวคิดทฤษฎี
ระดบัล่างสูบ่น	ของสงัคมไทยเพือ่น�าไปสูก่ารเสรมิสร้างการประยกุต์	การแก้ปัญหา
การศึกษาในชุมชนท้องถิ่นแห่งอื่น	ๆ	ได้
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2.	 เพื่อก�าหนดหลักการ	 แนวทางนโยบายการศึกษาล่างสู่บน	 จากงานวิจัยชุมชน	
ชุดการศึกษา	 ที่สังเคราะห์แล้วบูรณาการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง	 ผู้ก�าหนดแนว
นโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษาบนสู่ล่างได้ลงตัว	 เหมาะสมและมีทิศทางที่
ถูกต้องต่อไป

3.	 เพื่อพัฒนารูปแบบ	ยุทธศาสตร์	กิจกรรมทางวิชาการของสถาบันที่มีข้อค้นพบ	
บทสรปุงานวจิยั	ทีม่คีณุภาพน่าเชือ่ถอื	ล่างสูบ่นเข้าสูส่ถาบนั	กลุ่มบคุคลส�าคญัทีม่ี
บทบาทในการก�าหนดนโยบาย	ทศิทางการศึกษาได้	อนัจกัเป็นต้นแบบ	ตวัอย่างที่ดีให้
เกดิกระบวนการการสงัเคราะห์งานวจิยัในชุดอืน่	ๆ	รวมทัง้สถาบนัท่ีเกีย่วข้องมากยิง่ขึน้

	 การเตรียมการของคณะผู้วิจัยมีตั้งแต่การประชุมวางแผน	 การทบทวน
วรรณกรรม	 การวางกรอบของงานวิจัย	 แผนด�าเนินงาน	 สร้างเครื่องมือ	 การจัด
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน	 การอ่านโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนลงพื้นที่	 การติดต่อ
ประสานงานกับ	nodes	คิดค�านวณค่าใช้จ่าย	และอื่น	ๆ	เป็นกระบวนการวิจัยและ
ขั้นตอนตามปกติของทีมงานสังเคราะห์งานวิจัยวิชาการทั่วไป	 แต่กลับปรากฏว่า
ตลอดระยะทีล่งพืน้ทีใ่นแต่ละภมูภิาค	16	จงัหวดั	จ�านวน	41	โครงการ	คณะผู้วจัิย
ได้มีการพบปะสนทนาพูดคุยสุนทรียะวิชาการ	(dialogue)	อย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ	ศกึษาดงูานร่องรอยทีส่บืค้นหลงเหลอือยู	่อภปิรายถกเถยีงในประเด็น
ส�าคัญหลายเรื่องของการจัดการศึกษา	 ความหมาย	 และคุณค่าที่สรุปรวบยอดมา
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติปีแล้วปีเล่า	รู้จักต้นทุนของชุมชน	องค์ความรู้และปรัชญาที่
กลัน่กรองตกผลกึมอี�านาจทางการอธิบายสือ่สารท�าความเข้าใจได้	 ความเป็นธรรมดา
ที่ไม่ธรรมดา		ผู้สร้างความรู้ในวิถีชีวิตของตนเองได้โดยไม่ต้องค�านึงถึงหรืออ้างอิง	
   วทิยาการจากตะวนัตกมากนกั	ผูเ้ขยีนประวติัศาสตร์ชุมชน
	 	 	 ของตนเอง	ให้ลกูหลานเรยีนรู้ได้	ผูส้ร้างสนัติสขุในชมุชน
   ด้วยมติพิหุวัฒนธรรมบนความขดัแย้งแตกต่างได้	 นกัสร้าง
   และนกัออกแบบหลกัสูตรท้องถิน่เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้
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ปฏบิตัจิรงิอนัมหีลกัสตูรแฝงในการปลกูฝังค่านยิมรกัท้องถ่ินของตนเอง	 การส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่นผ่านโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อย่างสมดุล	เกื้อกูลกัน	ผู้คนไม่แปลกแยก
แตกต่าง	ชนกลุ่มน้อย	ผู้พลัดถิ่นสามารถอ่านออกเขียนได้	คิดเลขเป็น	มเีจตคตทิีด่ี
ต่อคนรอบข้าง	สงัคมและประเทศชาต	ิกล่าวได้ว่าประสบการณ์	การพบปะผูป้ฏบิตัจิรงิ
กลุ่มบุคคลที่เข้าใจเนื้อหาปัญหาที่มีอยู่ได้ปฏิรูปการศึกษาได้ส�าเร็จ	 แต่ส่งต่อไม่ถึง
ระดับนโยบายมากนัก	 เป็นอีกครั้งหน่ึงที่คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้เปลี่ยนมุมมองและ
เปิดโลกทศัน์ของการศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์และคณุค่าของคณะผู้วจัิยแต่ละคนด้วย

 การศกึษาจากงานวจัิยแต่ละเล่มไม่สามารถสือ่สาร	สร้างความเข้าใจ	มโนทศัน์
ทางนโยบายได้มากเท่าที่ควร	 การอ่านในเชิงสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละเล่มจะได้
ข้อค้นพบ	แนวทางปฏบิตัอิงค์ความรู้ทีป่รากฏ	นวัตกรรมชมุชนเพยีงพอ	30	ถงึ	40%
เท่านัน้	อนัเกดิขึน้เนือ่งจากนกัวจิยัท้องถิน่ไม่ถนดัในการเขียนรายงานการวิจัยตาม
แบบฟอร์ม	5	บทมากนัก	ซ่ึงเป็นระเบียบและขัน้ตอนของงานวจัิยส่วนใหญ่ทีป่ฏบิติั
ตามกนัมา	รวมทัง้กรอบระยะเวลาทีต้่องส่งตามจ�านวนเงินงวดงบประมาณในแต่ละครัง้
ความสมบูรณ์ที่สุดจึงยังไม่สามารถเขียนได้ครบทุกด้าน	ทุกมิติ	ทุกองค์ประกอบที่
มีอยู่	 การอ่านงานวิจัยเชิงเอกสารจ�าเป็นอย่างยิ่งก่อนลงภาคสนามสังเคราะห์งาน
แต่ละโครงการ	 อย่างไรก็ตามกิจกรรมวิชาการภาคสนามไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ปรึกษาหารือการสนทนากลุ่มเล็ก	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การอภิปรายแสดงความ
คดิเหน็ในข้อค�าถามส�าคญั	 ความไม่ชดัเจนของร่องรอยท่ียงัเหลืออยู	่ หลักฐานทาง
ข้อมลูทีห่ายไป	และท่ีส�าคญัเป็นอย่างย่ิงคอืการลงภาคสนามการเยีย่มเยอืนสนทนา
วสิาสะ	การลงมอืปฏบัิติ	การสาธิต	การเสนอผลงานผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ	เมือ่ประมวล
งานเอกสารวจิยัทีอ่าจเป็นพืน้ฐานมาก่อนลงภาคสนามผสมผสานกับกิจกรรมวิชาการ
หลากหลายประเภท	คณะผูวิ้จัยจึงสามารถสรปุความถกูต้องสมบูรณ์	คณุค่า	ความหมาย
ที่หาจริงได้ตรงกับผู้วิจัยแต่ละโครงการ	90	ถึง	100%	ทีเดียว
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	 ข้อค้นพบประเด็นนี้แม้นเป็นเรื่องเล็กน้อยและอาจมองข้ามไปได้	 แต่ใน
ข้อเท็จจริงปัจจุบันการมีนโยบายจากบนลงล่างได้	 ผู้ก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา
นักปฏิรูปการเรียนรู้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	 เข้าใจองค์รวมปัญหาการศึกษามากน้อย
เพียงใด	 มีประสบการณ์งานวิจัยลงภาคสนาม	 พบประพูดคุยให้โอกาสผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเข้ามามส่ีวนร่วมมากน้อยเพยีงใด	และรบัทราบรับรู้บางส่วนงานวจัิยคร่ึง	ๆ
กลาง	ๆ	จากส่วนล่างเพยีง	30	ถงึ	50%	เท่านัน้	การตคีวามจากเอกสารผิดถกูมากน้อย
เพียงใด	มิฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษา	นโยบายและทิศทางการศึกษาไทยก็จะแยก
ส่วนกัน	บนห่างไกลจากล่าง	แยกส่วนการท�างานปฏริปูไปกนัคนละด้านตามความถนดั
และความสนใจแต่ละบคุคล	การขาดวิสยัทศัน์มองอนาคตทีเ่ป้าหมายเดยีวกัน	ชดัเจน
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน	 เสียสละอดทน	 และร่วมมือกัน	 สร้างสรรค์ให้บรรลุ
ภารกิจที่ทุกคนเฝ้ารอคอยให้ปรากฏจริงได้	 การปฏิรูปการศึกษา	 นโยบาย	 และ
ทิศทางที่ผ่านมาล้วนสร้างความประหวั่นพรั่นพรึง	 ไม่มั่นคง	 ท้อแท้	 หวาดหวั่น	
อาจเป็นประเด็นเร่ืองบนลงล่างและล่างสู่บนมิใช่โจทย์ปฏิรูปการศึกษาที่ร่วมกัน
พัฒนาขึ้นมาก็เป็นได้

 นโยบายบนลงล่างมใิช่อปุสรรคในเรือ่งของการอ่าน	ตคีวามและหาร่องรอย
ให้พบให้ได้	 ปัญหาและข้ออุปสรรคของคณะผู้วิจัยที่มาจากส่วนกลาง	 อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	มีต�าแหน่งทางวิชาการทุกระดับ	มีทีมวิจัยนักสังเคราะห์
ที่ล้วนแล้วแต่จบการศึกษาทางด้านวิจัยการศึกษาและอื่น	 ๆ	 ช่องว่างของความรู้	
ความเข้าใจของกลุม่คนท่ีมศีาสตร์องค์ความรู	้การวิจยัขัน้สงูศาสตร์ตะวันตกในระดับ
ปรญิญาโทและเอกกบังานวจัิยท้องถิน่ของครปูราชญ์ชาวบ้าน	 องค์กรเอกชนพีเ่ลีย้ง
ในพื้นที่	 ผู้บริหารการศึกษาที่เป็นศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น	 วิถีตะวันออกเต็มไปด้วย
มายาคติ	อคติ	ความไม่เข้าใจ	การมองอ่านแบบ
ไม่เข้าใจ	การตีความในกระบวนการวจัิยไม่ครบถ้วน
ไม่ครบ	5	บท	เขียนภาษาอ่อนมิใช่วิชาการ	โจทย์
ค�าถามเล็กแคบไม่ครบถ้วน	กรอบงานวจิยัตะวนัตก
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5	บท	ก�าหนดวธิกีารคดิของคนในวงการวจิยัเป็นกรอบ	(block)	ท่ีแน่นอน	ตายตัว
มีระบบระเบียบจนทุกขั้นตอนเป็นงานยาก	เข้าไม่ถงึ	งานวจิยัท้องถิน่ไม่ใช่งานวจิยั	
เขียนไม่ถูกต้อง	 ไม่ครบ	 ไม่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 กรอบแนวคิดการวิจัย	
(Conceptual	 Framework)	 ขาดความชัดเจน	 ตัวแปรต้น	 ตัวแปรตาม	 ไม่มี
การระบุถึง	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคิดอย่างไร	และอื่น	ๆ	การสังเคราะห์งาน
ทีน่�าศาสตร์	ทฤษฎ	ีวธิวีทิยาการวจัิย	กรอบวธิคีดิเชงิตวัแปร	การวิเคราะห์เชงิข้อมูล
ตัวเลของค์ประกอบเหล่าน้ีล้วนไม่สอดคล้องตรงกับงานวิจัยท้องถิ่นและท�าให้
คณะผูว้จิยัหลงทาง	 คอยจบัข้อด้อย	 จดุอ่อนการวพิากย์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
โดยเฉพาะประเดน็การต้องได้รปูแบบ	และขัน้ตอนการวจิยัทีช่ดัเจน	มกีรอบแน่นอน
เรียงตามล�าดับขั้นตอน	 ระบบระเบียบวิธีด�าเนินการวิจัยตามศาสตร์วิจัยตะวันตก
ที่เรียนรู้กันมา	 อย่างไรก็ตามข้อค้นพบของทีมสังเคราะห์เมื่อลงภาคสนามมากขึ้น
ยาวนานใน	 41	 โครงการที่อ่านอย่างตั้งใจ	 เราพบว่า	 ศาสตร์วิจัยที่เราเรียนรู้มา
กลับคับแคบกว่า	 ติดกรอบ	 แข็งตัวในการด�าเนินงานมากไป	 สุดท้ายทีมวิจัยต้อง
กลับมาทบทวนว่าเรามาถูกทางหรือไม่	 ถ้าเรายังไม่ปรับวิธีคิด	 ยืดหยุ่นไม่เพียงพอ	
สมัพนัธภาพห่างไกล	 เราจะไม่รูจ้กัศาสตร์วจิยัเพือ่ท้องถ่ินได้อย่างแน่นอน	 ทีมวจัิย
ก�าลังเข้าสู่ลู่บนสู่ลงล่างที่ผิดพลาดอีกครั้งใช่หรือไม่

 นโยบายบนลงล่างด้านการศกึษาทีผ่่านมาล้วนท�าให้โรงเรยีน	ชมุชน	ท้องถ่ิน
อ่อนแอลง	คณุภาพ	ผลสมัฤทธิ	์คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตกต�า่	ไม่ตอบโจทย์ครอบครวั
รวมถึงเด็กและเยาวชนได้มากเท่าที่ควร	 เน้นการใช้อ�านาจนโยบายทางการเมือง
สัง่ต่อลงมาเป็นทอด	ๆ	ขาดการมส่ีวนร่วมจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีระดับล่าง	การปฏริปู
การศึกษาจึงขาดความชัดเจน	 เข้าใจไม่ตรงกันและไม่มีความต่อเนื่อง	 ในขณะที่
ระดับโรงเรียน	สถานศึกษา	ผู้บริหาร	ครูบาอาจารย์	 ภาคประชาสังคมเริ่มเรียนรู้
และตระหนักมากขึ้นว่าการรับนโยบายจากส่วนกลางมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
หน่วยงานของตนยากที่จะส�าเร็จได้	การค้นหา	หลักการ	แนวทาง	นวัตกรรม	การ
ศกึษาวจิยัทีเ่หมาะสมกบัสงัคมบรบิท	ปัญหาใกล้ตวั	การมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่ายน่าจะ
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เป็นบทสรุปที่แก้ไขปัญหาสะสมมายาวนานได้ด้วยตนเอง	 นโยบายล่างสู่บนจึงเป็น
หนทางที่ยั่งยืนพึ่งตนเองดีกว่าดั้งเดิมที่คิดตามผู้อื่น	 รัฐมนตรี	 ข้าราชการระดับสูง
จากเบือ้งบนทีข่าดทัง้ข้อมลู	 ความรูค้วามเข้าใจ	 และงานวจัิยเชงินวตักรรมท้องถ่ิน
โดยสิ้นเชิง	 เป็นข้อคิดส�าคัญยิ่งของผู้ก�าหนดนโยบายจากส่วนกลางบนสู่ล่าง	 ต้อง
เรียนรู้	ตระหนัก	เข้าใจ	เปลี่ยนวิธีการคิด	ค่านิยมในการเห็นความส�าคัญของหน่วย
รบันโยบาย	ผูล้งมือปฏบิติั	ชมุชน	ท้องถิน่มากขึน้	บนพืน้ฐานศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ทนุทางสงัคมทีม่ค่ีา	ผู้ปฏริปูด้วยนวัตกรรมตนเองได้	และการบรูณาการการมส่ีวนร่วม
เชิงนโยบายปฏิรูปการศึกษาบนลงล่างควบคู่ล่างสู่บนจึงจะส�าเร็จได้
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 การสังเคราะห์งานวิจยัในโครงการการสงัเคราะห์รปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน
มีการลงพื้นที่	16	จังหวัด	41	โครงการ	ที่หลากหลายแตกต่างทั้งในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรยีน	การศกึษาตามอธัยาศยั	การศกึษาตลอดชวีติ	ครอบคลุมต้ังแต่
ระดับปฐมวัย	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา	เขตพื้นที่	เฉพาะ
3	จงัหวดัภาคใต้	ชมุชนท้องถิน่ศกึษา	และอืน่	ๆ	ดงัโครงการและจังหวดัท่ีฝ่ายวจัิย
เพื่อท้องถิ่น	สกว.	สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการดังต่อไปนี้	
	 ในจังหวัดภาคเหนือ	อันได้แก่	จังหวัดพะเยา	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	และ
ล�าปาง	 ศกึษาจากเอกสารโครงการวจิยัเพือ่ท้องถิน่ประเด็นด้านการศกึษา	 จ�านวน
13	 โครงการ	 อันได้แก่	 1)	 โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรูส้�าหรบักลุม่ชาตพินัธุ	์ในพืน้ท่ีอ�าเภอภซูาง	จังหวดัพะเยา	(2555)
2)	 โครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยองค์กร
ชุมชนต�าบลบ้านแหวน	อ�าเภอหางดง	จงัหวัดเชยีงใหม่	(2547)	3)	โครงการการวิจยั
และพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 (2553)	 4)	 โครงการการจัดท�าหลักสูตร
ท้องถิ่น	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โรงเรียนบ้านจองค�า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	5)	โครงการรปูแบบการจดัการศกึษาแบบทวภิาษาส�าหรับเด็กปฐมวยั
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอปุถัมภ์	10	ต�าบลป่าแป๋	อ�าเภอแม่สะเรียง	จงัหวัดแม่ฮ่องสอน	

บทที่ 2
หลักการจากฐานราก
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6)	 โครงการวิจัยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ต�านานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อม
ต�าบลบ้านเอื้อม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	 (2554)	7)	 โครงการวิจัยการจัดการ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ของเยาวชนบ้านไหล่หิน	 ต�าบลไหล่หิน	 อ�าเภอเกาะคา	 จังหวัดล�าปาง	 (2556)
8)	 โครงการวิจัยกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการช�าระ
ต�านานมลูศาสนา	 ฉบบัวดับ้านเอ้ือมของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตแพร่	ห้องเรยีนวดับญุวาทย์วหิาร	จงัหวดัล�าปาง	(2556)	9)	โครงการวจัิย
แนวทางการท�างานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยล�าปางเพ่ือสร้าง
การเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ต�าบลนิคมพัฒนา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
ล�าปาง	 (2556)	10)	 โครงการวิจัย	“ไส้เดือนดิน”	กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ต�าบลปงยางคก	 อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัด
ล�าปาง	 (2558)	 11)	 โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา	 1	
อ�าเภอเกาะคา	 จังหวัดล�าปาง	 (2559)	 12)	 โครงการวิจัยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว	
อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	(2559)	และ	13)	โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบันกัเรียนกลุม่ชาตพินัธ์ุปกาเกอะญอ	โรงเรยีนบ้านโป่งน�า้ร้อน
ต�าบลเสริมกลาง	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง	(2559)
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 ในจังหวัดภาคอีสาน	อันได้แก่	จังหวัดอุบลราชธานี	ยโสธร	สุรินทร์	ศึกษา
จากเอกสารโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นด้านการศึกษา	จ�านวน	12	โครงการ	
อนัได้แก่	1)	โครงการวจิยัศกึษารปูแบบการเรยีนการสอนศิลปะด้วยการใช้ภมิูปัญญา
ท้องถิน่ด้านการเขยีนภาพผะเหวดโดยการมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนและชมุชน	ของชมุชน
ต�าบลส�าโรง	 อ�าเภอตาลสุม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 (2552)	 2)	 โครงการแนวทาง
การจัดการเรยีนรู้อย่างมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
กรณศึีกษาโรงเรยีนปทมุราชวงศา	อ�าเภอปทมุราชวงศา	จงัหวัดอ�านาจเจรญิ	 (2552)
3)	 โครงการการฟื้นฟูอัตลักษณ์การแต่งงานของคนภูไท	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
แต่งงาน:	กรณศีกึษาคนภไูทบ้านนาโด่	ต�าบลนาโสก	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัมกุดาหาร
(2552)	 4)	 โครงการการศึกษาปัจจัยการเล่นหวยใต้ดิน	 เพื่อหาแนวทางลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเล่นหวยใต้ดินอย่างมีส่วนร่วม	 (2552)	 5)	 รูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิง
นิเวศ	 ชุมชนบ้านบัวเทิง	 ต�าบลท่าช้าง	 อ�าเภอสว่างวีระวงศ์	 จังหวัดอุบลราชธานี	
(2552)	 6)	 โครงการนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนเพื่อค้นหาและพัฒนารูปแบบ
การบูรณาการการจดัการเรยีนการสอนตามศกัยภาพของบุคคล	(2553)	7)	โครงการ
รปูแบบการสนับสนุนการท�าวจิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วมในรายวชิาการศกึษา
อิสระของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ทีจั่งหวดัอบุลราชธานี
(2553)	8)	โครงการวจิยัรปูแบบการเสรมิสร้างพฤติกรรมอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน
สามเณรโดยการมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนบาลีสาธติศกึษามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย
วดัทุง่-ศรเีมือง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดอบุลราชธาน	ี(2555)	9)	การศึกษารูปแบบการใช้
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ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการพัฒนาเดก็และเยาวชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของโรงเรยีน
และชมุชน	(2551)	10)	โครงการชวนกนัอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง	จังหวดัยโสธร	(2552)
11)	 โครงการแนวทางการยกระดบัองค์ความรูก้ารส่งเสรมิพัฒนาการและสร้างนสิยั
รักการอ่าน	 จากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แบบมีส่วนร่วม	 (2553)	 และ	 12)	 โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
ต�าบลเชื้อเพลิง	อ�าเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	(2553)

	 ในจังหวัดภาคกลาง	อันได้แก่	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	พระนครศรีอยุธยา	
ปทมุธาน	ีศกึษาจากเอกสารโครงการวจิยัเพือ่ท้องถ่ินประเด็นด้านการศึกษา	จ�านวน
5	 โครงการ	 อันได้แก่	 1)	 โครงการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของนกัศกึษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรีุโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	 (2555)	 2)	 โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและครู
ในการท�ากจิกรรม	 อกท.	 ทีเ่อือ้ต่อการพฒันานกัศกึษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระยะที่	2	(2554)	3)	โครงการ
พฒันาศักยภาพและทักษะการใช้ชวีติผ่านกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ของเดก็และเยาวชน
ต�าบลแพรกหนามแดง	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	(2556)	4)	โครงการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนต�าบลสวนผึ้ง	
อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	(2556)	และ	5)	การมีส่วนร่วมของชุมชน	โรงเรียน	
และมหาวทิยาลยั	 ในการพัฒนากระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ชมุชนโดยภมูปัิญญา
ท้องถิ่น	 ของโรงเรียนวัดเมตารางค์	 ต�าบลเชียงรากน้อย	 อ�าเภอสามโคก	 จังหวัด
ปทุมธานี	(2559)
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	 ในจังหวัดภาคใต้	อันได้แก่	จังหวัดสตูล	ตรัง	สุราษฎร์ธานี	ปัตตานี	ยะลา	
ศกึษาจากเอกสารโครงการวิจยัเพือ่ท้องถ่ินประเดน็ด้านการศกึษา	จ�านวน	11	โครงการ
อันได้แก่	1)	โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลามของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ	 ต�าบลฉลุง	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสตูล	 2)	 โครงการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากล	
โดยใช้กระบวนการวจิยัของโรงเรยีนอนบุาลสตลู	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสตลู	3)	โครงการ
แนวทางการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
โรงเรียนไทรงาม	อ�าเภอนาโยง	จังหวัดตรัง	4)	 โครงการการสืบค้นประวัติศาสตร์
เมอืงเวยีงสระ	เพือ่หาแนวทางในการฟ้ืนฟูวถิชีวิีตชมุชนโดยกลุม่เยาวชน	และชมุชน
เมอืงเวียงสระ	จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี5)	โครงการศกึษารปูแบบและการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในการสืบทอด	 ภูมิปัญญามโนราห์โดยกลุ่มเยาวชน	 ครู	 ภูมิปัญญา	 และ
องค์กรท้องถิ่น	 ชุมชนบ้านคลองเสียว	 เทศบาลต�าบลเมืองเวียง	 อ�าเภอเวียงสระ	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 6)	 โครงการแนวทางสืบทอดภูมิปัญญา	 เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต
กลุ่มคนไทด�าบ้านไทรงามและบ้านทับชันสามัคคี	 ด้วยกระบวนการมีส่วนรวม
ระหว่างชุมชนกับกลุ่มเยาวชน	 อ�าเภอพุนพิน	 จังหวัดสุราษฎรธานี	 7)	 โครงการ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ:	 กรณีการจัด
การศึกษาแบบทวภิาษา	(ภาษาไทย-มลายถูิน่)	ในโรงเรียนเขตพืน้ทีส่ีจั่งหวดัชายแดน
ภาคใต้	(2550)	8)	โครงการรูปแบบการสอนกีรออาตีที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปกครอง
ต�าบลระแว้ง	อ�าเภอยะรงั	จงัหวดัปัตตานี	(2556)	9)	โครงการวจัิย	การส่งเสรมิการอ่าน
อลักรอุานโดยใช้ระบบกรีออาตขีองศนูย์และโรงเรยีนสอนอลักรอุาน	 จงัหวดัปัตตานี
(2556)	10)	โครงการรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการพดูภาษาอาหรบั
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ซานาวย์ีของโรงเรยีนสตรอิีสลามวทิยามลูนธิ	ิ อ�าเภอเมอืงยะลา
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จังหวัดยะลา	ระยะที	่1	(2556)	และ	11)	โครงการรปูแบบการสอนอ่านอลักรุอาน
โดยใช้ระบบกีรออาตีรูปแบบกาลามุลลอฮ	อ�าเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	(2558)

	 การด�าเนินการวิจัยในช่วงระยะเวลา	 1	 ปี	 6	 เดือน	 ทั้งการอ่านรายงาน
การวิจยัทกุเล่ม	ประชุมปรกึษาหารอืก่อนลงพืน้ที	่การเตรยีมค�าถามส�าคญั	การสบืค้น
หาร่องรอย	การอ่านซ�้าทวนประเด็น	การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย	(metaphor)	
การลงพื้นที่ภาคสนาม	การอภิปรายกลุ่มย่อย	การสนทนาวิสาสะ	การศึกษาดูงาน
การเยีย่มชมซักถามข้อสงสยั	การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	การดูร่องรอย
ที่ผู้ด�าเนินการปรากฏอยู่	 การลงมือปฏิบัติจริง	 การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 การคืน
ข้อมลูให้กบัพ่ีเลีย้ง	(nodes)	การต่อยอดองค์ความรู	้การสร้างและพฒันาองค์ความรูใ้หม่
การตรวจซ�า้เพิม่เตมิ	และอืน่	ๆ	คณะผูว้จิยัค่อย	ๆ	ปรบัวิธกีารคดิ	การพัฒนาตนเอง
ให้ละของเดิม	 กรอบศาสตร์วิจัยที่สะสมมาอย่างยาวนาน	 และกลับไปสู่ความเป็น
ดั้งเดิม	 ธรรมชาติ	 เรียบง่าย	 ติดดิน	 เรียนรู้ไปกับทุกท่าน	 ครู	 ผู้บริหารการศึกษา	
ภมิูปัญญาชาวบ้าน	พีเ่ลีย้ง	ภาคประชาสงัคม	ผูน้�าชาวบ้าน	อาจารย์เกษยีณข้าราชการ
และอืน่	ๆ	ในระดับเดยีวกัน	กลัยาณมติรวจิยั	เสมอภาคเท่าเทยีมกนั	ผูร้บัฟังอย่างเข้าใจ
ซักถามด้วยความกระหายใคร่รู้เพิ่มเติม	 ไม่คิดติดกรอบ	 (block)	 เปิดใจ	 รับสิ่ง
ข้อค้นพบทีท่ดลอง	ลองผดิลองถกู	อธบิายค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูทกุด้าน	การน�าเสนอ
ข้อมลู	วธิกีารคดิแตกต่างหลากหลายอนัน�าไปสูป่รชัญา	ญาณวทิยาและกระบวนการใหม่
ที่ริเริ่มจากฐานราก	 ผู้อยู่ติดกับปัญหา	 ผู้ถูกกระท�าจากนโยบายบนลงล่าง	 ชุมชน	
โรงเรียน	 ครูนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ประชาชนที่อ่อนแอ	 ถดถอย	 สูญสิ้นอัตลักษณ์	
จิตวิญญาณ	และทุนทางสังคมลงไปเรื่อย	ๆ

	 การสังเคราะห์งานวิจัยจ�านวนมากน�ามาสู่ปัญหาหลายด้าน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัความพยายามทีจ่ะถอดรปูแบบ	ขัน้ตอน	วิธวีจัิย	ทฤษฎทีีน่�ามาใช้ประเภท
งานวจิยั	วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	เครือ่งมอืการวิจยั	กลุม่ตวัอย่าง	ฯลฯ	ซึง่เป็นขัน้ตอน
ปกตขิองงานวจิยั	5	บททีมี่ระเบยีบวิจยัทีแ่น่นอนตายตวัและปฏบิตัเิป็นบรรทดัฐาน
วิชาการการวิจัยสากลท่ัวไป	 ในระหว่างลงภาคสนามพยายามสัมภาษณ์พูดคุย
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัพีเ่ลีย้ง	 ผูป้ฏิบติัการภาคสนามด้วยค�าถาม
ที่ว่า	 “รูปแบบวิธีการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่น�ามาปฏิบัติกันมีขั้นตอนที่ชัดเจน
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อย่างไรบ้าง”	 อย่างไรก็ตาม	 บรรดานักวิจัยภาคสนาม	 พี่เลี้ยง	 บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ข้อคิดและกึ่งปฏิเสธแบบไม่เป็นทางการว่า	 “เราไม่มีรูปแบบวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ที่มีขั้นตอนชัดเจนแบบวิจัยประเภทอื่น	ๆ	แต่งานวิจัยแบบนี้ยืดหยุ่นไปตามสภาพ
ปัญหาและสังคมบริบทที่แตกต่างกันออกไป	 ผู้วิจัยออกแบบด�าเนินการเพื่อมุ่งแก้
ปัญหาเป็นส�าคัญมากกว่าระเบียบวิธีวิจัยท่ีน�ามาใช้”	 คณะผู้วิจัยยังคงยืนยันว่า
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นต้องมีรูปแบบขั้นตอนการวิจัยเหมือนการวิจัยประเภทอื่นได	้
หลังการถอดบทเรียน	 คืนข้อมูลหลายครั้ง	 การสรุปรูปแบบและขั้นตอนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นดูเสมือนว่าเกิดขึ้นได้จริง	 มีรูปแบบและขั้นตอนรายละเอียดเกิดขึ้น
มากมาย	 แต่สรุปลงไม่ส�าเร็จ	 ไม่น่าใช่ค�าตอบ	 และขาดตรรกะถึงแก่นส�าคัญของ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่คณะผู้วิจัยทุ่มเทอย่างมากก็ตามที

 ในระยะเวลาต่อมาความเข้าใจ	ความลุ่มลกึ	และการศกึษาค้นคว้า	อ่านงานวจัิย
ทีเ่ป็นทางเลอืก	หนงัสือเชงิปรัชญาญาณวิทยา	บทความผูรู้ท้างด้านนีม้ากขึน้	ทบทวน
ค�าส�าคัญในภาคสนาม	การน�าเสนอหัวข้อหลักในประเด็นส�าคัญของการท�าวิจัย
เพือ่ท้องถ่ินมาแก้ไขปัญหา	การปฏริปูการศกึษาระดับต่าง	ๆ	ความไร้กรอบ	ไร้ข้ันตอน
ไร้อคติ	 ความตั้งใจให้ครบถ้วนตามศาสตร์เดิมที่เรียนรู้สะสมมา	 เมื่อลดตัวตนของ
ทีย่ดึถอืลงมากเท่าใด	 ความกระจ่างชดัเจนของงานวจัิยจึงเรียบเรียง	 สอดประสาน
ความสัมพันธ์เชิงจังหวะ	และกลุ่มค�าส�าคัญทางวิจัยเกิดขึ้นใหม่ได้ตามค�าถามโจทย์
วจิยั	สงัคมบรบิทของคนในชมุชนนัน้ร่วมกัน
ออกแบบให้สอดคล้องสมัพันธ์	 จดัเรยีงกลุม่
จังหวะกับกิจกรรมวิจัยได้อย่างเหมาะสม
ลงตัว	 ไม่มีสูตรส�าเร็จ	 ไม่มีรูปแบบเชิง
วทิยาศาสตร์วจัิย	ขัน้ตอนไม่ส�าเร็จรปู	1	2	3
แต่ล�าดับขั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกขณะ
3	อาจมาก่อน	2	และ	1	เป็นต้น	การเคลือ่นตวั
และการจดัความสมัพนัธ์มาจากจังหวะ	 วงจร
วถิชีีวติ	การด�าเนนิกจิกรรมตามเส้นทางเวลา
ควบคูก่บัความสมัพันธ์สอดคล้องของกลุม่ค�า
ส�าคญัทางการวจิยั	โจทย์วจิยั	ปัญหาใกล้ตวั
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วเิคราะห์ข้อมลู	เวทสีร้างความเข้าใจ	การเก็บข้อมลู	การทดลองใช้	การสรปุประยุกต์ใช้	
และอืน่ๆ	ความสมัพนัธ์และการเคลือ่นตัวจะค่อย	ๆ	เกดิขึน้สอดคล้องจบัคู	่จบักลุม่กัน
ในเชิงความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้	 เป็นจังหวะรวมกับค�าวิจัยอันน�าไปสู่ค�าใหม่ที่
เกิดขึ้นได้เอง	 เรียงคู่	 จับกลุ่มค�า	 และมีแนวทางในการเรียนรู้	 การปฏิบัติที่เข้าใจ
ตรงกันในกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม	 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไร้รูปแบบที่
แน่นอนชัดเจนตายตัว	 ระบกุรอบและข้ันตอนไม่ได้	 แต่แก้ปัญหาได้ตรงจดุ	 มรีะบบ
ระเบยีบของตนเอง	ยดืหยุ่น	ออกแบบตามจงัหวะ	ปัญหาและค�าส�าคัญของกจิกรรม
ที่จับคู่	 เรียงตัวกันเองตามการออกแบบของคนภายในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาสังคม
ของชมุชน	สถานศึกษาของตนเองได้	หลักการ	แนวคดิส�าคญัของงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่
เน้น	3	กระบวนการ	ในเร่ือง	1)	การเตรยีมความพร้อมให้ชมุชน	โรงเรียน	ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจท่ีถกูต้องความมัน่ใจในคณะบคุคลว่าสามารถด�าเนินการวจัิยได้	 งานวจัิย
มไิด้ยากอย่างทีค่ดิ	 งานวิจยัเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในโรงเรยีนชุมชนได้การเตรยีม
ความพร้อมอาจด�าเนินการด้วยการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ	 ศึกษาดูงาน	
สนทนากับปราชญ์ชาวบ้านด้วยกันเอง	และอื่น	ๆ	2)	การมีส่วนร่วมภายในชุมชน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด	 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นทุกคน
มโีอกาสเท่าเทียมกนั	 ให้ข้อคดิเห็น	 เหตผุลความส�าคญัของปัญหาของสมาชกิถ้วนหน้า
และร่วมตดัสนิใจโดยวถิทีางประชามติด้วยเสยีงฉันทามต	ิและ	3)	การข้ึนโจทย์วจัิย
ทีผ่่านกระบวนการพฒันาโจทย์อย่างเข้มข้น	 ต่อเนือ่งและเป็นปัญหาส�าคัญทีท่กุฝ่าย
ต้องการค�าตอบ	แนวทางแก้ไขและลงมือด�าเนินการได้	

 หลกัการ	แนวคดิ	และกระบวนการ	3	ด้าน	เป็นปัจจยัขึน้งานวจิยัเพือ่ท้องถิน่
ให้มั่นคง	ก้าวหน้า	และปฏิบัติจริงได้ในระยะยาวไม่ควรเร่งรีบด�าเนินการ	ให้โจทย์
วิจัยตามความต้องการทางวิชาการจากภายนอก	 อย่าน�ากรอบเวลา	 งบประมาณ	
การส่งงานตามสัญญามาผลักดันให้ชุมชน	 โรงเรียน	 ถูกก�ากับจนสูญเสียพลังริเริ่ม
กนัเองภายในชมุชนให้อ่อนแอลงไปอีก	พีเ่ล้ียง	(nodes)	อาจมีหน้าทีค่อยเย่ียมเยียน
ให้ก�าลังใจ	ไต่ถามพูดคุย	ปรึกษาหารือพาเข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญทางวิชาการ	เช่น	
การฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 การเขียนโครงงาน	 ตามแต่ปัญหาและความต้องการ
แต่ละที่ที่จะอ�านวยความสะดวกจัดให้และอื่น	ๆ
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	 ในแต่ละชุมชน	 โรงเรียนแต่ละแห่ง	 ล้วนมีสังคมบริบท	 สภาพปัญหา	
ความต้องการความจ�าเป็นแตกต่างกนัออกไป	อนัเน่ืองมาจากนโยบายทศิทางบริหาร
ประเทศทีผ่่านมา	บนลงล่างได้ดงึเอาทรพัยากร	ทนุทางเศรษฐกจิ	สังคมการศกึษา
ออกจากท้องถิ่นมาโดยตลอด	 ชุมชนโรงเรียนอ่อนแอลงจนไม่สามารถทานกระแส	
“ลมหอบ”	ที่รุนแรงต่อเนื่องได้	 การสร้างให้ท้องถิ่น	 ชุมชน	 โรงเรียน	 ให้ฟื้นกลับ
คืนมา	 รู้เท่าทันแก้ปัญหาได้	 จึงต้องมีการตระเตรียมชุมชนให้ใช้งานวิจัยวิชาการ
มาด�าเนินการ	ด้วยการมีส่วนร่วมจากคนภายในชุมชนเองเป็นส�าคัญ	โดยมีพี่เลี้ยง
ช่วยคุย	ร่วมปรึกษาหารือ	จนทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการขึ้นโจทย์วิจัยปัญหาที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 การข้ึนโจทย์ได้เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด	 หลังจากนั้น
การออกแบบการวจิยัจะค่อย	 ๆ	 เกดิข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามจงัหวะของชุมชน
ควบคู่กับกลุ่มค�าของกิจกรรมวิจัย	 ที่เจ้าของโจทย์วิจัยจะพิจารณาความสัมพันธ์	
จดัระเบยีบการเข้ากนัได้ของความเกีย่วเนือ่ง	ยดืหยุน่	กลมกลืนกนัจนเกดิการจับคู่
เป็นความสัมพันธ์ใหม่	 ค�าประสมที่มาจากทั้ง	 2	 ฝั่งฟากที่ส�าคัญเท่าเทียมกันเป็น
นวัตกรรมชุมชนที่ออกแบบใหม่	 ดังเช่น	 ฤดูกาลท�านาจับคู่เวทีแสดงความคิดเห็น	
เป็นเวทีค�่าคืน	 เป็นต้น	ความสัมพันธ์ยืดหยุ่นไม่มีกฎระเบียบแน่นอนตายตัว	ปรับ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามความเหมาะสม	 และทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
อย่างต่อเน่ืองจนเสร็จสิ้นกระบวนการการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่บรรลุการแก้ปัญหา
ของชุมชนได้	 สมาชิกทุกคนรู้ว่างานวิจัยลักษณะนี้มีคุณค่า	 สร้างคุณประโยชน์ได้	
เกิดทักษะและพัฒนาตนเองจนวิจัยเป็น	 สร้างองค์ความรู้ใหม่	 ต่อยอดนวัตกรรม
ชุมชนได้	 ชุมชน	 โรงเรียน	 มีอิสระ	 เสรีภาพ	 ยืดหยุ่น	 มองปัญหาทะลุได้ในทุกมิติ	
และพร้อมที่จะขึ้นโจทย์วิจัยใหม่ได้หลังจากเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตนเองได้ดียิ่งขึ้น

	 การมีหลักการแนวคิดที่เชื่อมั่นของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ชัดเจน	 น�าไปสู่
การออกแบบวิจัยที่ยืดหยุ่น	 สัมพันธ์สอดคล้องกันไปตามสภาพปัญหาและสังคม
บริบทแต่ละแห่ง	เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนที่เป็นการศึกษานอกระบบ	การศึกษาตาม
อธัยาศัย	การเรยีนรูต้ลอดชวิีต	ชมุชนพืน้ทีท่ีมี่กลุม่ชาติพนัธุ	์ความขดัแย้งแตกต่างกนั
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ของวิถีชีวิตการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากร	ป่า	ภูเขา	แหล่งน�้า	ที่ดิน	การเพาะปลูก	
หนี้สิน	 การเกษตร	 สารเคมี	 ปุ๋ยยาฆ่าแมลงและอื่น	 ๆ	 นอกจากนั้นยังน�าการวิจัย
แบบนี้สร้างกลุ่มเด็กแกนน�าเยาวชนผ่านการข้ึนโจทย์ร่วมกันของปราชญ์ชาวบ้าน	
ด้วยการศกึษาประวตัศิาสตร์ชมุชน	การละเล่นทีม่อียูเ่ดมิ	การสืบทอดศลิปวัฒนธรรม
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง	 โครงการจ�านวนมากเหล่านี้ล้วนแก้ปัญหาทางสังคม
ได้แทบทุกพื้นที่	 ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดล�าปาง	พะเยา	 แม่ฮ่องสอน	สมุทรสงคราม	
สุราษฎร์ธานี	ฯลฯ

	 ในขณะเดียวกัน	การศึกษาในระบบโรงเรียน	หลักสูตรแกนกลาง	การวัด
และประเมนิผล	นโยบายยังคงถกูส่ังลงมาถ่ายทอดให้เกดิการปฏิบตัติามแนวนโยบาย
แห่งรัฐยังคงมีอยู่และเกิดขึ้น	 มีการควบคุมติดตามผลทั้งในเชิงปริมาณ	 ตัวบ่งชี้
จ�านวนมากมกีารทดสอบระดบันานาชาติและระดบัประเทศ	เช่น	O-NET	และ	PISA
เป็นต้น	 โรงเรียนริเริ่มเรียนรู้และรับทราบว่าถ้ายังคงปฏิบัติตามทุกอย่างตามที่
ส่วนกลางก�าหนด	 โรงเรียนอาจต้องเผชิญปัญหาหลายเรื่อง	 ดังเช่น	 โรงเรียนอาจ
ถกูยบุได้ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเลก็	เดก็นกัเรยีนอาจสอบไม่ผ่านคะแนน	O-NET	และ
PISA	 ได้ถ้ายังสอนแบบท่องจ�าและการติว	 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักรากเหง้าของ
ท้องถิน่ตนเองและอืน่	ๆ	การรบันโยบายทีด่มีปีระโยชน์มาสร้างสรรค์	หาองค์ความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง	จนมั่นใจในสิ่งที่ได้ทดลองปฏิบัติปีแล้วปีเล่าด้วยการสนับสนุน
จากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สกว.	 คณะผู้วิจัยโครงการการจัดการศึกษาบูรณาการ
ระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส	 ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอละงู	
จังหวัดสตูล	มีนายสมพงษ์	หลีเคราะห์	ผอ.	สุทธิ	สายสุนีย์	อ.หุสดีน	อุสมา	และ
อ.หรน	หัสมา	ได้ข้อค้นพบกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นมี	10	ขั้นตอน	คือ
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	 1.	เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว	
	 2.	วิเคราะห์/สังเคราะห์/ย้อนกระบวนการ	
	 3.	พัฒนาโจทย์	
	 4.	ตั้งค�าถามย่อยจากโจทย์วิจัย	
	 5.	ค้นหาวิธีการเก็บข้อมูล	
	 6.	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 7.	วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	
	 8.	ออกแบบและปฏิบัติจริง	
	 9.	เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง	
	 10.	สรุป	รายงานผล	และน�าเสนอผลงาน

	 ต่อมา	 ผอ.สุทธิ	 สายสุนีย์	 ย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
ผูซ่ึ้งมปีระสบการณ์การท�างานวิจยัของโรงเรียนบ้านตะโละใส	 เลง็เหน็ว่าแนวทางของ
หลักสูตรมาตรฐานสากล	 กับการสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยมีทิศทาง
คล้ายคลึงกัน	 เพียงแต่กระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยไม่ได้แยกสาระวิชา	 เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง	 บูรณาการเนื้อหาทั้ง	 4	 เข้าด้วยกัน	 จึงได้จัดท�าโครงการ	
“การจัดการเรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากล	 โดยใช้กระบวนการวิจัยของโรงเรียน
อนุบาลสตลู	จงัหวัดสตลู”	เพือ่ศกึษาการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรมาตรฐาน
สากลโดยใช้กระบวนการวิจัย	และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ	 น�ามาเป็นแนวทางปฏบิตักิารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
มาตรฐานสากลในอนาคต

	 ข้อค้นพบกระบวนการวิจัย	 10	 ขั้นตอนท่ีกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรม
การเรยีนรูท้ีส่�าคญัยิง่ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในทศวรรษที	่21	การเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
สมรรถภาพ	 3R	 8C	 การสร้างเด็กไทยเข้าสู่การเรียนรู้แบบ	 PLC	 (Professional	
Learning	Community)	การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	(Child	Centred	Education)
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การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั	ิ (Active	learning)	การสอนแบบโครงงาน	(Project-
Based	Learning)	และนโยบายลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	โดยงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่
เป็นกระบวนการทีผู่เ้รยีนได้คดิเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และสรปุบทเรยีนด้วยตนเอง
ผ่านการขึ้นโจทย์ตามกระบวนการ	10	ขั้นตอน	ด้วยโครงงานคดัสรรทีห่ลากหลาย
แตกต่างไปตามวัยประสบการณ์	และระดับชัน้ทีสู่งขึน้	ส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งได้น�า
กระบวนการวิจัย	 10	 ขั้นตอนไป	 ดัดแปลง	 ปรับปรุง	 ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนของตน	อาจลดลงเหลือ	4	ขั้นตอน	ในระดับอนบุาลโรงเรยีนประถมศกึษา
ม	ี7	ขัน้ตอนแตกต่างกันไปตามสังคมบรบิทแต่ละแห่ง	ดงัเช่น	โรงเรียนบ้านบ่อเจด็ลกู
และโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ	จังหวัดสตูล	เป็นต้น

	 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สกว.	 ในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในกลุ่มนักวิชาการภาคสนามนักพัฒนาองค์รวมอย่างยั่งยืน	 กลุ่มปฏิรูปการศึกษา
ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนระดับล่างและอื่น	 ๆ	 กลุ่มเหล่านี้เข้าใจในหลักการ	
แนวคิด	 ข้อปฏิบัติจริงได้	 แก้ปัญหาตรงจุด	 ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 แต่เต็มไปด้วยพลัง
การมีส่วนร่วม	 การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างแหลมคม	 เข้มข้น	 ผ่านการออกแบบ
ด้วยการให้ความส�าคญัของปัญหา	 จงัหวะของชมุชนควบคูก่บักลุม่ค�าส�าคญักจิกรรม
งานวจิยัทีส่อดประสานระเบียบวธิวีจิยัหลากหลายแตกต่างกนัไปจนบรรลคุวามส�าเรจ็
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้	มีทักษะงานวิจัยเชี่ยวชาญ
มากขึ้นต่อการขึ้นโจทย์ใหม่	ในขณะเดียวกัน
ความเป็นรูปธรรมที่อธิบายได้ใน	10	ขั้นตอน
ของระบบโรงเรียนก�าลังเป็นที่ท้าทายการเป็น
เส้นทางหลักกระบวนการเรียนรู้ผ่านการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นท�าให้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยมีอัตลักษณ์และวิถีทางปฏิรูปของ
ประเทศมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
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	 ในบทที่	 2	 มีข้อค้นพบจากหลักการ	 แนวคิดทฤษฎีฐานราก	 ทั้งในระบบ
โรงเรียน	นอกระบบโรงเรียน	การศึกษาตามอัธยาศัย	การศึกษาตลอดชีวิต	รวมทั้ง
ปัญหาส�าคัญของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นโจทย์ร่วมกันกับโรงเรียนสถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยส�าคัญของการสร้างพลเมืองของความเป็นไทย	 วิถีท้องถิ่นและกล้าแสดงออก
แบบสากลได้	ส�าหรบัประเทศไทยท่ีม	ี7,255	ต�าบล	มโีรงเรียน	30,421	แห่ง	ควรจะ
เปล่ียนแปลงแก้ไข	 ปฏิรูปการศึกษาระดับล่างสุดให้ประสบผลส�าเร็จได้	 จ�าเป็น
ต้องมีการตระเตรียมบุคลากร	 ครูบาอาจารย์	 พี่เลี้ยง	 ผู้น�าท้องถิ่น	 และผู้บริหาร
การศึกษา	ประชาสังคม	แกนน�าชาวบ้านผ่านการศกึษาดงูาน	การฝึกอบรมการทดลอง
ใช้เครื่องมือ	 ฝึกหัดลงชุมชน	 การพัฒนาโจทย์ปัญหา	 สร้างและพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่รวมทัง้พดูคยุแลกเปลีย่นเวทวีชิาการ	 การศกึษาเอกสารรายงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
ดังต่อไปนี้

บทที่ 3
แนวคิดสู่การปฏิบัติ
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	 1.	 การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายฝ่ายวิจัยท้องถิ่น	 สกว.	 ด้วยความตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะน�าหลักการ	แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหาส�าคัญของ
ชมุชนด้านการศกึษาในระดบัต่าง	ๆ	ปฐมวยั	ประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	อาชวีศกึษา
อุดมศึกษา	 การศึกษานอกระบบโรงเรียน	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 การเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือโจทย์ปัญหาชุมชนในแต่ละด้านผ่านผู้ประสานงาน	 พี่เลี้ยงประจ�า
ภมูภิาค	จงัหวดัทีม่มีากกว่า	 50	แห่งหรอืตดิต่อโดยตรงผ่านผูป้ระสานงานส่วนกลาง
ได้เช่นเดยีวกนั	แจ้งความประสงค์และน�าข้อมลูรายงานการวจัิยท่ีสนใจและตรงกบั
ปัญหาหน่วยงานของท่านซึ่งมีอยู่จ�านวนมากและปรากฏผลส�าเร็จเปล่ียนแปลง
ปฏริปูได้จรงิ	การอ่านศกึษาค้นคว้าเชงิเอกสารการวจิยั	มท่ีีปรึกษา	 ผู้ประสานงาน
เครอืข่าย	พีเ่ลีย้งจะช่วยท�าให้การเริม่ต้นด�าเนนิงานมพ้ืีนฐานท่ีมัน่คงต่อเนือ่งยัง่ยนื
ในระยะยาวได้

 2.	การพากลุม่บคุคลทีก่ระตือรอืร้น	บคุคลส�าคัญทีต้่องตัดสนิใจเชงินโยบาย
แกนน�าของชมุชน	 โรงเรียนผูน้�าธรรมชาต	ิ เข้าฝึกอบรมการเป็นผูอ้�านวยความสะดวก
ในหลกัสตูรวทิยากรกระบวนการในงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ของคณุชิษนวุฒัน์	มณศีรีข�า
ผู้ประสานงานศนูย์ประสานงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่จงัหวดัสมทุรสงครามจัดให้กบับุคคล
ที่สนใจ	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคนสามารถน�าไปขยายผล
กบัการท�าวจิยัในพืน้ทีข่องตน	 และยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้
ดังมีเนื้อหารายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
	 	 1)	การเตรียมความพร้อมและระดมความคาดหวังผ่านกิจกรรม
นันทนาการลักษณะต่าง	ๆ	ได้แก่	 เกมท่ีอยู่กับตนเอง	 เกมท่ีเล่นเป็นคู่	 เกมท่ีเล่น
เป็นกลุ่ม	 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสติก่อนเริ่มท�ากิจกรรมกลุ่ม
อื่น	ๆ	ต่อไป	
	 	 2)	 คณุค่าและความหมายวทิยากรกระบวนการ	 ฝึกทกัษะการพูด
และการฟัง	 ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 กิจกรรม	Check	 in	 กิจกรรมน�้าพุน�้าบ่อ	
เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมได้เรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่	 และสร้างความเข้าใจ
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เกีย่วกับความแตกต่างระหว่างวทิยากรธรรมดาและวทิยากรกระบวนการ	 ผ่านกจิกรรม
Body	 paint	 ตลอดจนทักษะการพูด	 ที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการใช้น�้าเสียงที่
เหมาะสม	และการฟังที่ดี

กิจกรรมน�้ำพุน�้ำบ่อ

กิจกรรม Body paint
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  3)	ฝึกทกัษะการจับประเด็น	จากการดูวดิีทัศน์	เช่น	หนังสอืพฒันา
ทักษะสมอง	Executive	Functions:	EF	เพื่อฝึกการจับประเด็น	โดยผ่านการใช้
กิจกรรมกลุ่ม	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และสรุปประเด็นที่ได้จากการดูวีดิทัศน์
	 	 4)	 ฝึกทักษะการต้ังค�าถาม	 ผ่านกิจกรรม	 20	 ค�าถาม	 เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมได้ฝึกกระบวนการคิดในการตั้งค�าถาม	 และได้เรียนรู้ลักษณะของการใช้
ค�าถามได้อย่างเหมาะสมเมื่อลงพื้นที่
	 	 5)	 เรียนรู้การออกแบบการประชุมแบบมีส่วนร่วม	 ผ่านเรียนรู้
การจดัเวท	ี โดยวทิยากรจะน�าสือ่วดีทิศัน์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมใช้เป็นโจทย์ในการจัดเวที
พูดคุย	ด้วยการจ�าลองให้เหมือนกับสถานการณ์การจัดเวทีจริงมากที่สุด
	 	 6)	 เรยีนรูเ้ครือ่งมอืการศกึษาชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	โดยแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ข้าร่วมเพ่ือเรยีนรูเ้ครือ่งมือตามฐาน	ได้แก่	(1)	เส้นแบ่งเวลา	(Timeline)	(2)	ปฏทิิน
ฤดูกาล	 ปฏิทินอาชีพ	 ท�าเนียบผู้รู้	 (3)	 แผนที่รอบในรอบนอก	 (4)	 โอ่งชีวิต	 และ
เครื่องมืออื่น	 ๆ	 หลังจากนั้นจึงร่วมกันวางแผนการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
กับประเด็นที่จะใช้ในการศึกษาภาคสนาม
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	 	 7)	ฝึกการด�าเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม	และการลงพื้นที่ใช้
เครือ่งมอืศกึษาชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	 เป็นกจิกรรมทีผู้่เข้าร่วมได้น�าความรู้ท่ีได้จาก
การฝึกอบรมสู่การลงมือปฏิบัติจริง	 และสรุปองค์ความรู้เพื่อน�าเสนอประเด็นที่
น่าสนใจต่อที่ประชุม	 ผ่าน	 3	ประเด็นหลัก	 คือ	 (1)	 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�าเวที
ในชมุชน	(2)	สิง่ทีท่�าได้ดใีนการจดัเวท	ีและ	(3)	ถ้าจะต้องท�าใหม่อกีคร้ังให้ดีกว่าเดิม
จะต้องปรับหรือแก้ไขอะไร

	 	 8)	สรุปบทเรียนการเรียนรู้	บทบาทวิทยากรกระบวนการในงาน
วิจัยเพื่อท้องถ่ิน	 ผ่านกิจกรรมร่วมกันถอดบทเรียนการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดที่
ผ่านมาตั้งแต่วันแรก	เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม	โดยใจความส�าคัญ
ของกิจกรรมนี้เพื่ออธิบายว่าการเป็นวิทยากรเปรียบเสมือนกับการเป็นคุณอ�านวย	
คือ	 อ�านวยให้เกิดกระบวนการ	 วิทยากรกระบวนการจะต้องท�าเรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่าย	 การจะเป็นวิทยากรกระบวนการที่ดีจึงจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้	
ซึ่งการเรียนรู้ของเราคือการลงไปท�างานร่วมกับชุมชน	

กิจกรรมเรียนรู้จำกกำรลงพื้นที่จริงต�ำบลแพรกหนำมแดง
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	 กิจกรรมข้างต้นจัดขึ้นทั้งหมดเป็นระยะเวลา	 2	 วันครึ่ง	 โดยก่อนเริ่มเข้า
กระบวนการตามหลักสตูรวิทยากรกระบวนการในงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่จะให้ผูเ้ข้าร่วม
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก�าหนดระยะเวลาการท�ากิจกรรมในแต่ละวัน	 ซึ่งแบ่งเป็น
กจิกรรมทีต้่องเตรยีมความรูข้องผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	2	วนั	และกจิกรรมฝึกทักษะ
จากสถานการณ์จริงเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติในอีกครึ่งวันสุดท้าย	

	 3.	การทดลองใช้เครื่องมือในการลงภาคสนาม	การพูดคุยสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ	 การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 กิจกรรมน�าไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกัน	การทราบวงจรจงัหวะชุมชน	โรงเรียน	การเขยีนแผนทีร่อบในรอบนอกของ
ชุมชน	 รู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง	 ดังเช่น	 ศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดล�าปางได้สร้างพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม	คือ	
  1)	ท�าเนยีบผูรู้้	เป็นเครือ่งมอืท่ีใช้ศกึษาระบบภมูปัิญญา	และตัวผูรู้้
โดยใช้ตารางเป็นตวับ่งบอก	เช่น	ใครคอืภูมปัิญญาในท้องถิน่ในเรือ่งใดบ้าง	ในชุมชน
มใีครทีรู่บ้้าง	และสถานภาพของภมูปัิญญานัน้เป็นอย่างไร	(คงอยู/่หายไป)	มกีารน�า
ความรู้ต่อยอดหรือไม่	อย่างไร	
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ประเภท
ภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล สถานภาพ การน�าไปใช้
คุณค่าทาง
ภูมิปัญญา

จุดเด่นทางภูมิปัญญา

(อายุ) คงอยู่
หาย
ไป

ขาย
ใช้
เอง

มี ไม่มี

ตีกลองยาว คุณประสาน	เอี่ยมสุข	(50) / / / / สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น	
(คุณพ่อ)

รักไทย คุณยุพิน	สว่างฉวย	(53)
ป้าวิไล	ขาวสนิท	(67)

/ / / สืบทอดจากครูผู้รู้มาสอน
ในชุมชน

น�้าหมัก
สุขภาพ

ป้ามาลี	พรมเกตุ	(58) / / / / ศึกษาและน�ามาประยุกต์
ใช้เพิ่มสูตรของตัวเอง

นวดแผนไทย คุณกุลนิตย์	แฟมพินิจ / / / / ศึกษาและน�าถ่ายทอดด
ชุมชน	

พวงมาลัย
ริบบิ้น

กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ่อนไก่ / / / ผู้ใหย่ศึกษาน�ามาถ่ายทอด
ชุมชน	

เต้นแอโรบิค กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ่อนไก่
กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ่อนไก่

/ / / เทศบาลให้การสนับสนุน
สัปดาห์ละ	3	วัน	(จ,อ,พ)

ขนมไทย

น�้ากะทิ

คุณทบทิม	เอี่ยมสุข	(40) / / / สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น
(คุณแม่)

หมอยา
พื้นบ้าน

คณุจนัทร์เพญ็	เอีย่มสุข	(43) / / / / สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น
(คุณพ่อ)

หมอ
พิธีกรรม

น.ต.	บญุเพิม่	กฤษสมทุร	(60) / / / / สืบทอดจากคุณพ่อ	และ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ภำพท�ำเนียบผู้รู้

การวิจัยท้องถิ่นล่างสู่บน : แนวปฏิบัติเชื่อมร้อยนโยบาย 33



	 	 2)	แผนผงัการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ใช้วเิคราะห์คนในชมุชน
เพือ่ตรวจสอบหาต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พืน้ที	่โดยใช้เครือ่งมอืแผนผงัวเิคราะห์ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องซ่ึงเน้นเกบ็ข้อมลูใน	2	ประเด็น
คือ	 1.	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นมีใครบ้าง	 2.	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความส�าคัญ
ระดับใด	 วิธีการตัดกระดาษ	 3	 สี	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ละกลุม่	เช่น	สเีขยีว	คอื	กลุม่หลกัในเรือ่งการท่องเท่ียว	สีชมพู	คอื	กลุ่มสนบัสนนุ
ในเรื่องการท่องเที่ยว	 สีเหลือง	 คือ	 ผู้ช่วยสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคต		
และใช้เส้นในการเรียงล�าดับความส�าคัญของกลุ่มต่าง	 ๆ	 เช่น	 เส้นหนาทึบ	 คือ	 มี
ความส�าคัญในเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก	 เส้นประ	 คือ	 มีความส�าคัญใน
เรื่องการท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง	 เส้นบาง	 คือ	 มีความส�าคัญในเรื่อง
การท่องเทีย่วอยูใ่นระดบัน้อย	จากนัน้กจ็ะใช้วิธีการพูดคยุเพือ่หากลุม่ต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
และความส�าคัญของแต่ละกลุ่ม

ม.เอกชน
สช.

กระทรวง
แรงงาน

สกว.

กลุ่มแม่บ้าน ท่องเที่ยว

ปัจจัย
- ผู้น�า
- กลุ่ม
- ทุน

ภำพแผนผังกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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  3)	โอ่งชวีติ	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านรายรบั-รายจ่าย
ของชมุชน	 โดยบริบทบางพืน้ท่ีเป็นชมุชนการเกษตรท�าให้การจดักลุม่การวิเคราะห์
รายรบั-รายจ่ายเป็น	2	เรือ่งใหญ่	คอื	รายรบั-รายจ่ายภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร	ดังนั้นโอ่งชีวิตจะช่วยให้เห็นภาพรวมด้านการใช้จ่ายของชุมชนว่ามี
อะไรบ้าง

รายได้
ภาคเกษตร

รายได้
นอกภาคเกษตร

รายจ่าย
นอกภาคเกษตร

รายจ่าย
ภาคเกษตร

(1)	ขายสัตว์

(4)	ขายผัก (5)	รับจ้าง (8)	หาของป่า

(2)	ขายของ

(1)	มือถือ

(1)	รักษาพยาบาล

(4)	หวยพนัน	เหล้าบุหรี่

(7)	การศึกษา

(3)	เครื่องปรุง

(1)	เสื้อผ้า

(7)	เมล็ดพันธุ์

(5)	ค่าแรงงาน

(3)	ค่าอุปกรณ์

ภำพโอ่งชีวิต
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	 	 4)	 เส้นเวลา	 คือ	 เส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชน	 เป็นเครื่องที่ใช้
แลกเปลี่ยนความเป็นมาของชุมชน	และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนใน
เรือ่งต่าง	ๆ	และทบทวนประวตัศิาสตร์ของชมุชนตามยคุสมยั	ท�าให้เข้าใจปรากฏการณ์
ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	

	 	 5)	ปฏิทินฤดูกาลและปฏิทินวัฒนธรรม	 เป็นเครื่องมือการระดม
ข้อมลูในการท�ามาหากนิของชมุชน	เช่น	ปฏทิินอาหารจากป่า	ปฏทิินการเพาะปลกู
เป็นต้น	 เพื่อวางแผนงานในช่วงเวลาต่าง	ๆ	 เช่น	การท�าอาชีพต่าง	ๆ	 ในพื้นที	่
วัฒนธรรมในรอบปี	เป็นต้น

2340 2470 2492 2505 2553 2555

นิราศเมืองแกลง
ของสุนทรภู่	

กล่าวถึงบริเวณ
หนองชากแง้ว

คนจีนโพ้นทะเล
เข้ามาบุกเบิก
ท�าการเกษตร	

มีการตั้ง
โรงเรียน

แห่งแรกของ
ชุมชน	ฯ

-	มีโรงเรียนโม่แป้ง
-	มีโรงภาพยนตร์
-	มีโรงเลื่อยไม้
-	มีโรงงิ้ว

ปัญหาเรื่อง
ยาเสพติด
รุนแรง

-	ตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด
-	บูรณะศาล
เจ้าแม่ทับทิม

ภำพเส้นเวลำ
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ภำพปฏิทินฤดูกำล

	 	 6)	 แผนที่	 เป็นเครื่องมือที่สร้างความคุ้นเคยให้กับชุมชนพี่เลี้ยง	
โดยแผนที่รอบนอก	คือ	พื้นที่โดยรอบของชุมชน	แผนที่รอบใน	คือ	ท�าให้เห็นที่ตั้ง
ของทุกครัวเรือน	โดยวาดโครงสร้างพื้นฐานก่อน	พื้นที่ท�าพิธีกรรมของหมู่บ้าน

N

สัญลักษณ์

						บ้าน

						หน่วยงาน

						วัด

							โรงเรียน

ภำพแผนที่รอบในชุมชน
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	 4.	หลักสูตรบูรณาการ	(integrated	curriculum)	มีแนวคิดพื้นฐานและ
การต่อยอดจากหลกัสตูรท้องถิน่และหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีมคีวามหมายคล้ายคลึงกนั
เพยีงแต่หลกัสูตรบรูณาการให้ความส�าคญักบัการยดึเดก็เป็นศนูย์กลางทีเ่น้นความสนใจ
(interest)	ความต้องการ	(need)	และปัญหา	(problem)	3	ด้านมาเป็นพื้นฐาน
ของเนื้อหาสาระ	 วิทยาการ	 องค์ความรู้ใหม่	 แก่นสาระที่ยึดโยงกับศาสตร์ที่เป็น
ความรูส้ากล	เคลือ่นไหว	เปลีย่นแปลงได้ง่าย	รวดเรว็	และทนัสมยั	น�ามาบูรณาการ
กับทุนทางสังคม	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 ความรู้	 ที่สั่งสมสืบทอดกันมาจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 (indigenous	 knowledge)	 จนได้สัดส่วน	 ผสมผสาน	
เชื่อมโยงอย่างลงตัว	 เป็นการปะทะความรู้	 ศาสตร์ตะวันออกกับศาสตร์ตะวันตก	
(East	meets	West)	เดก็และเยาวชนพลงัคนรุน่ใหม่กบัผู้ใหญ่ทีม่ากด้วยประสบการณ์
พลังสังคมที่ยั่งยืน	 โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วย	 (unit)	ส�าคัญของการสร้าง	ถ่ายทอด	
เชื่อมโยงการจัดห้องเรียนชุมชน	 ครูเป็นวิทยากร	 กระบวนการ	 ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาที่ทันสมัย	ศาสตร์ชุมชน	ท้องถิ่น	ประเทศไทย	และของโลกควบคู่กันไปใน
เวลาอันเดียวกัน	ส่งเสริมให้น�าเนื้อหาทฤษฎี	 องค์ความรู้	 ภูมิปัญญา	2	มิติควบคู่
ไปกบัการลงมอื	ปฏบิตั	ิการทดลอง	ฝึกฝนการตัง้โจทย์	การคดิวเิคราะห์	การรวบรวม
ข้อมูล	 การศึกษาภาคสนาม	 การอภิปรายผล	 สรุปและการน�าไปใช้	 และอื่น	 ๆ
ดังแผนภาพ	

หลักสูตรบูรณำกำร (Integrated Curriculum)

ความ
สนใจ

ความ
ต้องการ

เด็กเป็น
ศูนย์กลาง

ปัญหา

ประวัติ
ศาสตร์
ท้องถิ่น

ภูมิปัญญา

ชุมชน
เรียนรู้

ศูนย์
เรียนรู้ สัมมาชีพ

หลักสูตรบูรณาการ
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หลักสูตรบูรณำกำร: ภูมิสังคม (Integrated Curriculum)

หลักสูตรบูรณาการ

สังคมบริบท

วิสัยทัศน์

พลังเด็กพลังท้องถิ่น

พันธกิจ

จุดมุ่งหมาย

คุณลักษณะ

โครงสร้าง

หน่วยการเรียนรู้

ชุมชนขัดเกลา

Dialoque

ตัวอย่าง

การลงมือปฏิบัติ

ถ่ายทอด

โรงเรียนวิจัยท้องถิ่น

การตั้งโจทย์

วิทยากรกระบวนการ

วิจัยท้องถิ่น

ทักษะชีวิต

เรียนรู้ร่วมกัน
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 ในการสร้างหลกัสตูรบรูณาการมรูีปแบบและขัน้ตอนท่ีมจีดุเริม่ต้นแตกต่าง
จากหลักสูตรท้องถิ่นเดิมที่ครูเป็นผู้ก�าหนด	 ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความส�าคัญ	
ผูน้�าท้องถิน่ตระหนกัถงึปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตภมูปัิญญาชาวบ้านทีอ่าจขาดช่วง
รบัต่อองค์ความรูท้ีส่ั่งสมกนัมา	กลุม่บคุคลเหล่านีล้้วนเป็นผูน้�าบคุคลส�าคญัในการสร้าง
องค์ความรูใ้นหลกัสตูรท้องถิน่	 สถานศึกษาทีเ่คยด�าเนนิการมาแล้วและในหลายพ้ืนที่
ยงัด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพและเป็นทีน่่าพอใจต่อความส�าเรจ็และความยัง่ยนืทีม่อียู่
ดงัได้กล่าวมาแล้วหลกัสตูรบรูณาการมกีารต่อยอดด้วยการรเิริม่คดิวางแผนพัฒนา
โจทย์จากเด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ	 ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการคิด	 การส�ารวจ
ปัญหาใกล้ตัวที่สนใจ	 เป็นความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันเสนอ
ประเด็น	 (issues)	 ที่ตนเองคิดว่าส�าคัญ	 ให้โอกาสทุกคนได้น�าเสนอสิ่งที่ตนเอง
ประสบปัญหาเรื่องใกล้ตัวในชุมชน	ทุกคนร่วมกันถกอภิปราย	 แสดงความคิดเห็น	
สดุท้ายร่วมกนัคดิตดัสินใจและเลอืกปัญหาส�าคญัท่ีสดุทีส่อดคล้องทัง้ในกลุม่สมาชกิ
และสังคมบริบทในพื้นที่ของตนเอง

	 การขึน้โจทย์ประเดน็ส�าคญัของการศกึษาวจิยัรวบรวมศาสตร์	องค์ความรู้
ภมูปัิญญาท้องถิน่	ทนุทางสงัคม	ศาสนาวฒันธรรม	วถิชีวีติ	สัมมาอาชพี	และอืน่	ๆ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความส�าคัญ	ตระหนักถึงคุณค่าและแก่นสาระใน
ศาสตร์ของความเป็นชุมชนท้องถิ่นเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง	 เพราะในสภาพปัจจุบันเด็ก
และเยาวชนมหีน้าทีห่ลกัในการศกึษาเรียนรูใ้นระบบโรงเรียน	 หลักสูตรการศกึษา
เน้ือหาสาระ	 ส่วนใหญ่ยึดโยงกับวิชาหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นสากลตะวันตกแทบ
ทั้งหมด	 แยกส่วนกับศาสตร์ของท้องถิ่นชุมชนโดยสิ้นเชิง	 การเริ่มต้นในระยะแรก
จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากต่อการฟังเสียงเด็กเป็น	คัดสรรกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคม
บรบิทของแต่ละพืน้ที	่ผูน้�าธรรมชาตเิกดิขึน้	การรวมตัวของเด็กและเยาวชนจะเร่ิม
จากสังคมกลุ่มตนเอง	 สนุกสนาน	 ได้ท�ากิจกรรมที่ผู้ใหญ่ตอบสนองต่อความสนใจ	
ความต้องการของกลุม่ตนเอง	 กจิกรรมจะสร้างความเป็นพลเมอืง	 สมาชกิท่ีดีของ
ท้องถิ่น	 เกิดจิตสาธารณะ	 จิตอาสาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนน�าไปสู่การพัฒนา
โจทย์ส�าคัญของการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังของท้องถิ่น	 ผู้ใหญ่ใน
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ชุมชนได้ในที่สุด	 โจทย์หลักจึงเสมือนค�าถามวิจัยที่ลุ่มลึก	 กว้างไกล	 สลับซับซ้อน
ชวนสงสยัและมองสูก่ารเรยีนรู	้การค้นคว้า	หาข้อมลู	ค�าตอบ	การท้าทายเพือ่น�าไปสู่
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงและค�าถามย่อยที่เชื่อมโยงกัน	พี่เลี้ยง	ครูประจ�าการ	นักการ
ศกึษาจงึมหีน้าทีส่�าคญัในการให้โอกาส	เปิดพืน้ทีร่บัฟังเสียงเด็กทุกคน	กระตุ้นยัว่ยุ
ให้เด็กกล้าคิดนอกกรอบ	 แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่	 การเรียนรู้ยอมรับซึ่งกัน
และกัน	ทุกคนมีส่วนส�าคัญที่พัฒนาโจทย์โครงการนี้ขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน

 การขึน้โจทย์ด้วยเสยีงฉนัทามตนิ�ามาสูก่ารก�าหนดหวัข้อย่อย	ปัญหาเฉพาะ
แต่ละด้านแต่ละเรือ่งทีเ่จาะลกึลงสูเ่นือ้หา	ข้อมลูแต่ละประเด็น	การสร้างเคร่ืองมอื
แบบสอบถาม	แบบสมัภาษณ์	การแบ่งกลุม่กนัท�างาน	ระเบยีบวนิยั	การดูแลซ่ึงกนั
และกัน	 การก�าหนดวันและเวลา	 การนัดประชุม	 ปรึกษาหารือ	 การลงพื้นที่
การสมัภาษณ์	การถ่ายรปู	การบันทกึเสยีง	เดก็และเยาวชนจะกระตอืรอืร้น	การมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมทุกขั้นตอน	 การพาตัวเองไปสู่พื้นที่ส�าคัญ	 แหล่งประวัติศาสตร์	 วัดวา
อาราม	พิพิธภัณฑ์	ศูนย์การเรียนรู้	 ป่าธรรมชาติ	บุคคลส�าคัญที่รู้เรื่องราวในอดีต
จนถงึปัจจบุนั	ล�าดบัความเป็นมา	วถิชีวีติ	องค์ความรูท้ีต่กทอดกนัมา	ต�านาน	ความเชือ่
ต่าง	ๆ	การค้นพบ	ศาสตร์ทีแ่ก้ไขปัญหาส�าคัญของชมุชนได้	ดังเช่น	หลกัสตูรไตศึกษา
ของโรงเรยีนอบจ.	บ้านจองค�า	เป็นโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่	 ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง	 เมื่อ
หลักสูตรแกนกลางได้ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการศึกษา	 ท�าให้ชุด
ความรูบ้างส่วนเกีย่วกบัภมูปัิญญาท้องถิน่ขาดหายไป	 จึงมีความพยายามในการสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่นไตศึกษา	เพื่อรักษารากเหง้าของตนเองไว้

 หลกัสตูรไตศกึษาของโรงเรยีนอบจ.	 บ้านจองค�า	ท�าให้เกดิการจดัการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการ	8	กลุม่สาระการเรยีนรู	้โดยใช้กลุม่สาระสงัคมศึกษา	ศาสนา
และวฒันธรรมเป็นแกน	โดยก�าหนด	13	หน่วยการเรียนรู้	ส�าหรับการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	รายละเอียดดังนี้
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	 หน่วยการเรียนรู้ที่	1	ย้อนรอยอดีตเมืองสามหมอก
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	2	เมืองในสายหมอก
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	3	อาณาจักรแห่งขุนเขา
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	4	ดินแดนแห่งอารยธรรม
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	5	วิถีชีวิตฅนไต
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	6	ของกินบ้านเรา
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	7	เรียงร้อยถ้อยค�า
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	8	สืบสานถิ่นไต
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	9	ขยะเพิ่มทรัพย์
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	10	กู้สายน�้าให้แก่ดิน
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	11	สุขภาพดีชีวีมีสุข
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	12	ไฟป่าพาพินาศ
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	13	การบริหารจิตและเจริญปัญญา

	 การบูรณาการในหลักสูตรนี้ต้องเร่ิมจากการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางท่ีให้
ความส�าคัญกับความสนใจ	 ความต้องการ	 และปัญหาใกล้ตัวด้วยการเปิดโอกาส
ให้พ้ืนที่ฟังเสียงเด็กเป็น	น�ามาซ่ึงกิจกรรมคัดสรรท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์	การก�าหนดโครงสร้าง	เนือ้หาสาระ	หน่วยการเรยีนรู้	แผนการสอนเชือ่มโยง
ชุมชน	กระบวนการถ่ายทอด	และอื่น	 ๆ	 เด็ก	 ผู้ใหญ่	 ผู้เกี่ยวข้อง	 ครู	 ผู้บริหาร	
ปราชญ์ชาวบ้านล้วนมีส่วนในการออกแบบ	 หลักสูตรบูรณาการนี้ทุกขั้นตอนโดยมี
นักวิชาการ	 นักหลักสูตรเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ	 และค�าแนะน�าให้
สอดคล้องกับการน�าไปใช้ดังมีขั้นตอนเบื้องต้น	ดังนี้	
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 1)	สงัคมบรบิท	สภาพปัญหาของชุมชน	ความสนใจของกลุม่เดก็และเยาวชน
หลกัการและเหตผุล	 ข้อมลูเชงิสมัพนัธ์	ตวัเลขสถติทิีเ่กีย่วข้อง	วถีิชวีติคนในชมุชน
อาชีพ	การท�างาน	แผนทีช่มุชน	แหล่งการเรยีนรู	้พืน้ทีส่ร้างสรรค์	พืน้ทีเ่สีย่ง	ผลการวจิยั
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและอื่น
	 2)	การบูรณาการพลังเด็กและเยาวชน	การริเริ่มน�าเข้าสู่การศึกษาวิจัย
การพฒันาโจทย์ส�าคญั	การตัง้ค�าถามวจิยั	การลงภาคสนาม	การเกบ็ข้อมลู	การก�าหนด
หัวข้อย่อย	 การสรุปถอดองค์ความรู้ของชุมชน	การสร้างฐานความรู้	 การทบทวน
ตรวจสอบความถูกต้องที่น่าเชื่อถือ	การประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	นักวิชาการ	
นักพัฒนาหลักสูตรเพื่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียดต่อไป
	 3)	พนัธกจิ	เพือ่การสร้างคนรุน่ใหม่	อนาคตของชมุชนท่ีรู้คณุค่า	การสร้าง
อาชีพรายได้	 สร้างค่านิยม	 ความเป็นสถาบัน	 การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 4)	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์	 การเน้นในด้านคุณลักษณะของเด็กไทยที่
เหมาะสมกับชุมชนและของสังคมไทย	 ความเป็นคนรักถิ่นฐาน	 พลเมืองชุมชน
ประเทศไทยด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ยึดทางสายกลางเป็นแนวทางที่
เรยีบง่าย	มคีณุธรรมในการด�าเนินชวีติ	 มัน่ใจตนเองแบบสากลแต่อ่อนน้อมถ่อมตน
แบบไทย	คิดเป็นท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็นในกระบวนการเรียนรู้	และอื่น	ๆ
	 5)	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 มีทักษะ	 ทัศนคติ	 การปฏิบัติ	 องค์ความรู้	
การประยกุต์และสร้างผลงานได้	มคีวามรกั	ภาคภมูใิจ	ผกูพนักบัท้องถิน่	การสืบสาน
รับช่วงต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้	เป็นต้น
		 6)	 โครงสร้างเนื้อหาสาระ	 หน่วยการเรียนรู้	 กิจกรรมการเรียนการสอน	
เวลาเรียน	 และอื่น	 ๆ	 ดังเช่น	 โรงเรียนไทรงาม	 จังหวัดตรัง	 น�าโดย	 ผอ.ปริญญา	
สพุรรณรตัน์	และคณะคร	ูได้จดัโครงการเนือ้หาสาระชมุชน	แบ่งออกเป็น	6	หน่วย
ในระดบั	ป.1	–	ป.6	ด้วยการแบ่งฐานการเรยีนรู้ระดบัชัน้ละ	1	เรือ่ง	ด้วยกระบวนการ
วจิยัชุมชน	ครเูป็นวทิยากรกระบวนการ	จดักลุม่ชัน้การศึกษาชุมชน	ทกุวนัพฤหสับดี
ระหว่างเวลา	13.00	–	16.00	น.	ตามหน่วยการเรียนรู้ดังนี้	 	
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	 	 ป.1:	สืบค้น	คนในตระกูล
	 	 ป.2:	ตามต้นกล้า	ไปนาข้าว
	 	 ป.3:	ผักข้างครัว	รั้วกินได้
	 	 ป.4:	เด็กดี	วิถีพุทธ
	 	 ป.5:	กล้วยไม้	คุณธรรม
	 	 ป.6:	สืบค้นต�านานการตีเหล็ก

 ต่อมา	ผอ.ณกมล	รอดคนืและคณะ	(2556)	ได้รบังานต่อทีโ่รงเรยีนไทรงาม
ได้พัฒนาโจทย์วิจัยหลักสูตรท้องถิ่นต่อเนื่องขึ้นไป	ได้แบ่งหน่วยและโครงการย่อย
ดังนี้

	 	 1)	“เมนูไข่ใส่ผัก”	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1
	 	 2)	“ขนมพื้นบ้าน	อาหารในท้องถิ่น”	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2
	 	 3)	“ย้อนรอยสวรรค์บนดิน”	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3
	 	 4)	“เปิดประตูการเรียนรู้สู่ทุ่งนา”	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-5-6
 
	 5.	 การศึกษาดูงาน	 โรงเรียน	 ชุมชน	 จังหวัดที่ประสบผลส�าเร็จและเป็น
ตัวอย่างอันดีของการเป็นต้นแบบการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 แนวทางที่
แก้ปัญหาได้อย่างยัง่ยนื	ดงัเช่น	การศึกษานอกระบบโรงเรียน	การศึกษาตามอัธยาศยั
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ด�าเนนิการได้ดทีีจ่งัหวดัพะเยาในการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์
ผู้อพยพข้ามชายแดนการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้	 มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครวั	จงัหวดัล�าปางเป็นศนูย์ประสานงานระดบัจังหวดัท่ีท�างานเชงิบรูณาการ
กบัมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนทีขั่บเคลือ่นงานทุกมติไิด้	 โจทย์เลก็แต่ส�าคัญให้ค�าตอบ
ระดับประเทศได้	 เช่น	 โครงการไส้เดือนดิน	 การท�านาข้าวแบบนาโยน	 เป็นต้น
ในโรงเรยีนขนาดใหญ่	โรงเรยีนอนุบาลสตลู	จงัหวดัสตูล	โรงเรียนมาตรฐานสากลที่
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น�ากระบวนการวิจยั	10	ขัน้ตอนผ่านโครงงานทกุระดับชัน้	จนเป็นทีย่อมรบักว้างขวาง
โรงเรียนไทรงาม	 จังหวัดตรัง	 โรงเรียนชุมชนที่มีหลักสูตรท้องถิ่น	 การท�านาข้าว
สร้างภมูปัิญญารุน่เยาว์ผ่านการลงมอืปฏบิตัอิย่างสนกุสนาน	โรงเรยีนเป็นของชมุชน
และผู้ปกครอง	 ในภาคกลาง	 จังหวัดสมุทรสงครามเต็มไปด้วยทุนสังคมมากมาย	
การแก้ปัญหาน�้าจืด	 น�้าเค็ม	 ด้วยวิจัยท้องถิ่นต่อยอดด้วยการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนปัญหาสงัคมได้อย่างลงตวั	 อาชวีศกึษาผ่านวทิยาลัยเกษตรกรรมหลายแห่ง
ในจงัหวดัราชบรุ	ีกาญจนบรุแีละอยธุยา	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอบุลราชธาน	ีการให้ทนุสนบัสนนุผ่านการศกึษาวจิยัค้นคว้าระดบัปรญิญาตรี
ปริญญาโทจนน�าไปสู่การแก้ไขคุณภาพชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	 เกิดต้นแบบโรงเรียนนิติ
บุคคลเครือข่ายที่โรงเรียนคูเมืองที่แก้ปัญหาเด็กออกกลางคันได้ส�าเร็จ	 เป็นต้น	
นอกจากนั้นการแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อน	ความมั่นคงกับการศึกษาศาสนา	วิถีชีวิต	
วฒันธรรม	มบีทสรปุงานวจิยัทีแ่ก้ไขปัญหาของ	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ส�าเร็จ
มีปรากฏทั้งในจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 การลดความเหลื่อมล�้าของ
สงัคมด้วยการอ่านมผีลงานโดดเด่นทีจ่งัหวดัยโสธร	 ความร่วมมอืประสานงานอนัดี
ของท้องถิน่ต่อการศกึษาเดก็ปฐมวัยทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 จงัหวัดเชยีงใหม่
เป็นต้น

 ผู้สนใจ	ผู้บรหิารการศึกษา	ผูน้�าท้องถ่ิน	ครอูาจารย์	นกัการเมอืง	ภาคประชาชน
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกกลุ่มบุคคลที่ท�างานการพัฒนาระดับล่างต้องเข้าใจใน
แนวทางการสร้างพื้นฐานให้แก่บุคลากรของท่านต้องตั้งใจ	 เอาจริงเอาจัง	 อดทน
ต่อความส�าเร็จการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะนอกจากจะเห็นความส�าคัญใน
แนวนโยบาย	 หลักการล่างสู่บน	 เครือข่ายเติบโตแนวราบไปด้วยกัน	 ท่านจะต้อง
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เผชิญปัญหา	 อุปสรรคหลายด้าน	 มีผู้คนจ�านวนมาก	 อาจไม่เห็นด้วยกับหลักการ
เชิงนโยบายด้านนี้	 ต่อต้านทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เกิดภาระงานในระยะเริ่มต้น
มากมายผดิแผกแตกต่างจากงานเดมิ	งานประจ�าทีป่ฏิบตัเิดมิอยู	่ความส�าเรจ็อาจต้อง
ใช้ระยะเวลานานถึง	3-4	ปี	จึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ท�าจริงได้	หลายพื้นที่
ล้มเลกิกลางคนักม็อียูไ่ม่น้อย	ข้อคดิเหล่านีล้้วนประมวล	ถอดบทเรยีนมาจากพีเ่ลีย้ง
ผู้ประสานงานผู้ลงมือปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

 1.	ในเชงิหลกัการแนวคดิส�าคญั	งานวจิยัท้องถิน่เน้นทีค่วามยดืหยุน่	หลากหลาย
แตกต่างคิดนอกกรอบ	 เครือข่ายกระบวนการ	 ความร่วมมือ	 ความส�าเร็จเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหาของกลุม่บุคคลภายในเป็นหลกัมากกว่างานวจัิยประเภทติดกรอบ
5	บท	งานราชการทียึ่ดกฎระเบียบ	กฎเกณฑ์	มาตรฐาน	ตวับ่งชี	้เน้นผลทีเ่กดิข้ึน	ชอบ
การแข่งขันในเชิงปัจเจกบุคคล	กล่าวได้ว่าทั้ง	 2	หลักการและวิธีการคิดมีพื้นฐาน
แตกต่างกันอย่างมากมายจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าใจตรงกันให้ได้มากที่สุด
มิฉะนั้นจะเกิดการเปรียบเทียบความคิดขัดแย้งแตกต่างอันเป็นปัญหาอุปสรรค
เบื้องต้นทีเดียว
 2.	องค์กร	สถาบันการศกึษา	โรงเรียน	มกีารโยกย้ายหมุนเวยีนตามต�าแหน่ง
หน้าที่การงานของผู้บริหารระดับต่าง	ๆ	ผู้บริหารมักมีวิสัยทัศน์	นโยบาย	ทิศทาง
การด�าเนนิงานตามทีต่นเองต้องการ	 มกัละทิง้หรอืปฏเิสธงานเดมิของเก่าทีผู่บ้ริหาร
ทีอ่ยูม่าก่อนไปเสยีทัง้หมด	งานวิจยัท้องถิน่จ�าเป็นต้องมกีารปฏบิตัจิริงอย่างต่อเนือ่ง
การท�าความเข้าใจ	การส่งต่อเชงินโยบาย	งานวจิยัทีเ่หน็ผลการเปล่ียนแปลงปฏรูิป
ดขีึน้	การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างผูบ้รหิารเก่า-ใหม่	เป็นเร่ืองส�าคญัและละเอยีดอ่อน
ที่ควรมีการพบปะพูดคุยกันจนสามารถบรรลุแนวทางต่อเนื่องของการวิจัยท้องถิ่น
เป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงตลอดเวลา
	 3.	ในองค์กรท้องถ่ิน	โรงเรียน	สถานศึกษามบุีคลากรหลายฝ่าย	หลายประเภท
มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วย	เป็นกลาง	กลุ่มต่อต้าน	บางกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่	กระตือรือร้น	
ต้องการเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจแตกต่างจากกลุ่มที่อยู่มานาน	 สูงวัยขึ้น	
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ชอบการท�างานแบบเดิม	สะดวกสบายดอียู่แล้ว	 ในขณะทีบ่างกลุ่มขึน้กบัเสยีงส่วนใหญ่
ยนิดปีฏบิตัติาม	 ผูบ้รหิารต้องเข้าใจว่างานวจิยัท้องถิน่ต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ไม่ใช้อ�านาจบังคับการด�าเนินงาน	 เปลี่ยนคนเปลี่ยนจิตใจ
ไปด้วยกัน	ดังเช่น	ผู้บริหารโรงเรียนมีครูด้วยวัยและประสบการณ์คละกัน	10	คน	
ผูบ้รหิารอาจจ�าแนกแล้วพบว่า	3	คนเห็นด้วยท่ีจะด�าเนนิการ	4	คนเป็นกลาง	3	คน
ต่อต้านไม่เห็นด้วย	การเปลีย่นแปลงในระยะแรกเริม่จาก	3	คนทีเ่หน็ด้วย	พาประชมุ
ศกึษาดงูานให้แนวทางและร่วมกนัพฒันาโจทย์	ลงมอืปฏบิตั	ิสร้างผลงานผลส�าเรจ็ได้
แล้วจงึดงึกลุม่	4	คนทีเ่ข้าร่วม	สาธิต	ดเูป็นตวัอย่าง	พร้อมช่วยเหลอื	ร่วมศึกษาดงูาน
เพ่ิมเตมิ	 พาลงชมุชน	 สดุท้ายงานจะเริม่ปรากฏผล	 เด็กนักเรียนมกีารเปล่ียนแปลง
คุณภาพมากขึ้น	 ผู้ปกครอง	 ประชาชนพึงพอใจ	 จะค่อย	 ๆ	 เริ่มเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น	จนเสียงของผู้บริหาร	ครูส่วนใหญ่	ผู้ปกครองและนักเรียนจะกดดันจนครู
ที่ต่อต้าน	ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่สุด

	 แม้นงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ท่ีน�ามาใช้กบัโรงเรียน	ชมุชน	จะประสบผลส�าเร็จ
อย่างดียิ่ง	 เป็นทางเลือกทางออกของการปฏิรูปการศึกษาไทยได้	แต่กลับปรากฏว่า
ผลการสังเคราะห์ของงานวิจัยด้านนี้	 กลับมีปัญหาและอุปสรรครอบด้านทั้งขยาย
ในแนวราบระดับล่าง	 เต็มไปด้วยความล่าช้า	 อาจเห็นผลงาน	 ยอมรับระดับหนึ่ง
แต่ไม่เริม่ด�าเนนิการ	ยังคงปฏบัิตงิานเหมอืนเดมิในโรงเรียนของตน	ในขณะเดียวกนั
การสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดการส่งต่อระดับบน	 (delivery)	 เชิงนโยบายด้าน
การศกึษากลบัหยดุอยูก่บัทีไ่ปไม่ถงึจดุหมายปลายทาง	เป็นงานเชงิเอกสารท่ีข้ึนหิง้
และถูกน�าไปใช้เป็นพื้นฐานการสร้างนโยบายปฏิรูปการศึกษาไม่มากนัก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่
งานวิจัยท้องถิ่นเป็นนวัตกรรมโรงเรียนชุมชนที่มีค�าตอบที่ทุกฝ่ายต้องการก็ตามที
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	 ประเทศไทยมีการก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาบนสู่ล่างมาโดยตลอด	
ส่วนใหญ่นโยบายดงักล่าวมท้ัีงข้อด	ีข้อเสีย	จดุแข็ง	จดุอ่อนแตกต่างกนั	ไปในนโยบาย
ทีป่รากฏชดัและยงัคงมร่ีองรอยปรากฏอยู	่ดงัเช่น	การเป็นรัฐสวสัดิการ	การศกึษา
เรยีนฟร	ี12	ปี	ลดค่าใช้จ่ายผูป้กครอง	อาหารกลางวนั	กองทนุการศกึษาต่อเพือ่ลด
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา	 เพิม่โอกาสทางการศกึษาให้แก่กลุ่มเด็กยากจนด้อย
โอกาส	ทวศึิกษา	ความร่วมมอืทางด้านอาชีวศกึษาภาคเอกชนกับราชการ	การศึกษา
ทีต่อบสนองทกุกลุม่ตัง้แต่แรกเกดิจนครบวงจรของชวิีต	และอืน่	ๆ	ในทางตรงกนัข้าม
วกิฤตการณ์	ปัญหา	อปุสรรคกเ็กดิขึน้มากมาย	คณุภาพผูเ้รยีนตกต�า่ทกุด้าน	การลงทนุ
จ�านวนมากด้านงบประมาณแต่ผลตอบแทนไม่คุม้ประโยชน์	โรงเรียนขนาดเล็กใกล้
ถกูปิดควบรวมเป็นอนัมาก	ครมูุง่ท�าเอกสารงานวจัิย	การฝึกอบรมมากกว่าการสอน
อย่างทุม่เท	 หลกัสตูรล้าสมยัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและท้องถิน่
ปัญหาเดก็และเยาวชนใช้ความรนุแรง	 ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร	 ออกกลางคนัเพ่ิม
มากขึน้และสิง่ทีส่�าคญัยิง่	คอื	นโยบายทีผ่่านมา	สบัสน	ไม่ยัง่ยนื	เปล่ียนแปลงบ่อย	
ไร้ความชดัเจนและทศิทางทีไ่ม่แน่นอนจนมผีลต่อโรงเรยีน	สถานศึกษา	ตคีวาม	เข้าใจ
ตรงกนัได้	ทศิทางการศกึษาของไทยจงึกลบัไปกลบัมาอยูก่บัท่ีจนมผีลต่อทรัพยากร
มนษุย์ทีไ่ม่พฒันาแทบทกุด้าน	ความรู	้สมรรถนะ	ทกัษะ	ค่านยิมได้เหมอืนประเทศ
อืน่	 ๆ	 ทีม่กีารปฏริปูการศกึษาอย่างจรงิจงัจนทิง้ประเทศไทยไว้ข้างหลัง	 สุดท้าย
เราต้องกลับมาย้อนดูและตั้งค�าถามว่าท�าไมประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ส�าเร็จ
เสยีที

บทที่ 4
นโยบายการศึกษาล่างสู่บน

การวิจัยท้องถิ่นล่างสู่บน : แนวปฏิบัติเชื่อมร้อยนโยบาย48



 สาเหตสุ�าคญัประการหนึง่	คือ	นโยบายและทศิทางการศกึษาของประเทศไทย
มิได้พฒันามาจากงานวจิยัมากนกัและงานวจัิยส่วนใหญ่เองศกึษาขึน้มาเพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการ	ความก้าวหน้าทางวชิาการของตนเอง	หรือสถาบนัทีส่งักดัเสยีมากกว่า
จนอปุมาอปุมยังานวจิยัประเภทนีว่้า		“อยูบ่นหิง้”
เกอืบทัง้หมด	ในข้อเท็จจรงิอกีด้านหนึง่ของฝ่ายวิจัย
เพือ่ท้องถิน่	สกว.	ได้เฝ้ามองปัญหานีม้าโดยตลอด
และมมีมุมองของความเชือ่ว่า	นโยบายการศกึษา
ทีด่มีีคณุภาพแก้ปัญหาได้ตรงจดุต้องเกดิข้ึนจากล่าง
สูบ่นเป็นส�าคญั	นบัตัง้แต่ปีพ.ศ.	2542	ฝ่ายวจัิยเพือ่ท้องถิน่	สกว.	ได้สนับสนนุให้ทนุ
งบประมาณจ�านวนมากถงึ	1,793	โครงการ	ศนูย์ประสานงานเครือข่ายกว่า	50	กลุม่
พีเ่ล้ียงครอบคลุมเกอืบทุกจงัหวัด	กระจดักระจายลงสูห่น่วยท้องถิน่	โรงเรียน	สถาบัน
การศกึษาครอบคลมุตัง้แต่ระดบัปฐมวยั	 ประถมศกึษา	 มธัยมศกึษา	 อาชวีศกึษา	
อุดมศกึษา	ทัง้ในระบบโรงเรยีน	นอกระบบโรงเรยีน	การศกึษาตามอธัยาศยั	การศกึษา
ตลอดชวีติ	รวมทัง้โจทย์ปัญหาของท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาในทุกมิติ	 ผู้วจัิย
เป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายบนสูล่่าง	 ส่วนหนึง่มาจากภมูปัิญญา
ท้องถิน่	ครบูาอาจารย์	ผูบ้รหิารการศกึษา	ผูน้�าชมุชน	ข้าราชการเกษยีณ	อาจารย์
ในสถาบนัการศกึษา	และอืน่	ๆ	ทีร่่วมกนัพฒันาโจทย์	เนือ้หา	สภาพปัญหา	สังคม
บริบทที่หลากหลายแตกต่างกันไป	 งานวิจัยท้องถิ่นปรากฏชัดเจนในองค์ความรู้	
หลกัการ	 ทฤษฎทีีค่ดิค้นขึน้ผ่านการลงมอืปฏบิตั	ิ การทดลองสังเกตการณ์	 ลองผิด
ลองถกู	 จนสามารถน�าเสนอแวดวงวชิาการได้อย่างถกูต้อง	 น่าเชือ่ถือ	 จนมผู้ีสนใจ
จ�านวนมากผ่านกระบวนการฝึกอบรม	 ศกึษาดงูาน	 ทดลองใช้เคร่ืองมอื	 สนทนา
วสิาสะ	 ในกลุม่โรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเรจ็	 ผลของการสังเคราะห์งานจ�านวนมาก	
การลงภาคสนามควบคูก่นักบัการอ่านรายงานการวิจยัการสนทนากลุม่	 การคืนข้อมลู
และกจิกรรมงานวชิาการทีจ่ดัร่วมกันทกุฝ่าย	 คณะผู้วจัิยมข้ีอเสนอแนะหรือแนว
นโยบายและทศิทางของการวจิยัท้องถิน่ให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องดังต่อไปนี้
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	 1.	ในเชิงนโยบายของรฐัสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนืผ่านกระทรวง	กรมท่ีเกีย่วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศกึษาธิการ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวง
สาธารณสุข	เป็นต้น	โครงการจ�านวนมากล้วน
ค�านงึถงึปัญหาใกล้ตวัท่ีเกดิข้ึนพร้อมกบังานวจิยั
ท้องถิ่น		หลายโครงการตอบนโยบายระดับ
ประเทศได้	เช่น	โครงการวิจัย	“ไส้เดือนดิน”	
กลไกการพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรูคู่้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงพืน้ทีต่�าบลปงยางคก	อ�าเภอ
ห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	(2558)	โครงการวิจัยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรใน
เขตเทศบาลป่าตนันาครัว	 อ�าเภอแม่ทะ	 จงัหวัด
ล�าปาง	(2559)	ตวัอย่างทัง้	2	โครงการ	เป็นการ
สร้าง	 SMART	 FARMERS	 เศรษฐกิจพอเพียง	
การแก้ปัญหาดินเสื่อม	ลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยยา
ฆ่าแมลงลงได้	แปลงข้าวขนาดเล็กแต่เพิม่ผลผลติ

มากขึ้น	 สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น	 โครงการวิจัยการส่งเสริมการอ่านอัลกรุอาน
โดยใช้ระบบกรีออาตขีองศนูย์และโรงเรยีนสอนอลักรอุาน	 จังหวดัปัตตาน	ี (2556)
ในจังหวดัปัตตานแีละยะลาทีป่ระชาชนพยายาม
รกัษาวิถีชวิีตชมุชนมสุลิมศาสนาทีน่บัถอืการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการสอนการอ่าน
แบบกีรออาต	ีภาษาอาหรับการฝึกอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่านเพ่ือรู้ความหมายและคุณค่าของ
ข้อบญัญตัทิางศาสนา	ล้วนท�าให้ผูค้นมคีณุธรรม
จรยิธรรมอยูร่่วมกบัผูน้บัถอืศาสนาพทุธได้อย่างสนัตสิขุ	 มใิช่การอ่านเพือ่รวมกลุ่มกัน
สร้างความรนุแรง	 การแยกดนิแดน	 ดงัทีฝ่่ายความมัน่คงมคีวามเข้าใจผดิมาโดยตลอด
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ในจงัหวดัยโสธรมีโครงการแนวทางการยกระดบัองค์ความรูก้ารส่งเสรมิพฒันาการ
และสร้างนิสัยรักการอ่าน	จากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอ
เชงินโยบายแบบมส่ีวนร่วม	(2553)	เกดิระบบการอ่านต้ังแต่ในครรภ์มารดาจนเด็ก

คลอดเติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความ
ร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 โครงการนี้
สร้างครอบครัวอบอุ่นและสามารถลดความ
เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิและสังคมได้เท่าเทยีมกนั
จนระดบั	IQ	EQ	MQ	ดขีึน้ในภาพรวมทัง้จงัหวดั

และอื่น	 ๆ	 คณะผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนส�าคัญขององค์ความรูข้องการจดัการศกึษา
ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน	 เชือ่มโยงกบัปัญหาส�าคัญจนน�าไปสูก่ารขับเคลือ่น
นโยบายของรฐับาลและกลไกราชการทีเ่กีย่วข้องซึง่จ�าเป็นต้องประสานงานร่วมมอืกนั
ในระยะยาวต่อไป

	 2.	 กระทรวงศึกษาธิการ	 นโยบายดั้งเดิมที่ปฏิบัติส่งต่อบนลงล่างจ�าเป็น
ต้องทบทวนใหม่	 นโยบายหรือการปฏิรูปการศึกษาที่ดียั่งยืนและต่อเนื่องควรมี
งานวิจัยจ�านวนมากมาสนับสนุนและช่วยก�าหนดทิศทางที่ถูกต้องได้	 งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิน่	สกว.	ทีด่�าเนนิการมายาวนานซ่ึงล้วนเก่ียวข้องกบัแนวนโยบายของประเทศ
และสากลล้วนผ่านการทดลองลงมือปฏิบัติมายาวนาน	 แก้ปัญหาได้	 มีบทสรุปที่
ชัดเจนจนสามารถน�าไปต่อยอดประยุกต์ใช้เชิงนโยบายและการศึกษาได้	นโยบาย
บนลงล่างและนโยบายล่างสูบ่นต้องเชือ่มโยงสมัพนัธ์กัน	มคีวามส�าคญัเท่าเทียมกนั
และควรเป็นโจทย์ที่ตรงกันทั้ง	2	ฝ่ายเพื่อความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ไปด้วยกันได้
 2.1	การกระจายอ�านาจทางการศกึษา	การมส่ีวนร่วม	และความรบัผดิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกระจายอ�านาจลงสู่สถานศึกษา	 โรงเรียน	 ชุมชน	
ให้มากทีส่ดุ	ลดอ�านาจและบทบาทส่วนกลางให้น้อยลง	ดแูลเชงินโยบาย	สนบัสนนุ
และก�ากับติดตามเป็นส่วนใหญ่	 ให้ความส�าคัญพื้นที่จังหวัดจัดการตนเองในการ
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ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่เชื่อมโยง
กับโรงเรียน	สถานศึกษา	ผู้บริหารและ
ครปูระจ�าการ	เน้นชมุชนท้องถิน่มีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของโรงเรียนของท้องถิ่น
โดยตรง
	 2.2	 การน�าหลกัการแนวคดิของกระบวนการวจัิยเพ่ือท้องถ่ินท่ีค้นพบจาก
การสงัเคราะห์งานวจิยัน้ีเป็นส่วนส�าคญัในการศกึษาในโรงเรยีน	นอกระบบโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย	คลอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	
อาชีวศึกษา	 อุดมศึกษา	 การวิจัยท้องถิ่นจะเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการกระบวน
การเรียนรู้	 สร้างสมรรถนะ	 ค่านิยม	 คุณลักษณะส�าคัญให้กับผู้เรียนได้	 สัมพันธ์
สอดคล้องไปกับนโยบาย	 การให้โอกาสแก่เด็กยากจนด้อยโอกาส	 ลดเวลาเรียน	
เพิ่มเวลารู้	 Active	 Learning	 การสอนแบบโครงงาน	 หลักสูตรแกนกลาง	
Professional	Learning	Community	และอื่น	ๆ
	 2.3	 การทบทวนนโยบายยุบควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมจี�านวนมากกว่า
15,000	โรง	แต่ควรน�าผลการสงัเคราะห์งานวจิยัน้ีท่ีเกีย่วข้องกบัโรงเรียนขนาดเลก็
เป็นพื้นฐานให้แต่ละโรงเรียนค้นหาอัตลักษณ์	จุดเด่น	ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้พบและ
ด�าเนินการให้เหน็ผลงานเชงิคณุภาพของนกัเรยีน	 โรงเรียนขนาดเล็กเหล่าน้ีมชีือ่เสียง
เป็นท่ียอมรบั	จ�านวนนกัเรยีนไม่ลดลง	ดงัเช่น	โรงเรียนบ้านกดุเสถยีร	จงัหวัดยโสธร
โรงเรียนไทรงาม	 จังหวัดตรัง	 โรงเรียนคูเมืองและเครือข่าย	 จังหวัดอุบลราชธานี	
โรงเรียนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและประชาชนด้วยแนวคิด	 “คืนโรงเรียน
ให้ชุมชน	คืนอ�านาจให้โรงเรียน	คืนครูให้เด็ก”
	 2.4	การปฏิรูประบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	ใหม่	อาจ
ยกเลกิหรอืสร้างหลกัสตูรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและชมุชน
ท้องถ่ินด้วยสดัส่วน	หลกัสตูรแกนกลาง	:	หลกัสตูรท้องถิน่	50	:	50	ก�าหนดโครงสร้าง
เนื้อหาให้ลดน้อยลง	เน้นสมรรถนะ	กิจกรรม	ลงมือปฏิบัติ	ค่านิยม	คุณลักษณะที่
พงึประสงค์	หลกัสตูรแฝงไม่เน้นให้เด็กแข่งขนั	 เรยีนเพือ่สอบศึกษาต่อมหาวทิยาลยั

SCHOOL
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แต่แฝงให้นักเรียนรักท้องถิ่น	 รู้จักรากเหง้า	 ประวัติศาสตร์ชุมชน	 ทุนทางสังคม
วฒันธรรม	ภูมปัิญญาชาวบ้าน	สมัมาอาชีวะ	การสานต่อรุ่นต่อรุ่น	สังคมและแนวโน้ม
การศึกษามิใช่ผลิตคนป้อนตลาดอุสาหกรรม	 แต่ปลูกฝังกลับท้องถิ่นของตนเอง	
ด�าเนินชีวิตที่เรียบง่าย	มีงานท�า	และสร้างคุณภาพท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยืน	เข้มแข็ง
ตลอดไป

	 3.	 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สกว.	 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบ	
บทสรปุงานวจิยัทีส่ร้างหลกัการ	แนวคดิ	การสะสมการเรียนรู้	การต่อยอดองค์ความรู้
การประยกุต์น�าไปใช้ภาคีเครอืข่ายระดบัล่าง	และอืน่	ๆ	แนวทางทีฝ่่ายวจัิยเพือ่ท้องถิน่
สกว.	ควรด�าเนินการเพิ่มเติมดังนี้
	 3.1	 การผลักดันงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นศาสตร์	 ทฤษฎี	 ญาณวิทยาอีก
แขนงหนึง่ของงานวจิยัเชงิคณุภาพ	ทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่าง	 เหมาะสม	ยดืหยุน่
อสิระ	แฝงการปฏริปูต่อต้าน	และการพึง่ตนเองในระดบัล่างได้	การน�าเสนอระเบียบ
วิธีวิจัย	ญาณวิทยาในระดับนานาชาติและระดับประเทศ	เพื่อให้งานวิจัยสาขานี้มี
ญาณวิทยาชื่อเฉพาะ	องค์ความรู้และระเบียบวิธีวิจัยล่างสู่บน	 เครือข่ายภาคีที่แก้
ปัญหาส�าคัญของชุมชนและโรงเรียนได้	 นอกจากนี้ควรให้พี่เลี้ยง	 ผู้ประสานงาน
ระดับจังหวัด	 (nodes)	 คัดสรรงานวิจัย	 โครงงานที่โดดเด่น	 ได้รับการยอมรับ	
สร้างบทเรยีนการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงได้	 ปรบัเขยีนให้เป็นบทความทางวชิาการ
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วยความช่วยเหลอืจากสถาบนัอดุมศึกษาทีเ่ชีย่วชาญ
ทางด้านนี้
 3.2	การเป็นสถาบนัวิจยั	(Research	Institution	of	Policy)	เพือ่ตอบโจทย์
นโยบายทิศทางการปฏริปูการศกึษา	ฝ่ายวิจัยท้องถ่ินต้องเป็นแกนกลาง	ประสานงาน
มหาวิทยาลยัส่วนกลางและส่วนภมูภิาคท่ีช�านาญการวจิยัด้านนี้
ก่อตวัจดัตัง้สถาบนัวจิยันโยบายและปฏริปูการศกึษา	โดยมี
เครอืข่าย	(nodes)	เป็นแหล่งฝึกอบรม	ศกึษาดงูานโรงเรยีน
การทดลองใช้เครื่องมือ	และการฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงได้
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	 3.3	 การยกระดับหน่วยปฏิบัติการ	 ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ที่กระจัดกระจาย
หลากหลายแตกต่างให้เป็นกลุม่ก้อน	 (clusters)	คล้ายคลงึกนัเฉพาะทาง	 เครอืข่าย
ใกล้ชดิแน่นแฟ้น	ยกระดบัเชือ่มโยงระหว่างโรงเรยีนกบัโรงเรียน	จังหวดักบัจังหวดั
พี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยง	 ต้องมองระดับล่างส�าคัญที่สุด	 ขยายเครือข่ายค่อยเป็นค่อยไป
พัฒนาโจทย์วิจัยในระดับกลางและสูงให้เป็นงานวิจัยที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม	
ขยบัจงัหวะทางวชิาการให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบันโยบายและการขบัเคล่ือนการปฏริปู
การศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
	 3.4	การจดักจิกรรมทางวชิาการ	 เวทวีจิยัปัญหาส�าคญัระดับพ้ืนท่ี	 ดังเช่น
ฝ่ายวจิยัเพือ่ท้องถิน่สกว.	ร่วมมอืประสานงานกบั	4	มหาวทิยาลยั	ได้แก่	มหาวทิยาลยั
มหิดล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา	 จัดสัมมนางานวิชาการวิจัย	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็น
เรื่องความมั่นคงในมุมมองการศึกษาสร้างสรรค์จากผลงานวิจัยทางด้านศาสนา	
การศึกษา	ทวภิาษา	ในภาคเหนอื	การแก้ไขปัญหาชนกลุม่น้อย	ชาตพัินธุ	์ด้วยผลงาน
วจิยัท้องถิน่	ด้วยการศกึษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศยั	เป็นต้น

	 4.	การสนับสนุนให้ผู้ประสานงานพี่เลี้ยง	(nodes)	กว่า	50	แห่ง	เข้าเป็น
กรรมการปฏิรูปการศึกษาระดับต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะในระดับจังหวัดจัดการตนเอง	
คณะกรรมการศึกษาจังหวัด	 (กศจ.)	 เพื่อเป็นตัวแทนในการน�าผลงานวิจัยระดับ
โรงเรียน	 ท้องถิ่นเข้าสู่แผนการศึกษาของจังหวัด	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อ
น�าไปสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละจังหวัด	อันจักท�าให้การปฏิรูป
การศึกษาระบบราชการลดความส�าคัญ
น้อยลง
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	 4.1	 ผู้ประสานงานพี่เลี้ยงหลายจุด	 หลายพื้นที่	 พัฒนาตนเอง	 ได้โจทย์
วิจัยส�าคัญ	 นวัตกรรมการศึกษาระดับกลางที่ยกระดับเชื่อมโยงกับนโยบายส�าคัญ
ของประเทศได้	 ดงัเช่น	 โครงการวจิยัรูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวัยแบบทวภิาษา
โดยใช้ภาษาเขมรถิน่ไทยร่วมจดัการเรยีนรูข้องโรงเรียนบ้านโพธิก์อง	ต�าบลเชือ้เพลิง	
อ�าเภอปราสาท	จงัหวดัสรุนิทร์	 โครงการชวนกนัอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง	 จังหวดัยโสธร
โครงการแนวทางการยกระดับองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างนิสัย
รักการอ่านจากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แบบมส่ีวนร่วม	 โครงการนวตักรรมเครอืข่ายโรงเรยีนเพ่ือค้นหาและพัฒนารูปแบบ
การบูรณาการการจดัการเรยีนการสอนตามศกัยภาพของบุคคล	โครงการการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการวิจัยของโรงเรียนอนุบาลสตูล	
อ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัสตลู	 และโครงการการจดัท�าหลักสตูรท้องถิน่โดยการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน	 โรงเรียนบ้านจองค�า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เกิดนวัตกรรม
การศึกษาทีเ่กดิจากการทดลองใช้ปีแล้วปีเล่า	ดงัเช่น	การผสมผสานระหว่างโครงงาน
กบัการวจิยัท้องถิน่เป็นค�าใหม่ทางวชิาการ	คอื	“โครงงานฐานวจัิย”	การสร้างเครือข่าย
จับคู่เรียนรู้เป็น	 “เครือไขว้”	 ศูนย์การเรียนแม่นเหมาะ	 เป็นต้น	 ข้อค้นพบเหล่านี้
ควรได้รับการสนับสนุนพัฒนาโจทย์ให้เข้มข้น	 ลงรายละเอียดและการสนับสนุน
งบประมาณจาก	สกว.	เป็นอย่างยิ่ง
	 4.2	การเตรยีมการและการออกแบบ	(design)	พ้ืนท่ีชมุชนท้องถ่ินอย่างมี
เป้าหมายและยทุธศาสตร์และการปฏรูิปการศึกษา	 มิใช่การศกึษาดงูานใช้งบประมาณ
ให้หมดไปในแต่ละปี	แต่ต้องมองกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายและตัดสินใจ	ผู้น�าท้องถิ่น	
คณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด	สื่อมวลชน	เครือข่ายผู้ประสานงานด้วยกัน	
เพ่ือน�าไปสู่การเคลื่อนขยายอย่างมีทิศทางและเป้าหมายมีการเรียนรู้อย่างแท้จริง	
เปลี่ยนวิธีการคิดมุ่งสู่การพัฒนางานตนเอง	 การกลับไปประยุกต์ให้เหมาะกับงาน
ตนเอง	 และที่ส�าคัญยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย
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 5.	โรงเรยีน	สถานศกึษา	ควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการรบันโยบายบนลงล่าง
ด้วยการรับรู้อย่างเท่าทันปัญหาและจุดอ่อนที่เกิดขึ้น	 ดังเช่น	 โรงเรียนหลายแห่ง
รับนโยบายส่วนกลางเพียง	 20%	 แต่อีก	 80%	 โรงเรียนกลับหาจุดเด่น	 จุดแข็ง
อตัลกัษณ์	 ปรชัญาโรงเรยีน	 หลกัสตูรท้องถ่ิน	 น�าการวจิยัท้องถิน่ควบคู่กบันโยบาย
ส่วนกลางทีไ่ปด้วยกนัได้	 นอกจากนัน้โรงเรยีนต้องมีความพร้อมในการเข้าสูก่ารเป็น
โรงเรยีนนติบิคุคลแบบเครอืข่ายจากรากฐานวถิปีฏบัิติท่ีตนเองมอียู	่ พร้อมกบัเพ่ิม
หน้าทีส่�าคญั	5	ด้านไปด้วยกนั	อนัได้แก่	งานบรหิารบคุคล	งานวชิาการ	งานหลกัสตูร
การศึกษา	งานด้านงบประมาณและการบริหารทั่วไป	เป็นต้น

	 6.	ตัวอย่างรูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 จากการลงพื้นท่ีสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ทัง้	16	จงัหวดั	41	โครงการ	ท�าให้ผูส้งัเคราะห์เหน็ประเด็นการน�าวจัิยเพ่ือท้องถ่ิน
ไปใช้ในกลุม่โรงเรยีนขนาดเลก็	 กลุม่การศกึษานอกระบบโรงเรยีน	 กลุม่อดุมศกึษา
กลุ่มหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย	 กลุ่มการเรียนรู้
เพื่อสร้างพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ภาษา	 และกลุ่มอาชีวศึกษา	 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 รูปแบบที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จากสถานการณ์ปัญหาความไม่แน่นอนของนโยบายจากส่วนกลาง	อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	 ท�าให้โรงเรียนไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกนโยบายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
โรงเรียนเล็ก	ได้แก่	นโยบายยุบควบรวม	ท�าให้เกิดภาวะวิตกกังวล	ครูย้ายออกไป
โรงเรียนใหญ่กว่า	 ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง	 จึงส่งบุตรหลานเข้าไปเรียน
โรงเรียนตัวเมืองมากกว่า	 ส่งผลให้เกิดปัญหาเทียมนั่นคือ	 จ�านวนนักเรียนลดลง	
งบประมาณลดลง	 โรงเรียนไม่กระตอืร้นในการสร้างหรอืค้นหาอัตลกัษณ์	 แนวทาง
ที่สามารถแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กไม่ให้ถูกยุบนั้น
สามารถเริ่มต้นจากประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	 SCHOOL
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 ประเด็นที ่ 1 การสร้างอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนขนาดเล็ก	 โดยโรงเรยีนท�า
การศึกษาร่วมกบัชมุชนถึงต้นทนุต่าง	ๆ	ทีม่อียูใ่นชมุชน	เช่น	อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ประเพณี	ภาษา	อาหารพื้นบ้าน	งานศิลปหัตถกรรม	ความเชื่อ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
เป็นต้น	 โดยหยิบยกขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์เด่นของโรงเรียน	และบรรจุไว้ในหลักสูตร
ภูมิสังคมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว	
 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรภูมิสังคม	โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทั้งครู	 ครูภูมิปัญญา	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	
องค์กรภายนอก	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 และคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท�าหลักสูตรภูมิสังคม	 ร่วมกันการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชน	
ค้นหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่าง	 ๆ	 มีการให้
ครภููมปัิญญาและคนในชมุชนผลดัเปลีย่นกันเข้ามาท�าหน้าทีใ่ห้ความรู้	 สร้างทกัษะ
และประสบการณ์ให้กับนักเรียน	เพื่อสร้างความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและการเป็น
เจ้าของในการจดัการศกึษาให้กบัลกูหลานของคนในชมุชน	และช่วยเสรมิสร้างทศันคติ
ทีว่่าโรงเรยีนขนาดเลก็เป็นโรงเรียนของชมุชน	 เป็นสิทธทิีเ่ดก็พงึได้รับการศกึษาทีด่ี
มีคุณภาพ	และเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน
 ประเด็นที่ 3 การท�างานในลักษณะเครือข่ายโรงเรียน	เป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	 อาจมีการรวมตัวกัน
ในรปูแบบของเครอืข่ายโรงเรยีน	ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัระยะเวลา	1-3	ปี	ตวัอย่างเช่น
เครอืข่ายโรงเรียนเกาะคา	จงัหวัดล�าปาง	นวตักรรมเครอืข่ายโรงเรียนกลุม่ภาคอสีาน
เป็นต้น	มีการวางแผนงานด้านงบประมาณ	สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน	 ท�าวิจัยร่วมกัน	 แลกเปลี่ยนทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน	ศึกษาดูงานระหว่างพื้นที่เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่	ๆ	ในการ
พัฒนางานของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	รวมถึงการท�างานเชิงเครือข่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านวิชาการ
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 ประเด็นที่ 4 สร้าง PLC ประชาชน	โดยการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครอง
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในชมุชน	 ในการตดิตามสถานการณ์ทางการศึกษาของชมุชน
เปิดเวทีประชุมและร่วมกันวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ค้นหา
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม	 ร่วมกันหาวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สร้างเดก็ให้ยดึโยงกบัท้องถิน่เพ่ือไม่ให้เดก็ละทิง้ถิน่ฐานบ้านเกดิของตัวเอง	ออกแบบ
ระบบชุมชนให้สามารถดูแลเด็กในชุมชนได้อย่างทั่วถึง	ท�างานร่วมกันกับโรงเรียน
ในเชิงรุกทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตรภูมิสังคมและให้ข้อเสนอแนะในการจัด
การศึกษากับโรงเรียน	 โดยชุมชนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องในกรณีที่เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้
		 โรงเรียนนิติบุคคลขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดเล็กมีจ�านวน	 15,577	 โรง	
มปัีญหาในเรือ่งความขาดแคลน	ความไม่พร้อม	ครไูม่ครบชัน้	งบประมาณไม่เพียงพอ
จ�านวนนักเรียนค่อย	ๆ	ลดลงตามล�าดับ	และอื่น	ๆ	โรงเรียนขนาดเล็กจ�านวนหนึ่ง
อาจถูกยุบได้ด้วยสาเหตุหลายประการ	 ดังเช่น	 จ�านวนนักเรียนลดลง	 มีนักเรียน
จ�านวนไม่เกิน	 20	 คน	 ขาดการบรรจุครูเพิ่มเติม	 ต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษาว่าง
ไม่มีใครมาด�ารงต�าแหน่ง	 ชุมชนเห็นสมควรให้ยุบโรงเรียน	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	
โรงเรียนขนาดเล็กทีต่ัง้อยูใ่นชมุชนพืน้ที	่ กระจดักระจายอยูท่ัว่ประเทศ	 โดยพืน้ฐาน
โรงเรียนเหล่าน้ีประชาชนเป็นผู้ริเริ่มและป็นเจ้าของร่วมกับรัฐบาลในเรื่องการจัด
การศึกษาให้กับบุตรหลานมาโดยตลอด	 โรงเรียนที่มีข้อมูลหลักฐานปรากฎชัดทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ	 การท�าหน้าที่ส�าคัญต่อชุมชน	 คุณภาพของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	อันสมควรจักเป็นนิติบุคคลได้ดังต่อไปนี้
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	 1.	การมจี�านวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้หรอืลดลงไม่เกิน	10%	ในระยะเวลาทีผ่่านมา
5	 ปี	 หรือมีจ�านวนคงที่ลดลงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	 เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์	 คะแนน
มาตรฐาน	ข้อสอบ	O-Net	NT	ตามค่าเฉลีย่	ต�า่กว่าสงูกว่า	5%	ของคะแนนทกุกลุ่ม
วิชา
	 2.	โรงเรียนกบัชมุชนอยูร่่วมกันอย่างเป็นปกตสิขุ	มหีลกัฐานชดัเจนในเรือ่ง
อตัลกัษณ์โรงเรียน	หลกัสตูรท้องถ่ิน	โครงงานจดัท�าร่วมกนั	ปราชญ์ชมุชนเป็นครสูอน
ภมูปัิญญาท้องถิน่	ครเูป็นวทิยากรกระบวนการ	ผูบ้รหิารการศึกษาได้รับการยอมรับ
ปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา	 การลงพื้นที่
ออกเยีย่มเยอืน	พบปะพดูคุย	การประชมุปรกึษาหารอืกับทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้องทัง้ปัญหา
แนวทางการแก้ไข	และการระดมทุนงบประมาณ	เป็นต้น	
	 3.	คณุลกัษณะ	สมรรถภาพ	การลงมอืปฏบัิติ	เจตคต	ิค่านยิมของนกัเรยีน
ปรากฏชัดเจน	การอ่านออกเขียนได้	คิดเลขเป็น	กล้าแสดงออก	มีภาวะผู้น�า	รู้จัก
สัมมาคารวะ	ระเบียบวินัย	การแก้ไขปัญหา	ริเริ่มโครงงานใหม่ได้	คิดวิเคราะห์ได้
อย่างสร้างสรรค์	 ลงมือปฏิบัติได้อย่างช�านาญ	 รักภาคภูมิใจในโรงเรียน	 ท้องถิ่น	
และครอบครัว	
 4.	แผนยทุธศาสตร์ด�าเนนิงานประจ�าปี	ด้านการบริหารจัดการ	งานวิชาการ
ทรพัยากร	งบประมาณของโรงเรยีน	ปรากฎในรปูเอกสารแนะน�าโรงเรยีน	ค�าส�าคญั
ปรากฎในวสิยัทัศน์	ปรชัญาการศกึษา	วตัถปุระสงค์	การด�าเนนิงาน	ผลงานท่ีส�าคญั
รางวัลที่ได้รับ	และอื่น	ๆ	
 5.	การมเีครือข่ายกลุ่มโรงเรยีนช่วยกนับรหิารด้านวชิาการ	บคุคล	ทรพัยากร
และงบประมาณ	การประชมุวางแผนร่วมกนั	แผนด�าเนนิงาน	กจิกรรมทางวิชาการ
นวัตกรรมการศึกษา	 ผลงานเชิงเอกสาร	 รายงานการวิจัย	 การมีพี่เลี้ยง	 (node)	
มาจากภาคประชาสังคมหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ	เป็นต้น
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 รูปแบบที่ 2 กลุ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียน
	 ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	มีพันธกิจหลัก
คือ	การจัดการศกึษาเพือ่ยกระดบัการศกึษา	พฒันาทักษะการเรยีนรูข้องประชาชน
ให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายและชมุชนในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศัย	 ส่งเสรมิและพฒันาการน�าเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช้ให้เกดิประโยชน์
ในการจัดการศึกษา	 พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สื่อและ
นวัตกรรมการวัดประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	 และ
พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ยดึหลกัธรรมาธบิาล	แต่ในทางปฏิบติักลบัพบว่า	การจดัการศกึษา
มุ่งเน้นการเทียบวุฒิและการพัฒนาอาชีพ	แต่อาจไม่ตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาชมุชน	อีกทัง้ยงัไม่สามารถสร้างและพัฒนาระบบ
การคิดของผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ	
 แนวทางทีจ่ะสร้างรปูแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ตอบโจทย์
การศึกษาตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น	สามารถเริ่มต้นจากแนวคิดต่าง	ๆ	ดังนี้	
 ประเด็นที่ 1 ก�าหนดประเด็นการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน	 เป็นการ
ก�าหนดประเด็นส�าคัญท่ีใช้ในการจัดการศึกษา	เช่น	เศรษฐกิจชุมชน	ทรัพยากร
ท้องถิ่น	 สุขภาพ	 ประวัติศาสตร์ชุมชน	 และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
คนต่างกลุ่มวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 ที่มาจากความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาชุมชน	ณ	ขณะนั้น
 ประเด็นที ่2 การพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรยีนด้วยการใช้กระบวนการ
วจิยัเพ่ือท้องถิน่	เป็นเครือ่งมอื	คร	ูกศน.	ต้องสามารถออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
ท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดด้วยกระบวนการวิจัย
เพือ่ท้องถิน่ทีเ่น้นการพัฒนาโจทย์วิจยัร่วมกันของผูเ้รียน	 ครทู�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากร
กระบวนการฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลชุมชน	 ตลอดจนเป็น
พี่เลี้ยงในการถอดบทเรียนจากการท�าวิจัย	 ทั้งในแง่องค์ความรู้	 และกระบวนการ
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เรยีนรู	้ส่วนผู้เรยีนกต้็องทราบความต้องการในการเรียนของตนเอง	ว่าต้องการเรียน
ไปเพื่อสิ่งใด	 ต้องมองเห็นช่องทางในการต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาอาชีพ	
เห็นความส�าคัญของต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน	 ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่ชมุชน	และชมุชน	 ต้องเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัทัง้ด้านบคุลากร	ครภููมปัิญญา
ให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน	 รวมไปถงึแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานท่ีให้ผูเ้รียนได้ใช้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้จริง	เช่น	กศน.พะเยา	เป็นต้น
 ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมบุคลากรในมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต	 โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในพันธกิจ
และแนวคิดของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 ตลอดจนมีความรู้ในบริบทของพื้นที่	
มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถท้ังในด้าน
ความรู	้ และการเป็นกระบวนกรในการถ่ายทอดกระบวนการเรยีนรู้และวธิกีารถอด
บทเรียน	 เสริมศักยภาพบุคคลให้สามารถท�างานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดการศึกษาในพื้นที่ได้
 ประเด็นที่ 4 ICT ตะบันน�้า ข้าวนาโยน ไส้เดือนดิน	ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้	วิธีคิด	เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับคนในชุมชน	สามารถน�าไปใช้
ในการพฒันาอาชีพของตนเองได้	 ดงัตวัอย่างของปราชญ์ชาวบ้านในจงัหวดัล�าปาง
ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรูเ้รือ่งกระบวนการวจิยัเพือ่ท้องถิน่จากศูนย์ประสานงาน
เครอืข่ายจงัหวดัล�าปาง	 (node)	 และกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลยัราชภัฏล�าปาง
ท�าให้ปราชญ์ชาวบ้านในเร่ืองตะบนัน�า้	 ข้าวนาโยน	 ไส้เดอืนดนิ	 มวีธีิในการแสวงหา
ความรูอ้ย่างมรีะบบมากยิง่ขึน้จาก	ICT	น�าไปสูก่ารพฒันาอาชพี	เกดินวตักรรมชมุชน
ที่ส�าคัญ	เช่น	 เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว	 เครื่องตะบันน�้า	วิธีการเลี้ยงไส้เดือนที่
เหมาะสม	เป็นต้น	

ข้ำวนำโยน ไส้เดือนดิน
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 รูปแบบที่ 3 กลุ่มอุดมศึกษา
	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 และการท�างานของอาจารย์เป็นไปเพื่อตอบตัวชี้วัด
ของมหาวทิยาลยั	 (KPI)	 ส่วนใหญ่	ซึง่ยังขาดมติท่ีิพฒันาอาจารย์ในระดับอดุมศกึษา
ให้สามารถท�างานร่วมกบัชมุชนได้	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่มหาวทิยาลยัในภมูภิาค
เช่น	กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏัทีม่ภีารกจิและปณธิานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ตาม
มาตรา	7	ว่า“ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
เพือ่กำรพฒันำท้องถิน่ทีเ่สรมิสร้ำงพลงัปัญญำของแผ่นดนิ 
ฟ้ืนฟพูลงักำรเรยีนรู ้เชดิชภูมูปัิญญำของท้องถ่ิน สร้ำงสรรค์
ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในกำรจดักำร กำรบ�ำรงุรกัษำกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม
อย่ำงสมดลุ และยัง่ยนื โดยมวีตัถุประสงค์ให้กำรศกึษำ ส่งเสรมิวชิำกำรและวชิำชพี
ชัน้สูง ท�ำกำรสอน วจัิย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรงุ ถ่ำยทอดและพฒันำ
เทคโนโลยี ทะนุบ�ำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู” 
ซึ่งช่องทางงานบริการวิชาการจึงถือเป็นช่องทางส�าคัญในการน�าวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
ไปใช้ลดช่องว่างระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่โดยผ่านกระบวนการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น	ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้
 ประเด็นที่ 1 สร้างช่องทางการท�างานวิชาการร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับชุมชน	 เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องท�างานเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
แล้วนั้น	 การท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ระดับอุดมศึกษากับชุมชนสามารถ
ท�าได้โดยการแลกเปลีย่นองค์ความรู้เชงิวิชาการสากลกบัศาสตร์ชาวบ้าน	ผ่านกจิกรรม
ทีห่ลากหลาย	 เช่น	 เวทพีบปะพดูคุย	 เวทสีอบถามความต้องของชมุชน	 เวทกีารขึน้
โจทย์วิจัยร่วมกัน	 เวทีเสริมศักยภาพนักวิชาการและชุมชนให้รู้จักเครื่องมือวิจัย
เพือ่ท้องถิน่	เวทติีดตามและพัฒนา	เป็นต้น	เพือ่แก้ไขปัญหาชมุชนและพฒันาอาชพี
รวมไปถึงการเตรียมอาจารย์รุ่นใหม่	ให้พร้อมส�าหรับการท�างานร่วมกับชุมชน	

University
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 ประเดน็ที ่2 ส่งเสริมนิสิตนกัศกึษาให้เรยีนรู้บนฐานของชมุชน	โดยอาจารย์
ต้องสอนให้นักศึกษารูจ้กักระบวนการวจิยัเพือ่ท้องถิน่ผ่านรายวชิาการศกึษาอสิระ
ท�าหน้าทีเ่ป็นพ่ีเลีย้งพานักศกึษาลงพืน้ทีชุ่มชน	 เพือ่ฝึกทกัษะการเป็นนักวจิยัชมุชน
นักศึกษา	 คิดและพัฒนาโจทย์วิจัยด้วยตนเอง	 ซึ่งโจทย์วิจัยนั้นมีพื้นฐานมาจาก
ความสนใจของนักศกึษาเองและสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน	 เรยีนรูผ่้าน
การใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนในการมองเห็น
ศักยภาพของต้นทุน	 ท้ังทรัพยากรบุคคล	 และต้นทุนทางวัฒนธรรม	 และชุมชน
เปิดพื้นที่	 เปิดใจ	 พร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค	์
เช่น	กลุ่มมหาวิทยาลัยล�าปาง	 โครงการ	CBMAG	และ	CBPUS	ของสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี	เป็นต้น
 ประเด็นที่ 3 การท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สาธารณะ และมีส่วนใน
การจดัการสถานการณ์ปัญหาการศกึษาในพืน้ที ่ โดยมหาวทิยาลยัในภมูภิาค	 เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาการศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่	 เช่น	 สถานการณ์การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก	 ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนต�า่กว่าเกณฑ์	มกีารเข้าหนนุเสรมิกรณทีีโ่รงเรยีนมคีวามต้องการบคุลากร
มาช่วยพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของครู	 รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องสามารถ
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะทีค่นในชุมชนสามารถใช้เป็นแหล่งในการเข้าถงึความรู้ได้โดยง่าย
 ประเด็นที่ 4 การผลิตผลงานวิชาการ การขอต�าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผศ.รับใช้สังคม การพัฒนาวิชาชีพ	 ด้วยการแสวงหา
ความรูต้ลอดเวลาของอาจารย์มหาวิทยาลยั	 โดยการผลติผลงานทางวชิาการต่าง	 ๆ
เช่น	บทความ	วารสาร	หนังสือ	งานวิจัย	 เป็นต้น	ที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์
ต่อชมุชนอย่างแท้จรงิ	เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัทีเ่ชือ่มโยงกบัชุมชน	เกดิการแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างศาสตร์สากลกบัศาสตร์ท้องถ่ิน	 น�าไปสูก่ารเป็นผศ.รบัใช้สงัคม	 และ
ต�าแหน่งที่สูงขึ้นตามล�าดับ	
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 รูปแบบที่ 4 กระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 
	 สถานการณ์การจดัการเรียนรูใ้นปัจจุบนัเป็นในลกัษณะเพือ่
ความเป็นเลศิทางวชิาการ	ตอบโจทย์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาต	ิเพยีงด้านเดยีว
แต่ยังขาดมิติของการเชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชน	 ความต้องการของผู้เรียน	 หรือแม้
การเรยีนรูท้ีพั่ฒนาทกัษะชีวิต	 แม้ว่ารฐับาลจะมนีโยบายทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิ
ทักษะผู้เรียน	นั่นคือ	นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	แต่การนโยบายไปปฏิบัติใช้
ของผู้บริหาร	 ครู	 กลายเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาติว	 รวมไปถึงการสร้างและ
พฒันาหลกัสตูรท้องถิน่ของโรงเรยีนยังขาดการมส่ีวนร่วมจากชมุชน	ท�าให้เกดิผลเสยี
ตามมา	เช่น	หลกัสตูรไม่สอดคล้องกบับรบิทพืน้ท่ี	ไม่สามารถท�าให้เด็กเกิดความรู้สกึ
รักท้องถิ่น	 ขาดการบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจดการศึกษา
ร่วมกบัชมุชน	เป็นต้น	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอน�าเสนอแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรู้
ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต	ทักษะการคิด	ด้วยโครงงานฐานวิจัย	ดังนี้		
 ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของคร	ู จากผู้ถ่ายทอดความรู้
เป็นหลกั	เป็นผู้อ�านวยความสะดวกและผูก้ระตุ้นให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้	ด้วยวิธกีาร
ตั้งค�าถาม	 เชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มาจากความ
ต้องการ	ความสามารถ	ความถนดัของผู้เรยีนเอง	ผ่านโครงงานฐานวจัิย	ตัวอย่างเช่น
การเรยีนรูด้้วยกระบวนการวจิยั	10	ขัน้ตอนของโรงเรยีนอนบุาลสตลู	ซึง่ครมูหีน้าท่ี
คอยประสานกับชุมชน	 รวบรวมต้นทุนแนะน�าแหล่งเรียนรู้	 และปราชญ์ชาวบ้าน
ให้แก่ผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง	 สอนวิธีการ
เกบ็ข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน	 เช่น	
การสัมภาษณ์	 การสังเกต	 แผนที่โอ่งชีวิต	 เป็นต้น	 ใช้กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลตามสภาพจริง	เน้นการประเมินพัฒนาการรายบุคคล	มีการให้ก�าลังใจ
และช่วยหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค	 เสริมแรงผู้เรียนด้วยการแสดง
ความยินดีเมื่อประสบความส�าเร็จ	และลดการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน	
 ประเด็นที ่2 การปรบัเปลีย่นหวัข้อการเรยีนรู	้จากเดมิทีเ่น้นเรยีนให้ครบ
ตวัชีว้ดัตามกลุม่สาระการเรยีนรู	้ เป็นการเรยีนเพือ่ตอบโจทย์สมรรถนะของผูเ้รียน
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โดยอาจมีการหยบิยกหวัข้อการเรยีนรูท่ี้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในชวีติประจ�าวนั
ของนกัเรยีนมาบูรณาการเข้ากบัเน้ือหาตามกลุม่สาระการเรยีนรู้	ควบคูไ่ปกบัการท�า
โครงงานฐานวิจัยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 รูปแบบที่ 5 กลุ่มการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการ
ทางสมองและการเรียนรู้ภาษา 
	 รูปแบบนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสมองของเด็กตั้งแต่
แรกเกดิ	รวมไปถงึการพฒันาการเรยีนทางภาษา	อกีทัง้ยงัเสนอแนวทางการเตรยีม
พร้อม	เพื่อส่งต่อเด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบ	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
 ประเดน็ที ่1 กลุ่มการเรยีนรูเ้พือ่สร้างพฒันาการทางสมอง ปัญหาพฒันาการ
ของเด็กรุ่นใหม่	 ที่มีพัฒนาการล่าช้า	 ติดสื่อเทคโนโลยี	 ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว	อ่านหนังสือน้อยลง	ขาดทักษะการสื่อสาร	ส่งผลกระบทต่อการเรียนรู้	
ท�าให้เรียนรู้ได้ช้า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	 คะแนน	 O-NET	 จึงต�่าตามไปด้วย	
แนวทางที่จะสามารถพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นจากบทเรียนของ
จังหวัดยโสธร	 คือ	 การสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่ในครรภ์มารดา	
ด้วยการปรบัทศันคตขิองพ่อแม่ให้เหน็ความส�าคญั	และประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการอ่าน
เมือ่ทกุคนตระหนกัถงึคุณค่าของการอ่านแล้ว	 จะท�าให้เด็กเกดิความพร้อมก่อนเข้าสู่
การเรียนในระบบ	 อีกท้ังยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว	
ชุมชน	 ซึ่งต้องเน้นการท�างานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่	 เช่น	 สาธารณสุข	 ต�าบล	
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็	 ในการร่วมกนัพัฒนาและตดิตามพฒันาการของเด็ก	 เพือ่เตรยีม
ความพร้อมส่งต่อระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป	เป็นต้น
 ประเด็นที่ 2 กลุ่มการเรียนรู้ภาษา ส�าหรับปัญหาการเรียนรู้ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง	เป็นกลุ่มที่ถูกการศึกษากระแสหลักพยายาม
ทีจ่ะสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ไทยเดยีว	ท�าให้เด็กเกิดความสับสนเพราะ
เรื่องที่เรียนไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวัน	ไม่ได้เรียนรู้ผ่านภาษาแม่	ส่งผลให้การ
เรียนรู้ขาดตอน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	แนวทางในการพัฒนากลุ่มนี้	สามารถ
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ท�าได้โดยการสร้างความเข้าใจ	 ปรับทัศนคติของคนจากส่วนกลางให้ตระหนักถึง
ความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ	์ใช้กระบวนการเรยีนรู้ระบบทวภิาษากบันกัเรียน
กลุม่นี	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเรยีนรูภ้าษาไทยได้ดย่ิีงขึน้	รวมไปถงึการอนรุกัษ์ภาษา	ภมูปัิญญา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อีกด้วย		

 รูปแบบที่ 6 กลุ่มอาชีวศึกษา
	 ด้วยค่านิยมของคนในสังคม	 ท่ีมองว่าสถานศึกษาในระบบอาชีวศึกษา
เป็นแหล่งเกบ็ตกเดก็ท่ีโดนผลกัออกจากระบบการศกึษาสายสามญั	 ค่านยิมดแูคลน
เด็กอาชีวศึกษาในเรื่องความรุนแรงท�าให้เกิดการสูญเสีย	 นักเรียนไม่เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการเรยีน	ครเูองกไ็ม่เชือ่มัน่ในตัวเดก็	มองว่าเป็นเด็กไม่เก่ง	ท�าให้
ไม่เต็มทีใ่นการเรยีนการสอน	เกดิการสอนตามยถากรรม	หรอืแม้แต่ความไม่เท่าเทียม
ของระบบบรหิารจดัการขององค์กรภายในสานวชิาชพี	 ทัง้เกษตรกรรม	พาณชิยกรรม
วิศวกรรม	 เป็นต้น	 กระทบต่องบประมาณที่ได้รับ	 อีกทั้งระบบการจัดการเรียน
การสอนไม่เช่ือมโยงกับสถานประกอบการ	ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้ท�างาน
เมื่อเรียนจบ	และไม่ได้ใช้ต้นทุนของชุมชน	เช่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	พื้นที่การเกษตร	
ศิลปหัตถกรรม	 เป็นต้น	 ให้เกดิประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างเตม็ศักยภาพ
แนวทางที่จะท�าให้การเรียนในระบบอาชีวะมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น	 คือ	 ต้องสร้าง
ภาพลกัษณ์และค่านยิมใหม่	สร้างความเชือ่มัน่ว่าเมือ่จบแล้วมงีานท�าทีด่	ีใช้กระบวนการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นสร้างระบบคิดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 น�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ในยุคไทยแลนด์	 4.0	 ผู้บริหารต้องท�างานเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาอื่น	 ๆ	 เช่น	
ในระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษาตอนต้นต้องท�าให้เด็กรู้เป้าหมาย	 ความถนัด
ของตนเอง	 เพือ่เตรมีความพร้อมในการเข้าสู่การเลอืกสายการเรยีนทีเ่หมาะสมกบั
ตนเอง	 เป็นต้น	 ครสูอนโดยเน้นการปฏบิตั	ิ ใช้เทคโนโลยเีพ่ือพฒันาวชิาชพี	 พาเด็ก
ศกึษาดงูาน	แลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัคนในชมุชน	ให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ทีด่	ีพ่อแม่ผู้ปกครอง
ให้เดก็ได้เรยีนรูค้วบคู่การท�างาน	พฒันาทกัษะ	สมรรถภาพ	ความสนใจของตนเองได้
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 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู และนักเรียนที่ใช้กระบวนการวิจัย
เพือ่ท้องถิน่ เป็นเครือ่งมอืส�าคัญส�าหรบัการพฒันาวชิาชพีและการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้
 กระบวนการวจัิยเพือ่ท้องถิน่เป็นเครือ่งมือส�าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
สามารถสร้างวิธีคิดอย่างเป็นระบบ	 วิธีการท�างานแบบบูรณาการเชื่อมโยงต้นทุน
ทางสังคม	 ทั้งที่เป็นบุคคล	 และทรัพยากรแวดล้อม	 ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	
โดยอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 จึงท�าให้ผู้ที่ถูกฝึกฝนด้วย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกิดคุณลักษณะที่ส�าคัญ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ประเด็นที่ 1 ลักษณะของครู
ที่ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพ 
	 เดิมผู้ประกอบวิชาชีพครู	 วางบทบาทของตนเองต่อผู้เรียน	 ในลักษณะ
ของผู้ชี้น�าทางความคิด	 ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นหลัก	 ความรู้ที่ใช้ใน
การถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน	 วิธีการจัดการเรียนรู้	 หรือแม้แต่สื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้นั้นครูเป็นผู้คัดเลือกแต่เพียงผู้เดียว	 ท�าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูไ้ด้ได้อย่างครบถ้วน	 เร่ืองทีค่รูอยากสอน
ไม่ใช่เรื่องที่ผู้เรียนอยากเรียน	 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดไม่ได้
ตอบโจทย์ผูเ้รยีนและชมุชน	 ท�าให้ผูเ้รยีนไม่สนใจ	 ความรูท้ีไ่ด้จากการเรียนในโรงเรยีน
ไม่สามารถเชื่อมโยง	 ประยุกต์กับความรู้ในชุมชนได้	 เกิดความรู้แยกส่วนระหว่าง
ชดุความรูช้มุชนกบัชดุความรูแ้กนกลางสากล	 นกัเรยีนไม่สามารถจัดการความรูไ้ด้
น�าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 อีกทั้งกระบวนการท�างานของ
สังคมครูที่ท�างานคนเดียว	ไม่สามารถปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนครูเพื่อร่วมกันจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์	 ด้วยปัญหาหลายประการ	 เช่น	 การขัดแย้งทางทัศนคติ	
ผลประโยชน์	 การแบ่งพรรคแบ่งพวก	 เป็นต้น	 ท�าให้ครูมีทัศนคติต่อหน้าที่เชิงลบ	
มองหน้าทีเ่ป็นภาระ	 เมือ่เกดิปัญหา	 อปุสรรคกไ็ม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 ท�าให้เกดิ
ความย่อท้อต่อวิชาชีพ	 ประสิทธิภาพการท�างานในวิชาชีพลดลง	 ปัญหาข้างต้น
ไม่พบว่าเกิดขึ้นกับครูที่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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วชิาชีพ	เนือ่งจากครกูลุม่นีไ้ด้ถกูปรบัทัศนคตต่ิอวิชาชพีใหม่	ด้วยวิธคีดิแบบเป็นระบบ
เห็นคุณค่าและความส�าคัญของต้นทุนชุมชน	 การสร้างวัฒนธรรมการท�างานแบบ
มีส่วนร่วม	 ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ร่วมคิด	 ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ท�าให้ครูมี
ลกัษณะในการท�างานแบบหันหน้ามาปรึกษาหารือกนัมากข้ึน	 มองเห็นความส�าคญั
ของการท�างานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ	 เห็นประโยชน์ของส่วนร่วม	ชุมชนเป็น
ทีต่ัง้	ส�าหรบับทบาทต่อผูเ้รยีน	เปลีย่นไปในลกัษณะของการเป็นผูอ้�านวยความสะดวก
ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ	 จัดกระบวนการเรียนรู้	 ทั้งวิธีการเรียนรู้	 สื่อ	
ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรยีน	 ชีแ้นะแหล่งเรยีนรู้	 ภมูปัิญญาท้องถิน่
แก่ผู้เรียน	ช่วยเหลือ	ให้ก�าลังใจเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหา	อุปสรรค	เป็นคนที่คิดอย่าง
มีเหตุมีผล	 รู้จักต้นทุนของชุมชนเป็นอย่างดี	 ทั้งภูมิปัญญา	 ทรัพยากร	 หน่วยงาน	
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรูแ้ก่ผูเ้รยีน	รวมไปถงึการใช้กระบวนการวจัิย
เพื่อท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ			

 ประเดน็ที ่2 ลกัษณะของนกัเรยีนทีใ่ช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับการแสวงหาความรู้และการสร้าง
องค์ความรูใ้หม่ด้วยตนเอง 
	 บทบาทของผู้เรียนที่ผ่านมาเป็นเพียงผู้รอรับความรู้จากครูแต่ทางเดียว	
ไม่ได้มส่ีวนร่วมในการจัดการเรียนรู	้ ไม่สามารถบอกส่ิงทีต้่องการจะเรียนได้	 ผูเ้รียน
ไม่ได้ถกูพฒันาระบบคดิ	 ไม่ได้ถกูสอนในเรือ่งของวธิกีารแสวงหาความรูแ้ต่ถูกสอน
ให้รูเ้นือ้หาสาระจ�านวนมาก	 ๆ	 เกดิปัญหาการจดัการความรูข้องผู้เรยีนอย่างไม่เป็น
ระบบ	สร้างความสบัสน	ซบัซ้อน	เมือ่ผูเ้รยีนผ่านการจดัการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ
วจิยัเพือ่ท้องถ่ินแล้ว	 ปรากฏชดัเจนว่าผูเ้รยีนเกดิคณุลกัษณะทีส่�าคญัหลายประการ
ดังนี้
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1)	การคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล	ด้วยวิธีการท�าวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ใช้หลักคิดของ
การวางแผนอย่างมีเหตุมีผล	 และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ในการแสวงหา
ความรู	้ท�าให้นกัเรยีนเกดิระบบคดิแบบมีเหตผุลตามไปด้วย	สะท้อนได้จากการท�างาน
การพูดจาของผู้เรียน	
2)	 การรักท้องถิ่น	 การจัดการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับท้องถิ่น	 ท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส�าคญัของต้นทนุชมุชนท่ีส�าคญั	เกดิความหวงแหน	ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม
มากยิ่งขึ้น
3)	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	 การได้ออกไปรู้จักคนในชุมชนท�าให้เกิดความรัก
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี
4)	จิตสาธารณะ	เห็นประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง
5)	คิดวิเคราะห์	สร้างสรรค์	และเช่ือมโยงได้	เมือ่รูจ้กัต้นทนุของชมุชนแล้ว	จะท�าให้
ผู้เรียนสามารถน�ามาต่อยอดความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
6)	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้	 การใช้กระบวนการวจัิยเพือ่ท้องถิน่เป็นเครือ่งมอื
ในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียนนัน้	 ท�าให้ผูเ้รยีนได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะหลายด้าน
อย่างเป็นธรรมชาติและครอบถ้วน	ทั้งทักษะการคิด	การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน
7)	กล้าแสดงออก	ด้วยวิธกีารแสวงหาความรูท้ีห่ลากหลายทัง้การสงัเกต	การสมัภาษณ์
ท�าให้ผู้เรียนต้องฝึกพูด	ฝึกตั้งค�าถามอย่างสม�่าเสมอ	
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