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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี และ                                        

2) ศึกษาเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น มีพื้นที่และ                               

กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารย เจาหนาที่ แกนนําชุมชน ผูอํานวยการ  ครู และนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย                          

รวมทั้งสิ้นจํานวน 58 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบรายการประเด็นการสนทนากลุม เก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนที่                                

โดยใชวธิกีารศกึษาเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมผสมผสานกบัวธิกีารประวตัศิาสตรบอกเลา และจากรายงาน

ปฏิบัติการยุววิจัย 3 ทีม ทีมละ 5 คน ที่มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือแผนท่ีชุมชน โดยคัดเลือกจาก                    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ                       

สรางยุววิจัยมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย และปรับทัศนคติ  

ขั้นท่ี 3 เติมเต็ม  ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล  

ปจจัยของความสําเร็จอันดับแรกคือ การสรางความเขาใจในการวิจัยประวัติศาสตร รองลงมาคือ                                         

การจดักจิกรรมลงพ้ืนท่ี ศกึษาประวัตศิาสตรดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย สวนปญหาและอุปสรรค คอื ความวิตกกงัวล

ในระยะเวลาที่ใชทําวิจัย และแนวทางการสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น คือ การเอาชนะใจ 

จุดประกาย การเปนแบบอยาง และการสงเสริมสนับสนุน
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คําสําคัญ 
 ยุววิจัย    ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี    สารภี   เชียงใหม-ลําพูน

Abstract 
 The purpose of this research were to 1) study youth research processes under the Saraphi 

Historical Research Project 2) study conditions of achievement, problems, obstacles and studying 

local history. The area and target groups were all 58 participants. The participants consisted                            

of lecturers, administrators, community leaders, directors, teachers and students from Vachiralai 

School. Participation is completely voluntary by using a purposive sampling. The research                                

instruments were interview form, group discussion topics form by gathering workshop information 

between participatory action research and oral history, in addition to providing youth research 

project report in 3 teams, a team of 5 people who experts on community mapping and was                          

classified by Saraphi Historical Operational Training, presented in the form of descriptive analysis. 

The results found that, there are 5 steps in youth research procedures: Step 1: explored and data 

brainstorming. Step 2: located networks of support for mutual understanding and attitude                                   

adjustment. Step 3: complements the process of creating research. Step 4: research activities                      

Step 5: reflecting on learning and evaluation. There are two factors of success, the first one is an 

understanding of history research and the second one is organizing activities: studying history 

through a variety of methods. The conception of encouraged local youth to study local history is 

an empowerment, inspiration, exemplification, promotion and support. However, the problem and 

obstacle are anxiety in research period. 

Keywords
 Youth Research,   Youth Saraphi Historical Research,   Saraphi Historical Research,  

Chiang Mai - Lamphun 

บทนํา
  ในชวงหลายปที่ผานมานักวิชาการและนักประวัติศาสตรไดใหความสนใจในการศึกษาเอกลักษณ

ของทองถิน่ทีต่อบสนองตอการทองเทีย่ว และการกอตัง้พิพธิภัณฑทองถิน่เพือ่สรางจติสํานกึรวมกนัในคณุคา

ของอดีต (Choowaen, 2006, 5) แตการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นที่ผานมาสวนใหญมักจะเปนการศึกษา

ของนกัวชิาการจากภายนอก คนในทองถิน่สวนใหญทาํหนาทีเ่ปนเพยีงผูใหขอมลูหรอืผูสนบัสนนุ กระบวนการ

ขับเคลื่อนของทองถิ่นยังขาดพลัง เนื่องจากผลการศึกษาประวัติศาสตรในทองถิ่นยังไมถูกถายทอดใหกับ                    
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ทองถิน่และสาธารณชนกวางขวางนกั ทาํใหคนในชมุชนขาดความรูความเขาใจจงึทาํใหไมตระหนกัในคณุคา

ความสาํคญัของประวัตศิาสตรทองถิน่ ดงันัน้  “คนในทองถ่ิน”  จงึตองเปล่ียนบทบาทเปนผูขบัเคล่ือนการพฒันา

ทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจและความผูกพันตอทองถิ่น โดยใชการศกึษาประวัติศาสตรทองถิ่น

เปนเครื่องมือสําคัญในการคนหาศักยภาพความรู หรือภูมิปญญาของทองถิ่น รวมทั้งเปนเครื่องมือ                                

กระตุนจิตสํานึกในคุณคาและความสําคัญของทองถิ่นดวย (Gatewongsa et al., 2014, 2) นอกจากนี้                        

การวิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินยงัเปนสิง่สาํคัญท่ีทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงคือ ไดรือ้ฟนองคความรูของชุมชน 

ทําใหชาวบานไดรูจักตัวตน ผูที่รวมในกระบวนการจากมหาวิทยาลัย ครูนักวิจัยในโรงเรียน และชุมชนไดรูจัก

ตนเองและรูจักชุมชนรวมกัน (Settayanurak et al., 2011, 1)

 ประวตัศิาสตรทองถิน่จงึเปนการเรียนรูประวตัศิาสตรแนวใหมทีมุ่งศึกษาวถิชีวีติชุมชนในดานตาง ๆ  

โดยมีคนในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของประวัติศาสตรเปนผูศึกษาเร่ืองราว การศึกษาประวัติศาสตรในรูปแบบนี้                   

กอใหเกดิประโยชนตอทองถิน่โดยตรง เนือ่งจากเรือ่งราวของทองถิน่ทีผ่านกาลเวลา แสดงใหเหน็ถงึสายสมัพนัธ

ของคนในชุมชน ประสบการณที่คนมีรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความภาคภูมิใจ และนําไปสูพลัง                          

ของชุมชนที่จะปกปองรักษาทองถิ่นของตนเอง การเรียนรูเรื่องทองถิ่นหากผูศึกษาเปนคนในทองถิ่นและ                                 

ไดรบัการปลูกฝงตัง้แตเดก็กจ็ะเปนประโยชนตอทองถิน่อยางมัน่คงในระยะยาว (Buasuang & Sasiwongsaroj, 

2011, 2)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นโดยนักเรียนซ่ึงมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการ

เรยีนรูวธิวีจิยั ซึง่จะเปนเครือ่งมอืทีท่าํใหครเูปลีย่นวิธสีอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ผูเรียนไดพฒันาศกัยภาพ 

โดยการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงเรื่องเวลาและพ้ืนที่ ทั้งยังจะเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและ

หลักสูตรทองถิ่นซึ่งจะทําใหเกิดความย่ังยืน

 ขอมูลจากการเสวนาอนุรักษตนยางนากับวิถีชุมชนคนสารภี  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

ในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เพ่ือสงเสรมิการทองเทีย่วตาํบลสารภ ีภายใตอตัลกัษณ

ตนยางนาสารภ ีเมือ่วันที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดมกีารเสนอแนวทางในการตอยอดความรูทัง้ในเชงิประวตัศิาสตร 

ประเพณ ี  พธิกีรรม และความรูเกีย่วกบัตนไม รวมถงึควรมแีนวทางในการจดัใหเปนสถานทีท่องเทีย่วทีส่าํคญั

อกีแหงหนึง่ เนนการสรางจติสาํนกึคนในชมุชน โดยเฉพาะอยางยิง่เยาวชนในอาํเภอสารภ ีตระหนกัในคณุคา

ของประวัตศิาสตรตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู และจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

วชิาประวตัศิาสตรในเขตอาํเภอสารภโีดยสอบถามครทูีม่าเขารวมงานเสวนา (Sutika, Yanawongsa & Chalarux, 

2016, 3)  พบวา  ครสูวนใหญมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความเขาใจในประวตัศิาสตรโดยเฉพาะในสวนของประวตัศิาสตร

ทองถิน่และยงัไมมกีารเชือ่มโยงเครอืขายในทองถิน่เขาหนนุเสรมิกระบวนการเรยีนรูประวตัศิาสตรทีช่ดัเจนและ                          

ตอเนื่อง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในสถานศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจึงไดจัดทําโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี                      

เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ไดเขารวมวิจัยโดยมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีวิจัย                        

ซึ่งโครงการน้ีเป นจุดเร่ิมตนที่กระตุ นใหเยาวชนหันมาสนใจเก่ียวกับเรื่องราวความเปนมา และ                                                      

ความเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นของตัวเอง อันเปนจุดเชื่อมโยงใหคนรุนใหมไดตระหนักถึงคุณคาของ                            
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ประเพณทีองถิน่ พธิกีรรม ความเช่ือ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุภมูปิญญาของบรรพชน ซึง่จะกอใหเกดิสํานกึรัก 

ความหวงแหนและมองเห็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของทองถิ่นตนเอง อันจะนําไปสูพลังในการพัฒนา                  

ทองถ่ินตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 

 2.  เพือ่ศกึษาเง่ือนไขของความสําเร็จ รวมท้ังปญหา อปุสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่น

นิยามศัพท
 ยุววิจัย  หมายถึง ทีมนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมทําการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรสารภี

โดยนกัเรยีนเปนผูทาํการวจิยัดวยตนเองโดยใชเครือ่งมอืวิจยัทีไ่ดจากการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและมคีรเูปน                       

ที่ปรึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 

       การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหคนเห็นรากเหงา                              

ของตนเอง เกดิสาํนกึในคุณคา ทาํใหคนเกดิความภมูใิจ และศกัดิศ์รีของส่ิงทีต่นเองมีอยูซึง่เปนมรดกตกทอด

มาจากบรรพบุรุษในทองถิ่น ทั้งนี้การสืบคนรากเหงาของตนเอง ยังนํามาซึ่งความรูของสมบัติชุมชนที่นา                     

จะนํามาปดฝุนสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมขึ้นได (Buasai, 2009, 4) การรวมกันสืบคนประวัติศาสตรทองถิ่น

จะชวยปลกุพลงัและความภาคภูมใิจถงึความย่ิงใหญและความมีคณุคาของภมูปิญญาทีส่ามารถกลบัฟนคนื

ชวีิตของคนในชุมชนขึ้นมาใหมไดเปนอยางดี

  การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นตองอาศัยวิธีการที่หลากหลายผสมผสานการศึกษาของ                        

สาขาวิชาตางๆ “สหวิทยาการ (Interdisciplinary)” มาประมวลเน้ือหาใหครอบคลุมกวางขวางและรอบดาน 

ตลอดจนเช่ือมโยงกันไดอยางเปนองครวม (Thanthanakun, 2015, 356) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา                  

กระบวนการวิจัยมาสงเสริมกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น 

 2. ยุววิจัยประวัติศาสตร

       การพัฒนาเด็กในระดับทองถิ่นเขารวมกิจกรรมหรือโครงการศึกษาประวัติศาสตรเปนหนึ่ง                       

ในกิจกรรมทางเลือกในการพัฒนาเยาวชนของทองถิ่น โดยเปนการเปดพื้นที่การเรียนรูทางเลือกใหแกเด็กๆ 

ไดเรยีนรูประวตัศิาสตรในทองถิน่ดวยตนเองผานการศกึษา สมัภาษณ และแลกเปลีย่นเรยีนรูกบัผูรูหรอืปราชญ

ชาวบานโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถ่ินและหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน ดังที่ Nakornthap 

(2010, 18) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองของครูและผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาเครือขายสงเสริม                   
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การเรียนรูทองถ่ินโดยการทํางานวิจัยรวมกันระหวางครูและชุมชนโดยมีมหาวิทยาลัยในทองถ่ินเขามาเปน                   

พี่เลี้ยง เกิดการเรียนรูคูวิจัย ซึ่งการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในชุมชนทําวิจัยในแนวประวัติศาสตรทองถิ่น                 

ผานการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น มีขั้นตอนดังนี้ 1) เริ่มตนจากการไดกลุ มเปาหมายทีมยุววิจัย                                          

2) การทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม มีการปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือนําไปสูการดําเนินงานจัดกิจกรรม

ตามแผนงาน 3) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น นอกจากนี้                        

ตองมคีรทูีต่องการจะปฏิรปูการจดัการศึกษาในโรงเรียนตนเอง มทีกัษะกระบวนการวิจยัประวตัศิาสตรทองถ่ิน 

และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความตระหนักใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

และนําโครงการยุววิจัยไปปรับใชในการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียน                                  

ทีส่นองตอบพระราชบัญญตักิารศึกษา พ.ศ. 2542 ทีก่าํหนดใหมกีารปฏริปูผูเรียนเปนสําคญั (Rittidet, Khumsri 

& Uboleard, 2007, 540-543) 

 3. กระบวนการสรางยุววิจัย

       การสรางยุววิจัยเปนการวิจัยและพัฒนาที่มุงเนนกระบวนการที่มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ

กําหนดปญหา ประเมินสภาพปจจุบัน จุดออน จุดแข็ง กําหนดแผนปฏิบัติการวิจัยที่สอดคลองเหมาะสม                       

กับวิถีชีวิตในเชิงวัฒนธรรมของเยาวชนในแตละพ้ืนท่ีและใชประวัติศาสตรท องถ่ินเปนเคร่ืองมือ                                        

ผลการสังเคราะหงานดานกระบวนการโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al. 

(2009, 27-28) ไดนําเสนอกระบวนการทํางานในระดับภาค ออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 1) ขั้นกอนทําวิจัย 

2) ขัน้พฒันาโครงการยวุวจิยั 3) ขัน้กระบวนการหนนุเสรมิยวุวจิยัทาํวจิยัและการเขยีนรายงาน 4) ขัน้การสราง

คูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย และ 6) ขั้นการตอยอด

งานวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน โดยเกิดการยกระดับความรูของงานยุววิจัย การดําเนินกระบวนการยุววิจัย                       

ภายใตการเก็บขอมูลเชิงประจักษเปนการเรียนรู“ทักษะชีวิต” ที่ทรงพลังและยั่งยืนแกผูเรียน ทั้งหมดนี้                            

ลวนเปนการเพ่ิมบทบาทใหมใหกับการวิจัยที่ไมใชเปนเพียงการบุกเบิกสรางความรูใหมทางวิชาการเทานั้น 

แตเปนการใชกระบวนการและธรรมชาติของการวิจัยเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูและเปดพื้นที่การเรียนรู

ใหมใหทั้งครูและผูเรียน ทั้ง “ยุววิจัย” “คุรุวิจัย” “เครือขายการเรียนรู” ไดกลายมาเปนกระแสความคิด                            

และเคร่ืองมือที่ทรงพลังในการพัฒนาครู พัฒนาเด็ก และพัฒนากระบวนการเรียนรูในระบบการศึกษาไทย 

(Nakornthap, 2010, 18)  

  การวิจยัและพัฒนาเครือขายในพ้ืนทีเ่พือ่หนนุเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัตศิาสตรในจังหวัดเชยีงใหม

ควรมีการพัฒนาเครือขายในทองถิ่นโดยใชเครือขายในพื้นที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตร             

ในโรงเรียน  ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูโดยเครือขายนักวิชาการ                    

ในพ้ืนท่ีมบีทบาทหนาท่ีในการหนุนเสริมดวยการสรางชุดความรูเกีย่วกับประวัตศิาสตรชมุชนท่ีหลากหลายมิติ

ตามแนวทางของศาสตรตางๆ และเกิดแนวทางการบูรณาการการสอน วิชาประวัติศาสตรกับศาสตรอื่นๆ                     

ทาํใหเกดิการเรยีนรูแบบบรูณาการทนุเครอืขายในพืน้ที ่คร ูและนกัเรยีนมคีวามสขุในเรยีนรูวชิาประวตัศิาสตร

เพิม่ขึน้ (Ongsakul, S.; Ongsakul, Sa & Thipkasorn, 2011, 24-25)  เกดิประวตัศิาสตรชมุชน โดยคณะผูวจิยั                 
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สถานศึกษาและชุมชนชวยกันสืบคน ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน และเครือขายในพ้ืนท่ีมีความภูมิใจท่ีได             

รวมหนุนเสรมิ ครมูัน่ใจในการสอนวิชาการประวัตศิาสตรและมเีทคนิคในการสอนเพ่ิมขึน้ซ่ึงประวัตศิาสตรทองถิน่

เปนการศึกษาเรื่องราวของชุมชนที่อยูนอกแวดวงศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชน                         

ดังนั้น แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนในการมองโครงสรางหมูบานจึงไมใช “หนวย” ที่ถูกกําหนดขึ้น

โดยกระทรวงมหาดไทย (Settayanurak, 2011, 18) แนวคิดดังกลาวทําใหการศึกษาชุมชนหรือทองถิ่นแบง

เขตการศึกษาออกเปน “หนวย” เฉพาะที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูศึกษาวาตองการจะศึกษา                

ในระดับใด เชน เมือง หมูบาน หรือชุมชนระดับตางๆ เปนตน “หนวย” ทางกายภาพท่ีจะใชศึกษานับ                               

เปนลักษณะท่ีสําคัญยิ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น (Choowaen, 2006, 141)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สํารวจ และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดโครงสราง รูปแบบ และแนวทางดําเนินงาน

  1.1 กลุมเปาหมาย จํานวนท้ังสิ้น 8 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม   

1 คน 2) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 3) เจาหนาที่                          

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่ 16 ระดับปฏบิตักิาร 1 คน 4) เจาหนาทีส่าํนกับรหิารงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ                         

สิง่แวดลอม จงัหวดัเชยีงใหม ระดับปฏบิตักิาร 1 คน 5) แกนนาํชมุชน 3 คน และ 6) ผูอาํนวยการโรงเรียนวชิราลยั 

1 คน

  1.2 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบรายการประเด็นสนทนากลุมสําหรับ

บคุลากร เจาหนาที ่และแกนนําชมุชน โดยไดรบัคาํแนะนาํในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบรายการประเด็น

สนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิ

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.3.1    ศึกษาขอมูลจากเอกสารและส่ิงพิมพตาง ๆ เรื่องการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

แนวคิดการวิจัยแบบมีสวนรวม แนวคิดการวิจัยเก่ียวกับชุมชน และแนวคิดยุววิจัยประวัติศาสตร และ                       

ขอมูลจากส่ิงพิมพทองถิ่นตนยางนาถนนสายเชียงใหมลําพูน และคูมือแหลงการเรียนรูประวัติศาสตร                           

เวียงกุมกาม

   1.3.2  จัดทําแบบบันทึกการสนทนากลุม และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม  

และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสนทนากลุม

  1.4  การวิเคราะหขอมูล

       1.4.1   สรุปประเด็นแนวทางการดําเนินการ ไดแก 1) โครงสรางของการดําเนินงาน และ

2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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   1.4.2    ตรวจสอบความสอดคลองของขอมลูจากการสนทนากบัแนวคดิยวุวจิยัประวตัศิาสตร

 2. การวิเคราะห และออกแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบตักิารสรางยุววิจยัประวัตศิาสตรสารภี

และกระบวนการสรางยวุวจิยั ในขัน้ตอนน้ีผูวจิยัไดดาํเนนิการวิเคราะห สงัเคราะหขอมูลทีไ่ดจากข้ันตอนท่ี 

1 และนําแนวคิดกระบวนการทํางานยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al. (2009) มา

ปรับใชเพื่อออกแบบการอบรมเชิงปฏิบัติสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี และกระบวนการสรางยุววิจัย

 3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 

  3.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 58 คน ประกอบดวย 1) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 2) เจาหนาที่ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม 5 คน 3) แกนนําชมุชน 

3 คน 4) ผูอํานวยการโรงเรียนวชิราลัย 1 คน 5) ครู จํานวน 2 คน และ 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 

6 จํานวน 46 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ

  3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก คูมอือบรมเชงิปฏบิตักิารยวุวจิยัประวตัศิาสตร

สารภี แบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนท่ีชุมชน และแบบประเมินผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง

ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี โดยไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน  

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.3.1    ผูวิจัยจัดทําคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 

   3.3.2    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวตัิศาสตรสารภี

   3.3.3  จัดทําแบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนที่ชุมชน และแบบประเมินผลจาก                 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อนําผลการประเมินคัดเลือกและสรางทีมยุววิจัย 

3 ทีม ทีมละ 5 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน

  3.4  การวิเคราะหขอมูล

   3.4.1    วเิคราะหขอมลูจากแบบประเมนิโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

   3.4.2   สรุปประเด็นขอเสนอแนะจากแบบบันทึกการประเมิน

 4. การลงมือปฏิบัติ 

  4.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 47 คน ประกอบดวย 1) ครู จํานวน 2 คน และ 2)                               

ทีมยุววิจัย 3 ทีม ทีมละ 5 คน จํานวน 45 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ

  4.2  เครือ่งมอืทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก คูมอือบรมเชงิปฏบิตักิารยวุวจิยัประวตัศิาสตร

สารภี แผนที่ชุมชน แบบสังเกต และแบบบันทึกขอมูล

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   4.3.1    ยุววิจัยรวมกันคิดหัวขอการวิจัยที่สนใจ ปรับหัวขอวิจัยและคําถามการวิจัยให

คลองกับประวัติศาสตรทองถิ่นโดยครูใหคําปรึกษา

   4.3.2    ยุววิจัยเขียนโครงรางโครงการยุววิจัย  ออกสํารวจพ้ืนที่โดยใชแผนท่ีชุมชน                          

และสรางความคุนเคยกับชุมชน ประสานงานกับคนในชุมชน
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   4.3.3    วจิยัปฏบิตักิารยวุวจิยั ประกอบดวย กระบวนการตัง้คาํถาม การเกบ็รวบรวมขอมลู  

จากชุมชนโดยใชแบบสังเกตและแบบบันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ตอบคําถามการวิจัย นําเสนอขอมูล                   

ผานการเขียนรายงานวิจัย

  4.4 การวิเคราะหขอมูล

   4.4.1    วิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกต และแบบบันทึกขอมูล

   4.4.2   สรุปประเด็นและสังเคราะหขอมูล 

 5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

  5.1  กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 49 คน ประกอบดวย 1) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 1 คน  2) ผูอํานวยการโรงเรียนวชิราลัย จํานวน 1 คน                     

3) ครู จํานวน 2 คน และ 4) ยุววิจัย จํานวน 15 คน (3 ทีม )

  5.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณและแบบรายการประเด็น

สนทนากลุมสําหรับยุววิจัยเก่ียวกับเง่ือนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค โดยไดรับคําแนะนํา                             

ในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน

  5.3 การเกบ็รวบรวมขอมลู ออกติดตามผลการดําเนินการวิจยัปฏบัิตกิารยุววจิยั และรายงาน

ความกาวหนา ใหขอเสนอแนะการปรับปรงุแกไขการดําเนนิงาน โดยผูวจิยัสัมภาษณและจดัสนทนากลุมเพือ่

นําเสนอเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร 

  5.4  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม และจัดทํา

รายงานสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. กระบวนการสรางยุววิจยัประวัตศิาสตรสารภี ไดกระบวนการสรางยุววิจยัจากการวิเคราะห 

สงัเคราะหขอมลู และการนําแนวคิดกระบวนการทํางานยุววิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินภาคเหนือของ Atthames 

et al. (2009) มาปรับใชภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้ 

  1.1 ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล สํารวจขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในพ้ืนที่เปาหมาย                              

จัดประชุมทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจ วางแผนและกําหนดการดําเนินงานโครงการรวมกับศูนยขอมูล

เวียงกุมกาม  สาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ                       

ที่ 16 (เชียงใหม) และสํานักบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ศูนยขอมูล          

เทศบาลตาํบลยางเนิง้ ตาํบลสารภ ีตาํบลทาวงัตาล ตาํบลหนองหอยโดยแสดงผลในลักษณะของกระบวนการ                           

สรางยุววิจัยเพ่ือตอบคําถามวารูปแบบการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี                        

เปนอยางไร

  1.2  ขั้นท่ี 2 หาเครือขาย เริ่มจากการหาเครือขายของผูบริหาร ครูและนักเรียนที่สนใจ

สนับสนุนใหนักเรียนและครูเขียนโครงการ โดยผูประสานงานไดทํางานเชิงรุกเขาถึงครูและนักเรียนยุววิจัย               
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ทัง้ทางโทรศัพทและอีเมล ซึง่ในระหวางน้ีทางผูประสานไดพยายามทําความเขาใจและปรับทศันคติของตนเอง 

ครูและนักเรียนใน 2 ประเด็น คือ "งานวิจัยไมใชเรื่องยาก" และ "ประวัติศาสตรทองถิ่น"

  1.3 ขั้นที่ 3  เติมเต็ม กระบวนการน้ีเปนการฝกทักษะ สรางพื้นฐานและเตรียมความพรอม

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อใหทีมยุววิจัยไดมีความรู ทักษะและ

ประสบการณพื้นฐานในการลงมือปฏิบัติทําวิจัยดวยการลงพ้ืนที่ตอไป

  1.4 ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย เขียนรางโครงการยุววิจัย การลงพ้ืนที่

ชุมชนประสานงานกับกลุมเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ทําการสํารวจตนยางนาถนนสายเชียงใหม-ลําพูนทําให

เกิดการตรวจสอบสถานการณและสภาพของตนยางนาผานการลงพ้ืนที่จริง โดยมีการตรวจสอบควบคูกับ                                

หมายเลขและขอมูลท่ีไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนใหยุววิจัยไดบันทึกและสังเกตสภาพตนยางนา                      

อยางละเอียด สัมภาษณผู สูงอายุ จัดเวทีเรื่องเลาประวัติศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ                   

ประเด็นของการวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แบงยุคเชิงประวัติศาสตรที่สอดคลองกับประเด็น                   

การวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

  1.5 ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนิน

โครงการผานการสนทนากลุม (Focus Group) ตอกจิกรรมหรือผลงานการศึกษาประวัตศิาสตรทองถ่ิน สะทอน

เงื่อนไขของความสําเร็จ กระบวนการ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถ่ินเพ่ือนาํผลการศึกษาของทีมยวุวจิยัไปสูขัน้การตอยอดงานวิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินใน

เชิงลึกระยะตอไป (ขั้นการตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น)

 2. เง่ือนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค จากการถอดบทเรียนกระบวนการสราง                

ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหเงื่อนไขของความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคไดดังนี้

  2.1 เงือ่นไขของความสําเร็จ ประกอบดวยการจัดกจิกรรมใหผูเรยีนและครูไดลงพืน้ทีเ่รยีนรู 

และศึกษาประวัตศิาสตรดวยวิธกีารท่ีหลากหลายทําใหผูเรยีนมีความต่ืนตวัและเรียนรูไดรวดเร็ว และการสราง

เครือขาย การสรางความเขาใจอันดีทีจ่ะนําไปสูความรวมมือกนัของนักวจิยัภายในโครงการกับนกัวิจยัโครงการ

อื่น ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการระดมความคิดเห็น การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดประชุม

ทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจวางแผนรวมกัน ทั้งน้ีหากเจาหนาที่เทศบาลและชุมชน ตลอดจนผูบริหาร

สถานศึกษา คร ูและนักเรียน มคีวามเขาใจและตองการเรียนรู เหน็ความสําคัญของประวัตศิาสตรชมุชนอยาง

แทจริง ทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งนี้ นักวิจัยควรลงพ้ืนที่ใหบอยคร้ังมากข้ึน 

เน่ืองจากจําเปนตองประสานงานกับหลายหนวยงานและควรมีการทําความเขาใจท่ีชดัเจนในการดําเนินงาน

ในแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

  2.2 ปญหาและอุปสรรค คือ การทําความเขาใจในเร่ืองการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร                              

เปนปญหาพ้ืนฐานของการทําโครงการ ครูในโรงเรียนมีความรูสึกวา การทําวิจัยเปนเรื่องยากและซับซอน                    

การทําวิจยัในโครงการน้ีจะตองทําเปนงานวจิยัทางประวัตศิาสตรและทํารวมกับนกัเรียนทาํใหเกดิความวิตก

กงัวล รวมถงึระยะเวลาทีจ่าํกดัทาํใหทัง้ครแูละนกัเรยีนมคีวามรูสกึวติกกงัวลตอการจดัสรรเวลาในการทาํวจิยั
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 จากการถอดบทเรียนกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหแนวทาง                              

ที่สงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินได ดังนี้

 1. การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเช่ือถือ ยอมรับในตัวผูวิจัย ผูสอน วิทยากรและยอมรับใน

ความเปนทองถิ่นของตนเอง รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น

 2. การเปนแบบอยาง การที่มีคนรุนเกา รุนปูยา ตายาย พอแม เปนตนแบบใหกับเยาวชน จะชวย

ใหเกดิความคิด ตระหนักและเกิดความรูสกึตัว (จติสาํนึก) แกเยาวชนได ตลอดจนเกิดความรัก ความหวงแหน

ในทองถ่ิน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสืบตอไดเปนอยางดี

 3. การไดรับการสงเสริมและสนับสนุน หนวยงานในทองถิ่นใหมีสวนรวม มีหลายหนวยงานท้ังใน

ระดบัหมูบาน ตาํบล อาํเภอ ไปจนถงึจงัหวดัหรอืสูงกวา  สามารถเขามามสีวนในการสนบัสนุน สงเสรมิใหเกดิ

การตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่องยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 จากการศึกษาทําใหไดกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 5 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นที่ 1 

สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย ขั้นที่ 3 เติมเต็ม ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย และ

ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับข้ันตอนกระบวนการ

ทํางานยุววิจัยประวัติศาสตรทองถ่ินภาคเหนือของ Atthames et al. (2009, 27-28) ในข้ันตอนที่ 1 - 5 ไดแก 

1) ขั้นกอนทําวิจัย 2) ขั้นพัฒนาโครงการยุววิจัย 3) ขั้นกระบวนการหนุนเสริมยุววิจัยทําวิจัยและการเขียน

รายงาน 4) ขั้นการสรางคูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย 

ทั้งน้ีกระบวนการสรางยุววิจัยมีขั้นตอนท่ีมีขอคนพบ และขอจํากัดที่แตกตางกันในบางข้ันตอน ไดแก                               

ในขั้นที่ 3 เติมเต็มซึ่งเปนกระบวนการหนุนเสริมการทําวิจัยและการเขียนรายงาน คนพบวา ครูและนักเรียน                  

มีความตองการที่จะศึกษาและใชคูมือกระบวนการทําวิจัยต้ังแตขั้นตอนนี้เพื่อใหสามารถดําเนินงานวิจัย                   

เปนไปตามกระบวนการ สวนขั้นที่ 6 การตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นของ Atthames et al. (2009, 

27-28) นัน้ ผูวจิยัมขีอจาํกดัในดานระยะเวลาทีใ่ชในการดาํเนนิการ ซึง่การตอยอดงานวจิยัจะสามารถดาํเนนิการ

ไดนั้นจะตองมีการจัดเวทีถอดบทเรียน เผยแพรประชาสัมพันธ และการสังเคราะหผลการวิจัยที่เปนขอมูล               

ทางประวัติศาสตรที่ไดรวมกันในชุมชนอีกคร้ัง กอนจะนํามาตอยอดงานวิจัยในเชิงการพัฒนาหลักสูตรและ          

การจัดการเรียนการสอนทางประวัติศาสตรในทองถิ่นตอไป

 เงือ่นไขของความสาํเรจ็ ในการสรางกระบวนการยวุวจิยั ไดแก การสรางความเขาใจในเรือ่งการวจิยั

หรือการวิจัยประวัติศาสตรมีความสําคัญสําหรับครูเปนอันดับแรก มุงเนนการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  

ทางความคิดในเร่ืองการแสวงหาความรู ความสามารถของครูและนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียน และ                          

ครูไดลงพื้นที่เรียนรูเพื่อศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู                    

ไดโดยเช่ือมโยงหรือตอยอดความรูทางประวัติศาสตรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจะทําใหผูเรียนเกิดความรู                         
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ความเขาใจที่เปนรูปธรรม สอดคลองกับโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดมหาสารคามของ                       

Rittidet, Khumsri & Uboleard (2007, 542) ที่พบวา ครูที่ปรึกษาตองการใหมีการอบรมใหแนวทางการทํา

วิจัยที่ถูกตองในสาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น เพราะครูที่ปรึกษาบางทานไมไดมีความรูในดานการเรียน             

การสอนประวัติศาสตร ไมไดมีวุฒิสาขาวิชาประวัติศาสตร เมื่อเขามารวมโครงการฯ การดําเนินการประชุม

อบรมใหความรูดานประวัติศาสตรหลายคร้ังจึงเขาใจ และครูที่ปรึกษามีบทบาทในการสรางความตระหนัก     

ใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาตามไปลงพ้ืนที่เก็บขอมูล                         

เพือ่ใหขอคดิเหน็ในการตัง้คําถาม ทาํใหทมียวุวจิยัเกบ็ขอมลูไดตรงประเดน็วตัถปุระสงคของแตละชุดโครงการ

ซึ่งโครงการแตละโรงเรียนจะมีการเก็บขอมูลตามบริบทของแตละชุมชนและบริบทระหวางครูที่ปรึกษา                           

กับยุววิจัยจะวางแผนงานรวมกัน

 การจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่และเรียนรู การศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการท่ีหลากหลายทําใหเกิด                    

ความตืน่ตวัและเรยีนรูไดรวดเรว็ การสรางเครอืขายและความเขาใจอนัดทีีจ่ะนาํไปสูความรวมมอืจากทกุฝาย 

ควรทาํความเขาใจใหชดัเจนกอนทีจ่ะดาํเนนิกจิกรรม เพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ การสรางเครอืขาย

และความเขาใจอันดี ที่จะนําไปสูความรวมมือกันของนักวิจัยภายในโครงการกับนักวิจัยโครงการอ่ืน                             

ตลอดจนหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  เปนปจจยัความสาํเรจ็ของการวจิยั ซึง่ตองมกีารระดมความคิดเหน็ การทบทวน

ขอมลูทีเ่กีย่วของ และจดัประชมุทมีวิจยัทกุคนเพือ่ทาํความเขาใจวางแผนรวมกนั ทัง้นีห้ากเจาหนาทีเ่ทศบาล

ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เห็นความสําคัญ  มีความตองการท่ีจะเรียนรูและเขาใจ 

ประวัติศาสตรชุมชนอยางแทจริงจะทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี สอดคลองกับ 

Atthames et al. (2009, 2) ที่กลาววา กระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด                 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งนักเรียน อาจารยจากมหาวิทยาลัย ครู/อาจารย ยุววิจัยในโรงเรียนและชุมชน                    

ไดรูจกัตนเองและรูจกัชมุชนรวมกนั การทาํวจิยัโดยนักเรยีนเปนนกัวจิยัและมีครูเปนทีป่รึกษา จะเปนเคร่ืองมือ             

ที่ทําใหครูเปลี่ยนวิธีสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ โดยการคิดวิเคราะหและ                     

เชือ่มโยงเร่ืองเวลาและพ้ืนท่ี ทัง้ยงัเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและหลักสตูรทองถ่ินอนัจะทําใหเกดิ

ความย่ังยืน ทําใหอาจารยและครูเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยาง วิธีสอนเปล่ียนแปลง ยอมรับคําตอบ                      

ของนักเรยีนท่ีหลากหลายและความแตกตางระหวางบคุคล ไมใชมาตรฐานเดียวเปนตวักาํหนดกับเดก็ทกุคน 

และเกิดการตระหนักรูในตนเองวากระบวนการวิจยัเรียนรูประวัตศิาสตรทองถ่ินเกดิข้ึนจากประสบการณตรง 

ยวุวจิยัเกดิความสนกุกบัการเรยีนรูประวตัศิาสตรทองถิน่และเกดิความรกัความหวงแหนชมุชนของตนเอง และ

ทั้งครูและนักเรียนเห็นวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ไมยาก สามารถทําไดถามีความตั้งใจและสนใจจริง อาจารย

จากมหาวทิยาลยัจะไดสงัเคราะหองคความรูประวตัศิาสตรทองถ่ิน ชวยยกระดบัขอมูลชมุชนสูความรูระดบัทฤษฎี 

ไดผลงานวจิยัทีจ่ะไปนําถายทอดในมหาวทิยาลยัทัง้เน้ือหาและกระบวนการการทาํวจิยัประวตัศิาสตรทองถ่ิน               

ไดเ น้ือหาของหลักสูตรประวัติศาสตรท องถ่ินที่สามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน                                      

รายวิชาประวัติศาสตร และไดกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ การบูรณาการวิชา การมีสวนรวมจากคนทุกระดับ                               

เพื่อไหลเวียนความรู ตั้งแตขอมูลการบอกเลา สูการจัดระบบ จนถึงการใชฐานคิดเชิงทฤษฎี งานวิจัย                              
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เกดิประโยชนตอการนาํไปใชจรงิ ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนแนวปฏบิตั ิ(Community of Practice) 

ของ Lovichit (2007, 3 - 10) ที่กลาววา การมีชุมชนแนวปฏิบัติ ทําใหเพ่ิมพูนความรูที่ลึกซ้ึงขึ้นเร่ือย ๆ                              

ในระดับที่งายท่ีสุด ชุมชนแนวปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหน่ึง มีเปาหมายรวมกัน 

และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณจากการทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจาก

การจัดตั้งโดยองคกร แตเปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม และความพยายามที่จะทําใหบรรลุ                       

ผลสําเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร เครือขายความสัมพันธ                             

ที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ พื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอ

การเรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ ทั้งนี้อาจเพราะการเรียนรูซึ่งไดรับ                 

จากการทาํงาน และชวีติประจาํวนัเปนหลกั เปนแงมมุเชงิปฏบิตั ิปญหาประจาํวนั เครือ่งมอืใหม ๆ  พฒันาการ

ในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด                      

แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากหนังสือ หรือการฝกอบรม

ตามปกต ิเครือขายทีไ่มเปนทางการ ซึง่มสีมาชกิจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสาํเรจ็ไดดกีวา

การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ  

 สวนแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีจุดเนนสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาให

เกิดความยั่งยืนคือ การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเช่ือถือ ยอมรับ รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของ

ประวตัศิาสตรทองถิน่ จดุประกายสรางความตืน่เตน สรางประสบการณทีล่ํา้คาใหกบัผูเรยีนโดยจดัการความรู

อยางเปนระบบ งาย ไมซับซอนไมวกวน ผูปกครองก็มีสวนทั้งในทางตรงและทางออม ในการที่จะชักจูงใจ                 

ใหเยาวชนมาสนใจในประวตัศิาสตรทองถิน่ มคีนรุนเกาเปนตนแบบใหกบัเยาวชน ไดรบัการสงเสรมิและสนบัสนนุ 

หนวยงานในทองถ่ินตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ ไปจนถึงจังหวัด

หรือสูงกวาขึ้นไปเพ่ือสรางความต่ืนตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น สอดคลองกับ Rittidet, Khumsri & 

Uboleard (2007, 542) ; Jaisree, Thongkao, Phikulsawat, Lakmuang & Rattanajirawong (2009, 112-115) 

ที่พบวา การสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินควรมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายโดย                           

ใชวิธีประสานงานและความรวมมือดวยการสรางความเขาใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใหกําลังใจ        

ในลักษณะของกัลยาณมิตรทางวิชาการ รวมกับผูปกครอง ผูนําชุมชนในแตละชุมชน สรางเครือขายปจจัย

สนับสนุนใหยุววิจัยมีกําลังใจเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาใหยั่งยืน คือ การนําองคความรูไปสรางเปน

หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนโดยบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนพรอมกับใชแหลงการเรียนรู                                    

ทางวัฒนธรรม ภมูปิญญาเปนหองเรียนใหเยาวชนไดศกึษาสังเกตสัมผสัดวยตนเอง สิง่น้ีจะปลูกฝงใหเยาวชน

มีสํานึกที่ดีตอชุมชนและภูมิปญญาซ่ึงเปนมรดกของบรรพบุรุษของตน ทั้งน้ีการใชประโยชนจากขอมูล

ประวัติศาสตรหรือจากการผลการวิจัยโดยการบูรณาการเขาสูการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะคนในชุมชนจะมองเห็นความสําคัญของการศึกษาและการถายทอดสูคนรุนหลัง                  

อันจะทําใหองคความรูนั้นไมมวีันสูญหายและการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
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 ขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษากระบวนการสรางยุววิจัย คือ  เงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง

กระบวนการยุววิจัย ไดแก การสรางความเขาใจในเรื่องการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร มีความสําคัญ

สําหรับครู เนื่องจากครูถูกทําใหรูสึกวาการทํางานวิจัยเปนเรื่องยากสําหรับครูในโรงเรียน ดังนั้น การถูกขอให

ทําวิจัยจึงไมใชเรื่องท่ีครูอยากจะทํา  ประกอบกับการทํางานวิจัยในโครงการน้ีจะตองทําเปนงานวิจัย                             

ทางประวัติศาสตรและจะตองทํางานรวมกับนักเรียน ยิ่งทําใหครูสวนใหญวิตกกังวล ครูจํานวนไมนอย                              

ก็ถอนตัวไปหลังจากการประชุมครั้งแรก นอกจากนี้การทําใหครูมีความรูและความเขาใจในความหมายของ

ประวตัศิาสตรเปนเรือ่งทีส่าํคญัมากทีน่กัวิจยัควรใชเวลาอยางมากในการพดูคุย และการเสนอแนะวธิคีดิและ

วิธีทําความเขาใจในความหมายของประวัติศาสตรและการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น ดังที่ Atthames                     

et al. (2009, 54) กลาววา ครสูวนใหญถกูทาํใหเขาใจและรับรูวาประวตัศิาสตร  คอื เร่ืองราวในอดีตทีส่มัพนัธกบั

รฐัหรอืชาต ิและอาจมคีวามสบัสนอันเกดิจากความไมเขาใจความหมายของประวตัศิาสตรในการทาํโครงการ

ยุววิจัย เชน มีเปาหมายการทําวิจัยที่เปนการมุงหวังผลเฉพาะหนาหรือมุงใหนักเรียนรูประวัติศาสตรเพียง                  

ผิวเผิน ไดแก ความตองการใหเด็กนักเรียนท่ีเขามารวมทําวิจัยสามารถเปนไกดนําเท่ียว หรือ มองวา

ประวัติศาสตรคือ การรูวาโบราณสถาน เรื่องเลาในชุมชนมีความเปนมาอยางไรเทาน้ัน หรือศึกษาประเพณี 

เคยทํามาอยางไร แตภายหลังจากการทําความเขาใจกันก็สามารถปรับความคิดของครูใหเขาใจถึงวิถีของ                                  

การเปลีย่นแปลง “ความทรงจาํ” สู  "ประวัตศิาสตรชมุชน"  ได  โดยทีค่ณะผูวจิยัพยายามทีจ่ะทําใหครูเขาใจวา

ประวัติศาสตรของชุมชนมีแกนที่สําคัญ ไดแก การศึกษาความเปล่ียนแปลงของความสัมพันธของชุมชน                     

และของคนทุกกลุมในชมุชนซึง่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนเปนปฎิสมัพนัธทีซ่บัซอน 

สรุป
 กระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี ประกอบดวย 5  ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจวางแผน และกําหนดการดําเนินงานโครงการ               

ขั้นท่ี 2 หาเครือขาย สนับสนุน ทําความเขาใจและปรับทัศนคติ  ขั้นที่ 3  เติมเต็ม ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นท่ี 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจยั และขั้นที่ 5 รวมวิเคราะห สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล

การดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยปญหาและอุปสรรคในการสรางยุววิจัย คือ ระยะเวลา                   

ที่จํากัดทําใหทั้งครูและนักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวลตอการทําวิจัย สวนเงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง

ยุววิจัย คือ การสรางความเขาใจในเร่ืองการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตรแกครูเปนอันดับแรก ซึ่งมีบทบาท

สาํคญัในการจดักจิกรรมลงพืน้ทีแ่ละการเรยีนรูศกึษาประวตัศิาสตรดวยวธิกีารทีห่ลากหลายทาํใหยวุวจิยัเกดิ

ความตืน่ตวัและเรยีนรูไดรวดเรว็ รวมทัง้สรางเครอืขายและความเขาใจอันดทีีจ่ะนาํไปสูความรวมมือจากทกุฝาย 

ทั้งนี้ควรมีการทําความเขาใจที่ชัดเจนในการดําเนินงานแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

แนวทางท่ีสงเสรมิใหเยาวชนศึกษาประวัตศิาสตรทองถิน่ ไดแก การเอาชนะใจ จดุประกาย การเปนแบบอยาง 

การสงเสรมิและสนบัสนนุใหเยาวชนมกีาํลงัใจเรยีนรูประวตัศิาสตรอยางมคีวามสขุ และการทําวจิยัคร้ังตอไป

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น                           
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ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถสรางความนาสนใจ                            

ใหแกผูเรียนไดมากขึ้น
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