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บทคัดยอ 
การวิจยัคร้ังนี้เปนวิจยัในลักษณะการวจิัยและพัฒนา (Research  and  Development)   มี  

ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร  4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน  เพื่อใหได
ขอมูลสําหรับพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่  3  จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน ขั้นตอนที่ 3  การสรางและทดลองใชหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 4  
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร   ในการทดลองเพื่อหาคุณภาพหลักสูตรนั้นไดทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502)  จํานวน  36  คน   เปนเวลา  28  
คาบ  คาบละ  60  นาที 

ผลการศึกษาพบวา   องคความรูทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานีที่เหมาะสมในการนํามาจัดให
ผูเรียนไดแก     สภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอมและสังคม    พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถ่ิน   
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มรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถ่ิน  เอกลักษณ
ของทองถ่ิน  และบุคคลสําคัญของทองถ่ิน    กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3    ประกอบดวย 1) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  2)  สาระการเรยีนรูทองถ่ิน   
3) ทักษะ/กระบวนการ/คณุลักษณะอันพึงประสงค    หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
ในสาระการเรยีนรูภาษาไทย  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานอางทอง (วนัครู 2502)              
ที่พัฒนาขึ้นจากกรอบสาระทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3  ประกอบดวย1)  
หลักการของหลักสูตร  2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) คําอธิบายรายวิชา  4) แนวการจัดการเรียนรู
ตามสภาพจริง   5) แนวการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง    6) หนวยการเรียนรู  7)  แผนการ
จัดการเรียนรู  ซ่ึงหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยหนวยการเรียนรู 3 หนวย  ไดแก  หนวยการ
เรียนรูที่ 1  รูจักชุมชน  หนวยการเรียนรูที่ 2  เขาถึงอาชีพ  หนวยการเรยีนรูที่ 3 วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ผลการประเมินและปรับปรงุหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานอางทอง (วันคร ู2502) จังหวัดสุราษฎรธานี  
ในดานปจจยัเบื้องตน  และกระบวนการของหลักสูตร  พบวาขอคําถามทุกขอมีคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็น 3.5  ขึ้นไป  ถือวาดานปจจยัเบื้องตนและกระบวนการของหลกัสูตร ทุกรายการมี
ประสิทธภิาพเพียงพอ  และผลการประเมินผลผลิต   พบวา  หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78   คาเฉลี่ยของคะแนน
ความรูความเขาใจเกีย่วกับทองถ่ินหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05      และคะแนนความภาคภูมใิจและเห็นคณุคาของทองถ่ินหลังการใชหลักสูตร
สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

Abstract 
 This research and development   was carried out in four stages.  The first stage dealt with 
analyzing fundamental data in order to acquire essential information for formulating local 
learning content frame.  The second stage involved developing local learning content frame and 
Thai language learning content frame for Class Level 3 in Suratthani Province to serve as a 
guideline for developing local learning content curriculum.  The third stage dealt with 
constructing and trying out the curriculum.  The fourth stage involved evaluating and improving 
the local curriculum.  The tryout was made with 36 Mathayomsueksa 3 students at Ban Angthong 
School (Wan Khroo 2502) with a time span of 38 periods, 60 minutes for each period.  



 The findings of the study reveal that appropriate local knowledge provided to the learners 
includes geographical, environmental and social conditions, development of local history, local 
natural and cultural heritages, folk wisdom and local technology, local identity and local 
personalities.  Components of local learning substances and Thai language learning substances 
frames for Class Level 3 include (1) class level learning standard, (2) local learning substances, 
(3) skills/procedures, and desirable attributes.  The curriculum integrating local learning 
substances with Thai language learning substances consists of (1) curriculum rationale,                      
(2) curriculum objectives, (3) course description, (4) authentic learning , (5) measurement and 
authentic assessment, (6) learning units, and (7) learning provision plans.  The developed 
curriculum consists of 3 learning units, i.e. Learning Unit 1 deals with knowing the community, 
Learning Unit 2 focuses on accessing occupation and Learning Unit 3 emphasizes local culture.   
 The evaluation of the  integrated curriculum  in terms of input and process  reveal an 
average mean score of higher than 3.5 of the scale 1-5, indicating  an  efficiency of all items in the 
input  factor and process factor.  The findings of  the experiment reveal that the integrating local 
learning substances into Thai language learning  substances registers has efficiency scores of 
83.80/82.78.  After the experiment  of  the integrated curriculum with the students, there is a 
significantly higher score of knowledge and understanding of local background at a significant 
level of .05. 
 

 

คําสําคัญ 
หลักสูตรทองถ่ิน,  สาระการเรียนรูทองถ่ิน, หลักสูตรบูรณาการ, กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

 

 

คํานํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 15 - 17)   
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีหนาทีใ่นการจดัทําสาระของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรในสวนทีเ่กีย่วของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   เมื่อพิจารณา
หลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดสาระการเรียนรูออกเปน  5  สาระ  คือ  สาระที่ 
1  การอาน  สาระที่ 2  การเขียน  สาระที่ 3  การฟง  การดู  และการพูด  สาระที่ 4  หลักการใชภาษา  
และสาระที่ 5  วรรณคดแีละวรรณกรรมตามที่กระทรวงศกึษาธิการ (2546:21)  กลาวไว ผูสอนตองจดั



ในลักษณะเชิงบูรณาการ  ซ่ึงเปนการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษาไทย  การบูรณาการมีหลายวิธีอาจ
ทําไดตามความสะดวกและความเหมาะสม  ในการจดัหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หากมีการจดัในเชิงบูรณาการก็จะทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูไดครอบคลุมทักษะตางๆ  มากยิ่งขึ้น    
การพัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จึงเปน
การพัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปนหลักสูตรที่
สอดคลองกับทองถ่ิน  ใหผูเรียนเกดิความรูสึกภาคภูมิใจและเหน็คุณคาของทองถ่ินตนเองตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช  2542  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)  
การดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทองถ่ินและศึกษาองค
ความรูที่มีทองถ่ินในดานตางๆ   รวมทั้งการศึกษาความคดิเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  สังเคราะหมาเปน
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ซ่ึงเปนสิ่งกาํหนดหลักสูตรที่เปนประโยชนในการนําไปใชพัฒนา
หลักสูตรเชิงบรูณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     
 การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของทองถ่ินของจังหวดัสุราษฎรธานีสําหรับพัฒนาหลักสูตรเชิง
บูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3 จังหวัด                   
สุราษฎรธานี 
 2. เพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3 
จังหวดัสุราษฎรธานี 
 3.  เพื่อสรางและทดลองใชหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนบานอางทอง (วันคร ู2502)  จังหวดัสุราษฎรธานี  
ซ่ึงสรางจากกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่ไดจากการศกึษาในขั้นตอนที่ 1 และ  2 
 4. เพื่อประเมนิและปรับปรงุหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานอางทอง (วันคร ู2502) จังหวัดสุราษฎรธานี  
ในดานปจจยัเบื้องตน  กระบวนการ  และผลผลิตของหลักสูตร 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวกับทองถ่ิน

จังหวดัสุราษฎรธานี  และศึกษาสํารวจองคความรูทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี  ไดแก    นักวิชาการ
ทองถ่ิน จํานวน  10  คน  ผูรูในทองถ่ิน จํานวน 15  คน  ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ



เจาะจง  ใชวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมลูสําหรับสรางกรอบความคิดเบื้องตนของหลักสูตรสาระ
การเรียนรูทองถ่ินเชิงบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้ที ่3  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  เปนการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวงชัน้ที่ 3   กับสาระการเรียนรู
ทองถ่ินที่ได  โดยการสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของนักวิชาการ
ทองถ่ิน   ผูรูในทองถ่ิน    รวมทั้งครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวดั                
สุราษฎรธานี  เพื่อกําหนดเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้
ที่  3  จังหวดัสุราษฎรธานี   ประกอบดวย  1) มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  2) สาระการเรียนรู
ทองถ่ิน  3) ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค   

ขั้นตอนที่ 3  การสรางและทดลองใชหลักสตูรสาระการเรียนรูทองถิ่น 
โดยใชผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2  เปนแนวทางในการสรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระ

การเรียนรูทองถ่ินในสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง                  
(วันครู 2502)  โดยในขัน้นี้จะมีวิธีการศกึษา  2  ขั้นตอนดวยกันคือ  การดําเนินการสรางหลักสูตร  
และการทดลองใชหลักสูตร 

      1.   การดําเนินการสรางหลักสูตร 
      ดําเนินการโดยมีการรางหลักสูตรรวมกันระหวาง  ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทย จํานวน 
10  คน  และตรวจสอบคณุภาพโครงสรางหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน 7  คน ใชแบบประเมนิ
โครงรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการเรียนรูภาษาไทย   เปน
แบบสอบถามชนิด มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  และแบบประเมนิความสอดคลองของโครง
รางหลักสูตร  ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวม
ไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร   โดยการหาคะแนนเฉลีย่และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และขอมลูที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความสอดคลองของโครงราง
หลักสูตรโดยการประยกุตใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruence  = IOC)   

2. การทดลองใชหลักสูตร 
 การศึกษานํารอง  

                          ผูวิจัยเลือกหนวยการเรียนรูที่  1-2  สําหรับทดลองสอนกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่  3  โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จํานวน 34  คน ที่ไมใชกลุมทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร   และหนวยการเรียนรูที่ 3  ทดลองสอนกับนักเรียนโรงเรียนวดัภเูขาทอง  จํานวน  40  
คน  ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม  ใหหองเรียนเปนหนวยการสุม  สุมนักเรียน 1  หองจาก



นักเรียน 2 หอง    เปนการศกึษาความเปนไปไดของหลกัสูตรในดาน การจัดการเรยีนการสอน  และ
ระยะเวลาที่ใช  เปนตน ผูสอนในขั้นของการศึกษานํารองประกอบดวยผูวิจัย และผูรวมวิจยั   

2.2  การทดลองเพื่อหาคุณภาพหลักสูตร 
              การดําเนินการในขัน้ตอนนี้เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกบั

กลุมตัวอยางซึง่เปนกลุมเปาหมายในการนาํหลักสูตรไปใชจริง  จะทดลองใชหลักสูตรทุกหนวยการ
เรียนรู  โดยใชเวลาในการทดลอง  28  ช่ัวโมง  ทดลองสอนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
บานอางทอง (วันครู 2502)    1 หองเรียน  จาํนวน   36  คน  ที่ไมใชกลุมที่ใชในการศกึษานํารอง  
การทดลองใชหลักสูตรในขัน้นี้จะเปนการทดลองเพื่อคุณภาพของหลักสูตรดังนี ้
                1)  การทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งในระหวางการเรียนการสอนและ
ส้ินสุดการเรียนการสอน  ใชเกณฑ 80/80  
        2)  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทองถ่ินกอนและหลงัการใชหลักสตูรทองถ่ินเชิงบูรณาการโดยใชการทดสอบที ทดสอบ
ความมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
                     3)  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการทดสอบวัดความภาคภูมิใจและการเห็นคุณคาของ
ทองถ่ินกอนและหลังการใชหลักสูตรทองถ่ินเชิงบูรณาการโดยใชการทดสอบที ทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ขั้นตอนที่  4  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร    
ในขั้นนีเ้ปนการประเมินหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการเรยีนรู

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502)    ในดานปจจยัเบื้องตน  
กระบวนการ  และผลผลิตของหลักสูตร ในดานปจจัยเบือ้งตนและกระบวนการจะประเมินโดยการ
สอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกีย่วของกับการนําหลักสูตรไปใช   ไดแก  ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน  10  คน ผูบริหารโรงเรียน กลุมตวัอยาง จํานวน 1  คน   ครูโรงเรียนบานอางทอง 
(วันครู 2502)  จํานวน 25 คน  และวิทยากรทองถ่ิน  จํานวน  3  คน   โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยเบื้องตนและกระบวนการนําหลักสูตรไปใช  เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา   5  ระดับ  ตามแบบลิเคิรท  วิเคราะหขอมูลโดยนําผลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนและหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ  ขอคําถามใดที่
มีคาเฉลี่ยของความคิดเหน็ 3.5  ขึ้นไป  ถือวาปจจยัเบื้องตนหรือกระบวนการของหลักสูตรรายการ
นั้นมีประสิทธภิาพเพยีงพอไมตองปรับปรุงแกไข สวนดานผลผลิตของหลักสูตรพิจารณาจากผล
การทดลองเพือ่หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรในขั้นตอนที่ 3 
 



ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3  จังหวดัสุราษฎรธานี  ไดนําประเดน็คนพบ 4  ประเด็น  ดังนี ้
 1.    ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานีสําหรับพัฒนาหลักสูตร 
เชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัด                   
สุราษฎรธานี  ไดองคความรูประเด็นใหญในดาน 1) สภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอมและสังคม                    
2) พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถ่ิน  3) มรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมทองถ่ิน                   
4) ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถ่ิน   5) เอกลักษณของทองถ่ิน  และ 6)บุคคลสําคัญของ
ทองถ่ิน   องคความรูทองถ่ินที่ไดมาขางตนนี้ลวนแตเปนประเด็นทีเ่หมาะสมในการนาํมาจัด
การศึกษาใหกบัผูเรียน  ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากการที่ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทองถ่ินจังหวดั             
สุราษฎรธานีเปนอยางดี  เอกสารตางๆที่ผูวิจัยไดศกึษาลวนมาจากการรวบรวมความคิดของผูรู
หลายๆ ทานในทองถ่ิน  เชน  ชวน  เพชรแกวและสบาย  ไสยรินทร (2544)   ไดรวบรวมองคความรู
ของจังหวดัสุราษฎรธานี   นาํเสนอในชื่อสุราษฎรธานีของเรา  นอกจากนี้ตามแนวคิดของฆนัท  
ธาตุทอง (2550 : 218)  กลาวถึง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวาเปนการจัดเนื้อหาใหผูเรียนไดเรียนรู
เร่ืองราวเกีย่วกับประวตัิความเปนมาของทองถ่ินที่ตนอาศัย  ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม  ประเพณี
ทองถ่ิน  และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง  จะทําใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปปรับใชในการแกปญหาที่พบจากการดํารงชีวิตประจําวันได      

2.  ผลการพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ไดกรอบของหลักสูตร  ประกอบดวย  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  สาระการเรียนรูทองถ่ิน   และทักษะ/กระบวนการ/คณุลักษณะ            
อันพึงประสงค กรอบสาระการเรียนรูที่สรางขึ้นนี้เปนไปตามกระบวนการจัดทํากรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2544 : 6) เปนการดําเนินการ
โดยมีตัวแทนจากทองถ่ิน  และผูมีประสบการณการสอนแบบบูรณาการ รวมมือการกําหนดกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน  จึงนาจะเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่ผูมี
สวนเกีย่วของในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวง
ช้ันที่ 3  จะนําไปใชในการพฒันาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี  ให
เหมาะสมกับบริบทของทองถ่ินตนตอไป    

3.  ผลการสรางและทดลองใชหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนบานอางทอง (วันคร ู2502)  ไดผลดังนี ้

        3.1  การสรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ผูวิจัยไดดําเนินการ
กําหนดโครงรางหลักสูตร โดยการวิเคราะหเอกสารจากตําราและงานวิจัยทีไ่ดองคประกอบของ



หลักสูตรคือ  หลักการของหลักสูตร   จุดมุงหมายของหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา  แนวการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง  แนวการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    หนวยการเรียนรู  และแผนการ
จัดการเรียนรู  ทั้งนี้ผูวิจยัไดแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรจากนกัวิชาการหลายทาน
ดังเชนสําลี  รักสุทธี (2544 :10-11)  ไดกลาววา หลักสูตรโดยรวมแลวจะประกอบไปดวย หลักการ  
จุดมุงหมาย โครงสราง แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมนิผลการเรียน
และคูมือการประเมินผลการเรียนในแตละระดับ  ส่ือการเรียนการสอน   และตามแนวคิดของสิริ
วรรณ  ศรีพหล  (2545: 99) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  จุดมุงหมาย เปาหมาย 
และวัตถุประสงค   เนื้อหาสาระ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  และการประเมนิผล  ดังนั้นจาก
องคประกอบของหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองของโครงรางหลักสูตรทําใหไดผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  อยูในระดบัมาก  และมีความสอดคลองกันตามเกณฑที่วางไว   และอาจ
เนื่องมาจากการที่ผูวิจัยไดรวมมือกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่มีประสบการณทั้ง
การสอนแบบบูรณาการ  และผูมีความรูเกีย่วกับทองถ่ินเปนอยางดี  รวมมือกันดวยความตั้งใจ ทําให
ไดโครงรางหลักสูตรที่มีคุณภาพ   
         3.2  ผลทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตร  ดังนี้ 

               3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการวดัระหวางเรียนและหลังสิ้นสดุการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย  พบวาหลักสูตรเชิง
บูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย   มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78  
ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่วางไว 80/80  ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน  เปนเรื่อง
ใกลตัวผูเรียนที่บางเรื่องผูเรียนยังไมรูและเกิดความสนใจอยากรูทําใหเกิดความกระตอืรือรนในการ
เรียนรูมากขึ้น   นอกจากนี้หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระการเรียนรู
ภาษาไทยเปนหลักสูตรสอดแทรกในสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดบูรณาการทักษะทางภาษาใน
สาระการเรียนรูภาษาไทย 5   สาระ   กิจกรรมระหวางเรยีนจะใหผูเรียนเรียนรูองคความรูทองถ่ิน  
ในทุกแผนการจัดการเรียนรูลวนแตมกีิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสิ้น  ดังที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542:7)  ที่พบวา  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําให
นักเรียนมีโอกาสไดใชความคิด  ประสบการณ  ความสามารถ  และทักษะตางๆ  อยางหลากหลาย  
กอใหเกิดการเรียนรู  ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน  สอดคลองกับ สิริพัชร  
เจษฎาวิโรจน (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําวิจยัเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรบรูณาการ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวดัเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยูในระดบัดีคิดเปนรอยละ  28.89  และระดับดีมากรอยละ  48.89   



                3.2.2  ผลการทดสอบวัดความความรูความเขาใจในทองถ่ินและการทดสอบวัดความ
ภาคภูมใิจและเห็นคณุคาของทองถ่ินกอนและหลังการใชหลักสูตรทองถ่ินเชิงบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในสาระการเรยีนรูภาษาไทย   โดยการทดสอบที  พบวา  หลังการใชหลักสูตรคาเฉลี่ย
ของคะแนนความรูความเขาใจในทองถ่ินและความภาคภมูิใจและเหน็คุณคาของทองถ่ินสูงกวากอน
การใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนักเรยีนไดเรียนรูจาก ครู
และวิทยากรทองถ่ินที่มีความรูและประสบการณ  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  
เนื้อหาและแหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินของนักเรียน  อีกทั้งกจิกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติ
และเรียนรูทั้งจากหองเรยีนและแหลงเรียนรูในชุมชนทาํใหนกัเรียนไดเรียนรูและคุนเคยกับสถานที่
อยางแทจริง  รวมทั้งยังเปนการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเนนแตใน
หองเรียน  ซ่ึงทําใหผูเรียนมชีีวิตชีวาและมโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลภายนอก
โรงเรียน  ซ่ึงเทากับเปนการเพิ่มพูนความรูไปในตวั  ตลอดจนทําใหนกัเรียนเกดิความรัก  และ
ภาคภูมใิจในทองถ่ินตนเอง  พรอมกับเรียนรูเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน  ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของใจ
ทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 34)  กลาวถึงหลักการเรียนรูที่ดีคือใหนกัเรยีนไดเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัว
ไปยังสิ่งที่ไกลตัว  ควบคูไปกับการใชส่ือการเรียนการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ    ทําให
นักเรียนมีความสนุกสนานกบัการเรียนไดเปลี่ยนอิริยาบถ  และจะชวยใหเกิดการถายทอดความรู  
ทักษะ และเจตคติไปยังผูเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้งานวจิัยของ  วรพัตรา  
ขวัญเพ็ชร (2547:245) ไดพฒันาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  โดยใชแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรในตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา  ผลปรากฏวาการเขาศกึษาแหลง
เรียนรูในทองถ่ินทําใหนกัเรยีนมีความรูความเขาใจในเนือ้หาทองถ่ินมากขึ้น  รวมทั้งมีความรูสึกที่ดี
ตอการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน 

4.    ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จังหวดั                         
สุราษฎรธานี  ไดผลดังนี ้
                      ผลการประเมินปจจยัเบื้องตนในดาน    บคุลากร    ส่ือ  วัสดุ อุปกรณการศกึษาและ
แหลงเรียนรู    นักเรียน  และปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
พบวา   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย =  4.43)  และผลการประเมินกระบวนการ  ในดาน   
กระบวนการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล  และการบริหารหลักสูตร พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ =  4.38)  ทั้งนี้ผูวิจยัไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบโดย
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของหลายฝาย  ประกอบกับโรงเรียนยังไมมีหลักสูตรสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  บุคลากร วิทยากรทองถ่ิน และผูเรียนจึงใหความรวมมืออยาง



เต็มที่  นอกจากนี้วิทยากรทองถ่ินและชุมชนยินดีและเตม็ใจมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  เพราะจากการสัมภาษณชาวบานที่ใหความรวมมือในการวิจยันั้นกลาววา  ยังไมเคยมี
ผูสนใจนําองคความรูตางๆ ไปจัดการศึกษาจึงใหความสนบัสนุนอยางเตม็ที่   
  

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้ที่ 3  จังหวดัสุราษฎรธานี พบวา  องคความรูทองถ่ินจังหวัดสุราษฎร
ธานีที่เหมาะสมในการนํามาจัดใหผูเรียนไดแก     สภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอมและสงัคม    
พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถ่ิน  มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญา
ชาวบานและเทคโนโลยีทองถ่ิน  เอกลักษณของทองถ่ิน  และบุคคลสําคัญของ  หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นภายใตกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินนั้น  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 3 หนวย  ไดแก  
หนวยการเรยีนรูที่ 1  รูจกัชมุชน  หนวยการเรียนรูที่ 2  เขาถึงอาชีพ  หนวยการเรียนรูที่ 3 วัฒนธรรม
ทองถ่ิน   ผลการทดลองเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรปรากฏวา   หลักสตูรเชิงบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน ในสาระการเรยีนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78   คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถ่ินหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      และคะแนนความภาคภูมิใจและเหน็คุณคาของทองถ่ินหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ในการจดักจิกรรมการเรียนรูที่เปนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ควรมีการ 
ยืดหยุนในเรื่องระยะเวลา  เพราะการจะไดมาซึ่งขอมูลยังตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน  ความพรอมของ
ผูใหขอมูล ซ่ึงจะชวยใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  การเรียนรูตามสภาพจริง เปนการเรียนรูที่คํานึงถึงชีวิต และองคความรูที่หลากหลาย
ของผูเรียน  เรียนรูปจจุบนั  สภาพสังคม  ทาํใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง ดังนั้นครูจึงควร
สนับสนุนการเรียนรูตามสภาพจริงมากขึ้น 

3.   ในการจดัทําหลักสูตรเชิงบูรณาการสามารถเพิ่มสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เขาไปได เชน 
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ซ่ึงในกระบวนการจัดการเรียนรู ไดที่สรางขึ้นลวนสามารถสอดแทรกสาระการเรียนรู
เหลานี้เขาไปได 
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