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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้เปนวิจยั ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหได
ขอมูลสําหรับพัฒนากรอบสาระการเรียนรูท องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น ขั้นตอนที่ 3 การสรางและทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ในการทดลองเพื่อหาคุณภาพหลักสูตรนั้นไดทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จํานวน 36 คน เปนเวลา 28
คาบ คาบละ 60 นาที
ผลการศึกษาพบวา องคความรูทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีที่เหมาะสมในการนํามาจัดให
ผูเรียนไดแก สภาพภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถิ่น

* มหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
** อาจารยภาควิชาประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
*** อาจารยภาควิชาประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น เอกลักษณ
ของทองถิ่น และบุคคลสําคัญของทองถิ่น กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ประกอบดวย 1) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 2) สาระการเรียนรูทองถิ่น
3) ทักษะ/กระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น
ในสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502)
ที่พัฒนาขึ้นจากกรอบสาระทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ประกอบดวย1)
หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) คําอธิบายรายวิชา 4) แนวการจัดการเรียนรู
ตามสภาพจริง 5) แนวการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 6) หนวยการเรียนรู 7) แผนการ
จัดการเรียนรู ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยหนวยการเรียนรู 3 หนวย ไดแก หนวยการ
เรียนรูที่ 1 รูจักชุมชน หนวยการเรียนรูที่ 2 เขาถึงอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ 3 วัฒนธรรมทองถิ่น
ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จังหวัดสุราษฎรธานี
ในดานปจจัยเบื้องตน และกระบวนการของหลักสูตร พบวาขอคําถามทุกขอมีคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็น 3.5 ขึ้นไป ถือวาดานปจจัยเบื้องตนและกระบวนการของหลักสูตร ทุกรายการมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และผลการประเมินผลผลิต พบวา หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรู
ทองถิ่น ในสาระการเรียนรูภ าษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78 คาเฉลี่ยของคะแนน
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับทองถิ่นหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความภาคภูมใิ จและเห็นคุณคาของทองถิ่นหลังการใชหลักสูตร
สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 15 - 17)
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีหนาทีใ่ นการจัดทําสาระของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรในสวนทีเ่ กีย่ วของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เมื่อพิจารณา
หลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดสาระการเรียนรูออกเปน 5 สาระ คือ สาระที่
1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษา
และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546:21) กลาวไว ผูสอนตองจัด

ในลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งเปนการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษาไทย การบูรณาการมีหลายวิธีอาจ
ทําไดตามความสะดวกและความเหมาะสม ในการจัดหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หากมีการจัดในเชิงบูรณาการก็จะทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูไดครอบคลุมทักษะตางๆ มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงเปน
การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนหลักสูตรที่
สอดคลองกับทองถิ่น ใหผูเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นตนเองตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและศึกษาองค
ความรูที่มีทองถิ่นในดานตางๆ รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ สังเคราะหมาเปน
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งกําหนดหลักสูตรที่เปนประโยชนในการนําไปใชพัฒนา
หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของทองถิ่นของจังหวัดสุราษฎรธานีสําหรับพัฒนาหลักสูตรเชิง
บูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัด
สุราษฎรธานี
2. เพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3
จังหวัดสุราษฎรธานี
3. เพื่อสรางและทดลองใชหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งสรางจากกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จังหวัดสุราษฎรธานี
ในดานปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับทองถิ่น
จังหวัดสุราษฎรธานี และศึกษาสํารวจองคความรูทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก นักวิชาการ
ทองถิ่น จํานวน 10 คน ผูรูในทองถิ่น จํานวน 15 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ใชวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลสําหรับสรางกรอบความคิดเบื้องตนของหลักสูตรสาระ
การเรียนรูทองถิ่นเชิงบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้ ที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น เปนการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวงชัน้ ที่ 3 กับสาระการเรียนรู
ทองถิ่นที่ได โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นของนักวิชาการ
ทองถิ่น ผูรูในทองถิ่น รวมทั้งครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัด
สุราษฎรธานี เพื่อกําหนดเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้
ที่ 3 จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 1) มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 2) สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 3) ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ขั้นตอนที่ 3 การสรางและทดลองใชหลักสูตรสาระการเรียนรูทอ งถิ่น
โดยใชผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 เปนแนวทางในการสรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระ
การเรียนรูทองถิ่นในสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง
(วันครู 2502) โดยในขัน้ นี้จะมีวิธีการศึกษา 2 ขั้นตอนดวยกันคือ การดําเนินการสรางหลักสูตร
และการทดลองใชหลักสูตร
1. การดําเนินการสรางหลักสูตร
ดําเนินการโดยมีการรางหลักสูตรรวมกันระหวาง ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทย จํานวน
10 คน และตรวจสอบคุณภาพโครงสรางหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน ใชแบบประเมิน
โครงรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการเรียนรูภาษาไทย เปน
แบบสอบถามชนิด มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบประเมินความสอดคลองของโครง
รางหลักสูตร ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ การวิเคราะหขอ มูลที่รวบรวม
ไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยการหาคะแนนเฉลีย่ และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความสอดคลองของโครงราง
หลักสูตรโดยการประยุกตใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence = IOC)
2. การทดลองใชหลักสูตร
การศึกษานํารอง
ผูวิจัยเลือกหนวยการเรียนรูที่ 1-2 สําหรับทดลองสอนกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จํานวน 34 คน ที่ไมใชกลุมทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร และหนวยการเรียนรูที่ 3 ทดลองสอนกับนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง จํานวน 40
คน ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม ใหหอ งเรียนเปนหนวยการสุม สุมนักเรียน 1 หองจาก

นักเรียน 2 หอง เปนการศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตรในดาน การจัดการเรียนการสอน และ
ระยะเวลาที่ใช เปนตน ผูสอนในขั้นของการศึกษานํารองประกอบดวยผูวิจัย และผูรวมวิจยั
2.2 การทดลองเพื่อหาคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินการในขัน้ ตอนนี้เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกบั
กลุมตัวอยางซึง่ เปนกลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรไปใชจริง จะทดลองใชหลักสูตรทุกหนวยการ
เรียนรู โดยใชเวลาในการทดลอง 28 ชั่วโมง ทดลองสอนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
บานอางทอง (วันครู 2502) 1 หองเรียน จํานวน 36 คน ที่ไมใชกลุม ที่ใชในการศึกษานํารอง
การทดลองใชหลักสูตรในขัน้ นี้จะเปนการทดลองเพื่อคุณภาพของหลักสูตรดังนี้
1) การทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งในระหวางการเรียนการสอนและ
สิ้นสุดการเรียนการสอน ใชเกณฑ 80/80
2) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทองถิน่ กอนและหลังการใชหลักสูตรทองถิ่นเชิงบูรณาการโดยใชการทดสอบที ทดสอบ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการทดสอบวัดความภาคภูมิใจและการเห็นคุณคาของ
ทองถิ่นกอนและหลังการใชหลักสูตรทองถิ่นเชิงบูรณาการโดยใชการทดสอบที ทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ในขั้นนีเ้ ปนการประเมินหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) ในดานปจจัยเบื้องตน
กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร ในดานปจจัยเบือ้ งตนและกระบวนการจะประเมินโดยการ
สอบถามความคิดเห็นของผูม ีสวนเกีย่ วของกับการนําหลักสูตรไปใช ไดแก ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 10 คน ผูบริหารโรงเรียน กลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน ครูโรงเรียนบานอางทอง
(วันครู 2502) จํานวน 25 คน และวิทยากรทองถิ่น จํานวน 3 คน โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตนและกระบวนการนําหลักสูตรไปใช เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท วิเคราะหขอมูลโดยนําผลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนและหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอ ขอคําถามใดที่
มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น 3.5 ขึ้นไป ถือวาปจจัยเบื้องตนหรือกระบวนการของหลักสูตรรายการ
นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอไมตองปรับปรุงแกไข สวนดานผลผลิตของหลักสูตรพิจารณาจากผล
การทดลองเพือ่ หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรในขั้นตอนที่ 3

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดนําประเด็นคนพบ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีสําหรับพัฒนาหลักสูตร
เชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 จังหวัด
สุราษฎรธานี ไดองคความรูป ระเด็นใหญในดาน 1) สภาพภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม
2) พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถิ่น 3) มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น
4) ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น 5) เอกลักษณของทองถิน่ และ 6)บุคคลสําคัญของ
ทองถิ่น องคความรูทองถิ่นที่ไดมาขางตนนี้ลวนแตเปนประเด็นทีเ่ หมาะสมในการนํามาจัด
การศึกษาใหกบั ผูเรียน ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการที่ผูวิจยั ไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัด
สุราษฎรธานีเปนอยางดี เอกสารตางๆที่ผูวิจัยไดศกึ ษาลวนมาจากการรวบรวมความคิดของผูรู
หลายๆ ทานในทองถิ่น เชน ชวน เพชรแกวและสบาย ไสยรินทร (2544) ไดรวบรวมองคความรู
ของจังหวัดสุราษฎรธานี นําเสนอในชื่อสุราษฎรธานีของเรา นอกจากนี้ตามแนวคิดของฆนัท
ธาตุทอง (2550 : 218) กลาวถึง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวาเปนการจัดเนื้อหาใหผูเรียนไดเรียนรู
เรื่องราวเกีย่ วกับประวัติความเปนมาของทองถิ่นที่ตนอาศัย ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนรูจ ากชีวิตจริง จะทําใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปปรับใชในการแกปญหาที่พบจากการดํารงชีวิตประจําวันได
2. ผลการพัฒนากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ไดกรอบของหลักสูตร ประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สาระการเรียนรูทองถิ่น และทักษะ/กระบวนการ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค กรอบสาระการเรียนรูที่สรางขึ้นนี้เปนไปตามกระบวนการจัดทํากรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2544 : 6) เปนการดําเนินการ
โดยมีตัวแทนจากทองถิ่น และผูมีประสบการณการสอนแบบบูรณาการ รวมมือการกําหนดกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น จึงนาจะเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ผูมี
สวนเกีย่ วของในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชวง
ชั้นที่ 3 จะนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธานี ให
เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นตนตอไป
3. ผลการสรางและทดลองใชหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) ไดผลดังนี้
3.1 การสรางหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น ผูวิจัยไดดําเนินการ
กําหนดโครงรางหลักสูตร โดยการวิเคราะหเอกสารจากตําราและงานวิจัยทีไ่ ดองคประกอบของ

หลักสูตรคือ หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา แนวการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง แนวการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หนวยการเรียนรู และแผนการ
จัดการเรียนรู ทั้งนี้ผูวิจยั ไดแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรจากนักวิชาการหลายทาน
ดังเชนสําลี รักสุทธี (2544 :10-11) ไดกลาววา หลักสูตรโดยรวมแลวจะประกอบไปดวย หลักการ
จุดมุงหมาย โครงสราง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
และคูมือการประเมินผลการเรียนในแตละระดับ สื่อการเรียนการสอน และตามแนวคิดของสิริ
วรรณ ศรีพหล (2545: 99) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย จุดมุงหมาย เปาหมาย
และวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังนั้นจาก
องคประกอบของหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองของโครงรางหลักสูตรทําใหไดผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ อยูใ นระดับมาก และมีความสอดคลองกันตามเกณฑที่วางไว และอาจ
เนื่องมาจากการที่ผูวิจัยไดรวมมือกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่มีประสบการณทั้ง
การสอนแบบบูรณาการ และผูมีความรูเกีย่ วกับทองถิ่นเปนอยางดี รวมมือกันดวยความตั้งใจ ทําให
ไดโครงรางหลักสูตรที่มีคุณภาพ
3.2 ผลทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางเรียนและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น ในสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวาหลักสูตรเชิง
บูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น ในสาระการเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่วางไว 80/80 ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น เปนเรื่อง
ใกลตัวผูเรียนที่บางเรื่องผูเรียนยังไมรูและเกิดความสนใจอยากรูทําใหเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนรูมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในสาระการเรียนรู
ภาษาไทยเปนหลักสูตรสอดแทรกในสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดบูรณาการทักษะทางภาษาใน
สาระการเรียนรูภาษาไทย 5 สาระ กิจกรรมระหวางเรียนจะใหผูเรียนเรียนรูองคความรูทองถิ่น
ในทุกแผนการจัดการเรียนรูลวนแตมกี ิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสิ้น ดังที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542:7) ที่พบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําให
นักเรียนมีโอกาสไดใชความคิด ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆ อยางหลากหลาย
กอใหเกิดการเรียนรู ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน สอดคลองกับ สิริพัชร
เจษฎาวิโรจน (2546 : บทคัดยอ) ไดทําวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยูใ นระดับดีคิดเปนรอยละ 28.89 และระดับดีมากรอยละ 48.89

3.2.2 ผลการทดสอบวัดความความรูความเขาใจในทองถิ่นและการทดสอบวัดความ
ภาคภูมใิ จและเห็นคุณคาของทองถิ่นกอนและหลังการใชหลักสูตรทองถิ่นเชิงบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยการทดสอบที พบวา หลังการใชหลักสูตรคาเฉลี่ย
ของคะแนนความรูความเขาใจในทองถิ่นและความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นสูงกวากอน
การใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนักเรียนไดเรียนรูจาก ครู
และวิทยากรทองถิ่นที่มีความรูและประสบการณ และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
เนื้อหาและแหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นของนักเรียน อีกทั้งกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติ
และเรียนรูทั้งจากหองเรียนและแหลงเรียนรูในชุมชนทําใหนกั เรียนไดเรียนรูแ ละคุน เคยกับสถานที่
อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเนนแตใน
หองเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลภายนอก
โรงเรียน ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มพูนความรูไปในตัว ตลอดจนทําใหนกั เรียนเกิดความรัก และ
ภาคภูมใิ จในทองถิ่นตนเอง พรอมกับเรียนรูเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของใจ
ทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 34) กลาวถึงหลักการเรียนรูท ี่ดีคือใหนกั เรียนไดเรียนรูจ ากสิ่งที่ใกลตัว
ไปยังสิ่งที่ไกลตัว ควบคูไปกับการใชสื่อการเรียนการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทําให
นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนไดเปลี่ยนอิริยาบถ และจะชวยใหเกิดการถายทอดความรู
ทักษะ และเจตคติไปยังผูเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้งานวิจัยของ วรพัตรา
ขวัญเพ็ชร (2547:245) ไดพฒ
ั นาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง สิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยใชแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรในตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลปรากฏวาการเขาศึกษาแหลง
เรียนรูในทองถิ่นทําใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจในเนือ้ หาทองถิ่นมากขึ้น รวมทั้งมีความรูสึกที่ดี
ตอการเรียนหลักสูตรทองถิ่น
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูท องถิ่นในสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานอางทอง (วันครู 2502) จังหวัด
สุราษฎรธานี ไดผลดังนี้
ผลการประเมินปจจัยเบื้องตนในดาน บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณการศึกษาและ
แหลงเรียนรู นักเรียน และปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
พบวา โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.43) และผลการประเมินกระบวนการ ในดาน
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่ = 4.38) ทั้งนี้ผูวิจยั ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบโดย
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของหลายฝาย ประกอบกับโรงเรียนยังไมมีหลักสูตรสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในกลุม สาระการเรียนรูอื่นๆ บุคลากร วิทยากรทองถิ่น และผูเรียนจึงใหความรวมมืออยาง

เต็มที่ นอกจากนี้วิทยากรทองถิ่นและชุมชนยินดีและเต็มใจมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เพราะจากการสัมภาษณชาวบานที่ใหความรวมมือในการวิจยั นั้นกลาววา ยังไมเคยมี
ผูสนใจนําองคความรูตางๆ ไปจัดการศึกษาจึงใหความสนับสนุนอยางเต็มที่

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชวงชัน้ ที่ 3 จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา องคความรูทองถิ่นจังหวัดสุราษฎร
ธานีที่เหมาะสมในการนํามาจัดใหผูเรียนไดแก สภาพภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม
พัฒนาการทางประวัติศาสตรทองถิ่น มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญา
ชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น เอกลักษณของทองถิ่น และบุคคลสําคัญของ หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นภายใตกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นนั้น ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 3 หนวย ไดแก
หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจกั ชุมชน หนวยการเรียนรูที่ 2 เขาถึงอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ 3 วัฒนธรรม
ทองถิ่น ผลการทดลองเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรปรากฏวา หลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถิ่น ในสาระการเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.80/82.78 คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถิน่ หลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น ควรมีการ
ยืดหยุนในเรื่องระยะเวลา เพราะการจะไดมาซึ่งขอมูลยังตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน ความพรอมของ
ผูใหขอมูล ซึ่งจะชวยใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การเรียนรูต ามสภาพจริง เปนการเรียนรูที่คํานึงถึงชีวิต และองคความรูที่หลากหลาย
ของผูเรียน เรียนรูปจจุบนั สภาพสังคม ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง ดังนั้นครูจึงควร
สนับสนุนการเรียนรูตามสภาพจริงมากขึ้น
3. ในการจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการสามารถเพิ่มสาระการเรียนรูอื่นๆ เขาไปได เชน
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู ไดที่สรางขึ้นลวนสามารถสอดแทรกสาระการเรียนรู
เหลานี้เขาไปได
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