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บทคัดยอภาษาไทย 

60262306 : การสอนสงัคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาทองถ่ินของเรา การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 

นางสาว พิณทกานตแ นิมมานุทยแ: การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเราดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก : ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร. เพ็ญพนอ พวงแพ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถ่ิน

ของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) พัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3) ผลการใชหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และ 4) ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเราดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 13 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเรา
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใชหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรู  โดยใชชุมชนเป็น
ฐาน การสนทนากลุม แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
หลักสูตร การวิเคราะหแขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแเนื้อหา และการ
ทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญ และตองการใหพัฒนาหลักสูตร
โดยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 2) หลักสูตรประกอบดวยหลักการ 
จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดประเมินผล คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู 
โครงสรางรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู 3) นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถ่ิน
ของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชา
ทองถ่ินของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใน
ระดับสูง และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด 4) หลักสูตรมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําใชในการจัดการเรียนการสอน 
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บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

60262306 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : Course Development Our Local Area Course Community-based learning management 

MISS PHINTHAKAN NIMMANUT : THE DEVELOPMENT OF LOCAL 
CURRICULUMUSING BY COMMUNITY-BASED LEARNING FOR SECONDARY EDUCATION 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PHENPHANOR PHUANGPHAE, Ph.D. 

This research aims to 1) Examine basic information about development of the “Our 
Land” course, using community-based learning management for first-year junior high school 
students, 2) Develop the “Our Land” course using community-based learning management for 
first-year junior high school students, 3) Evaluate the “Our Land” course after using community-
based learning management for first-year junior high school students, 4) Improve the “Our Land” 
course using community-based learning management for first-year junior high school students. 
The sample group consisted of 13 first-year junior high school students of 1st semester of 
Academic Year 2021 from Matee Chunhawan Vitayalai School, Bangkontee District, Samut 
Songkram Province. The tools used in this study consisted of the “Our Land” course after using 
community-based learning management for first-year junior high school students, survey on the 
needs related with the “Our Land” course after using community-based learning management for 
first-year junior high school students, focus group, project assessment form, and survey form for 
comment on the course. Analysis was done using percentage, average, standard deviation, 
content analysis and t-test. 

Result of this research revealed that 1) Students and relevant parties saw the 
importance and the need for course development by encouraging the students to learn and 
practice in local learning sources, 2) The course, consisting of principle, objective, learning 
management guideline, assessment guideline, course description, learning achievement, course 
structure and learning management plan. 3) The pre-test and post-test learning achievement of 
the students are statistical significance .05 after using our local curriculum management approach 
for secondary 1 and can do the project was high after used in the content includes learning 
activities and students have high. The opinions of students on using the course have highest. The 
materials are appropriate measurement and evaluation to be used in teaching and learning. 
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ใหความกระจางเพื่อปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธแใหมีความถูกตองและสมบูรณแยิ่งข้ึน ตลอดจนคณาจารยแใน
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารยแทุกทาน  ท่ีไดใหความรูสั่งสอนศิษยแ   ใหประสบความสําเร็จ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.จิตติรัตนแ  แสงเลิศอุทัย อาจารยแประจําคณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.เพียรพิทยแ  โรจนปุณยา ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาจารยแ ดร.วิฑูรยแ  คุมหอม อาจารยแประจําโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดร.อรรณพ ชุมเพ็งพันธแ ผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีกรุณาเสียสละเวลา
เป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแสําหรับการทําวิทยานิพนธแ ทําใหการ
วิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยและผูรูในทองถ่ิน
ชุมชนบางนกแขวกท่ีใหความรวมมือเป็นอยางดีในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  สงเสริมใหผูวิจัยไดมี
โอกาสพัฒนาตนเอง 

ขอบคุณเพื่อนหลักสูตรสาขาการสอนสังคมศึกษา รุน 2560 ท่ีเป็นแรงกาย แรงใจ คอยพลักดัน ให
คําปรึกษา และใหความชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา 

ทายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณครอบครัวนิมมานุทยแ ท่ีใหกําลังใจในการทํางาน และอาจารยแตุลยแ            
จิรโชคโสภณ ผูเป็นแรงผลักดันในการศึกษาใหกับผูวิจัย ขอบคุณพี่ ขอบใจนองท่ีใหกําลังใจเสมอมา ผูวิจัยหวัง
เป็นอยางยิ่งวาวิทยานิพนธแฉบับนี้จะเป็นประโยชนแตอครูผูสอนตลอดจนผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป คุณคาอันจะเกิดจาก
วิทยานิพนธแฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาแดคุณของคุณพอ คุณแม คณาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญ 

 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสังคมท่ีมีความเอื้ออาทร            
มีความสัมพันธแเป็นพี่เป็นนอง อยูรวมกันเป็นชุมชน มีวิถีการดํารงชีวิตท่ีคลายคลึงกันมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามสืบตอกันมาช่ัวลูกช่ัวหลาน ทําใหเกิดเป็นชุมชนท่ีเขมแข็ง มีภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูที่เป็นเอกลักษณแตามบริบทของสังคมท่ีมีพื้นฐานจากการทําเกษตรกรรม ระบบของสังคม   
มีโครงสรางแบบหลวม ภายใตความหลากหลายของชาติพันธุแ ศาสนา ยอมรับในระบบอาวุโส          
และระบบอุปถัมภแ ไมนิยมความรุนแรง เรียบงาย ในอดีตครอบครัวของคนไทยมีลักษณะเป็นครอบครัว
ขยาย คือ มีพอ แม ปูุ ยา ตา ยาย ลุง ปูา นา อา อยูในครอบครัวเดียวกัน ทุกครอบครัวลวนแลวแต
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีลักษณะครอบครัวดังกลาวเด็กท่ีเกิดขึ้นมาในครอบครัวจะไดรับการเล้ียงดู 
อบรมบมนิสัยอยางหลากหลายจากทุกคนในครอบครัว เด็กมีความใกลชิดกับคน ในครอบครัว           
ชุมชนไดเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงามในทองถิ่น เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตามแบบอยางท่ีดี       
ของคนในชุมชน (รุงรัตนแ สุขเดชะ, 2563: 2) แตจากสถานการณแในโลกปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ดานเทคโนโลยี การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย สงผลใหวิถีชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลง
ไปอยางส้ินเชิง ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น คือ ในครอบครัวประกอบไปดวย     
พอ แม และลูกบางครอบครัวพอแมตองรีบออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาดํารงชีพแตเชา ไมมีเวลาอบรม
ส่ังสอนลูกมากพอทําใหเด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เห็นคุณคาของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนนอยลงภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ีเป็นเอกลักษณแอันดีงามของแตละชุมชน   
ก็คอยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากเยาวชนยุคใหมไมใหความสําคัญ และไมมีการสืบทอด        
ตอจากบรรพบุรุษ  

ปัจจุบันรัฐบาลไดวางยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยแ ไวในกรอบยุทธศาสตรแชาติ 
20 ปี โดยกําหนดเปูาหมายในการพัฒนาไววาตองพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกชวงวัยใหเป็นคนเกง ดี 
และมีคุณภาพ ตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบดาน มีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีการ
อนุรักษแวัฒนธรรมทองถิ่น (สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรแชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561: 31) นอกจากนี้ไดมีการประชุมองคมนตรี
รวมกับผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 : ออนไลนแ) ในการนอมนํา พระราช
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กระแสรับส่ังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ในดานการศึกษาวาการศึกษาตองมุง
สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 3 ดานสําคัญ คือ 1) สรางทัศนคติท่ีถูกตอง 2) สรางพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง
เขมแข็ง และ 3) สรางความรูพื้นฐานดานอาชีพสูการมีงานทําโดยโรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนทักษะ
ชีวิต คือ สรางความมีวินัย มีมารยาทไทย และจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางเป็นระบบพัฒนา
การศึกษาใหสัมพันธแกับชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อใหชุมชนชวยดูแลในทุกระดับการศึกษา เพื่อสราง
ความสัมพันธแอันดีระหวางชุมชน วัด โรงเรียน ชุมชนสามารถจัดการเรียนรูใหสอดคลองตอความตองการได
สรางความตระหนัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง อันจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 
2564) ท่ีมีหลักการสําคัญในการพัฒนา คือ ยึดคนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา มุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะท่ีดี เป็นคนท่ีสมบูรณแ มีวินัย ใฝุเรียนรู  มีทักษะ มีความคิดสรางสรรคแ มีทัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบตอสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
, 2560: 9) 
 จากแนวทางจัดการเรียนการสอนขางตนสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พุทธศักราช 2553 ในมาตราท่ี 4 ไดกลาวถึงความหมาย
ของการศึกษาวาเป็นกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล โดยการถายทอดความรู 
การฝึกฝน การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางองคแความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม เกื้อหนุนใหเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา , 2542: 2) และมาตรา 7 กลาววาใน
กระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตองตอระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ สามารถในการประกอบอาชีพ และพึ่งตนเอง
ได (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 4) 
 นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให                
การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีการจัดการเรียนการสอน  
ท่ีมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน 
ทองถิ่น สงผลใหเกิดความตระหนัก รัก และเห็นคุณคาของทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ    
เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแกไขปัญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของ
ตนเองไดสมควรแกฐานะ และเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรูเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ  ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางชัดเจน โดยกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีสาระ
เกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อใชใจการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดไวนั้น ใหสถานศึกษาจัดทําหรือเพิ่มเติม ในสวนท่ีจะ
สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น ภายใตบริบทของสถานศึกษาตามหลักการจัด
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การศึกษา โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551: 35) 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาดานการศึกษาอยางหลากหลายรัฐบาลมีการขับเคล่ือนโดยกําหนดนโยบาย
ตางๆ เพื่อพัฒนาคนในชาติอยางตอเนื่องซึ่งนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษาไวอยางชัดเจนภายใตวิสัยทัศนแท่ีวา การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย    
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีเปูาหมาย คือ ผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนจะตองมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเป็น และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม 
สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะ
กระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหแ คิดแกปัญหา และคิดสรางสรรคแในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ท้ังใน และนอกหองเรียนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ อยางเขมแข็งตอเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561: 1 – 5) สถานศึกษาจึงควรพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
เปูาหมายหลักของหลักสูตรทองถิ่น คือ ตองการใหผูเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ของผูเรียนใหดีขึ้น เพราะหลักสูตรทองถิ่นมีการพัฒนาขึ้นจากความตองการพื้นฐานใกลตัวของผูเรียน
ท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาท่ีมีอยูในทองถิ่นเป็น
การหาองคแความรูท่ีตอบสนองกับความตองการ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเอง
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนแ นําความรูไปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
ได (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543 : 3) 
 สําหรับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้นเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลง   
ไปจากเดิมท่ีครูเป็นผูสอน ผานกระบวนการเรียนรูท่ีครูเป็นผูบรรยายเนื้อหายึดครูเป็นศูนยแกลาง 
(Teacher-centered) บอกทุกส่ิงทุกอยางในตําราหรือหนังสือใหนักเรียนจดบันทึกแลวนําไปใชสอบ
เก็บเป็นคะแนนความรู แตปัจจุบันจากการท่ีโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหม
เกิดขึ้นอยางมากมาย การจัดการเรียนการสอนแบบเกาไมสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู      
กับผูเรียนไดจึงเกิดกระบวนการจัดการเรียนรูแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ขึ้นโดยเปล่ียนบทบาทของครูจาก
ท่ีเคยเป็นผูบรรยายปรับมาเป็นใหครูรวมออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู (Pedagogy) ใหผูเรียนใช
เป็นเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเอง ครู ทําหนาท่ีเป็นผูอํานวยความสะดวก นําความรู ท่ีไดมา
แลกเปล่ียนกับเพื่อนในหองเรียน เรียกกระบวนการเรียนรูแบบนี้วา Active Learning ท่ียึดนักเรียน
เป็นศูนยแกลาง (Student-centered) (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 4-5) โดยในปัจจุบันโลกแหงการศึกษาไดกาวหนา และ
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พัฒนาขึ้นตลอดเวลารูปแบบการเรียนรูก็ตองปรับปรุงไปเพื่อใหเขากับยุคสมัยโดยผูเรียนจะมีการเรียนรูท่ี
ยืดหยุน สรางสรรคแ และทาทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทยแใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการแกไข ซึ่งทักษะท่ี
จําเป็นในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3R คือ ทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็น
ตอผูเรียนทุกคน ไดแก Reading คือ สามารถอานออก Writing คือ สามารถเขียนได Arithmetic คือ 
มีทักษะในการคํานวณ 8C เป็นทักษะตางๆ ท่ีจําเป็นเชนเดียวกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนําไปปรับใชใน
การเรียนรูไดทุกวิชา คือ Critical thinking and problem solving  คือ มีทักษะการคิดวิเคราะหแ การ
คิดอยางมีวิจารณญาณและสามารถแกไขปัญหาได Creativity and innovation คือ การคิดอยาง
สรางสรรคแเชิงนวัตกรรม Cross-cultural understanding  คือ ความเขาใจในความแตกตางของ
วัฒนธรรม Collaboration teamwork and leadership คือ การทํางานเป็นทีม Communication 
information and media literacy คือ มีทักษะในการส่ือสาร รูเทาทันส่ือ Computing and IT literacy 
คือ มีทักษะการใชคอมพิวเตอรแรูเทาทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ และมีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 
ทักษะท้ังหมดท่ีไดกลาวมาเป็นส่ิงท่ีจําเป็นสําหรับผูเรียนในยุคการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 เป็นอยาง
มากซึ่งมี   ความแตกตางจากการเรียนรูในสมัยกอน ทําใหการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2560: 7-8) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
จึงตองมีการพัฒนาปฏิรูปรูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู ฯลฯ เพื่อใหสอดคลอง            
ตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณแปัจจุบันอยางตอเนื่อง พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี
ตามท่ีสังคมคาดหวัง พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิต และอาชีพอยางสมดุล ใหผูเรียนเกิดความรัก       
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง รักความเป็นไทย เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของประเทศ    
ตระหนักถึงหนาท่ี และความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย มีความสามารถในการดํารงชีวิต     
ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข การท่ีจะจัดการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน              
ท่ีควรจะเป็นในยุคปัจจุบันควรมาจากกรอบแนวทางท่ีดี อันหมายถึงการจัดการศึกษาท่ีมาจากหลักสูตร    
ท่ีมีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนมวลประสบการณแท่ีโรงเรียนจัดใหกับผูเรียนเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนประกอบไปดวยจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา        
กิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล และเวลาท่ีใชในการเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามท่ีชุมชน สังคม ประเทศชาติตองการซึ่งเป็นไปตามปรัชญา 
คานิยมของคนไทยในชาติ และนโยบายของประเทศการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบโจทยแตอการจัดการเรียนรูท่ีดี
ในยุคปัจจุบันควรมุงเนนการศึกษาท่ีบูรณาการศาสตรแในชุมชน หรือสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวม     
ในการจัดการศึกษาท่ีทองถิ่น และชุมชนทุกภาคสวนไดมีโอกาสรวมพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการรู
ท่ีสอดคลองกับพื้นฐาน และความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคมเป็นการออกแบบกระบวนการ
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เรียนรูอยางมีคุณคา และมีความหมาย (ชรินทรแ  มั่งค่ัง, 2560: 18-19) นอกจากนี้หลักสูตรทองถิ่นมี
ความสําคัญในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทองถิ่นแตละพื้นท่ี
ของประเทศไทยมีความแตกตางกัน การใชหลักสูตรเดียวกันจากสวนกลางมีจุดหมายกวางไมสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญญา และความตองการของแตละทองท่ีได แตหลักสูตรทองถิ่นเป็นเครื่องมือท่ี
สามารถบูรณาการเนื้อหา เรื่องราว ทรัพยากร ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ มา
เป็นบทเรียนท่ีทําใหผูเรียนเขาใจบริบทของตนเองไดมากขึ้นสงผลใหเกิดความรักความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของตนเอง (กิตติศักดิ์  คนแรงดี, 2559: 19) 
 การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
(Community  Based  Learning : CBL) นั้นคือการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผูเรียน    
ใหมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพของตนเอง ผานการเรียนรูตามสภาพจริง สามารถเรียนรูและดํารงชีวิต   
ไดอยางอิสระบนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของตนผานกระบวนการสอบถามจากผูรูในชุมชน 
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูไดตลอดเวลาจากการเรียนรูภายในชุมชนของตนเอง 
เพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะหแแนวโนมของปัญหา และความตองการของชุมชนเพื่อใช เป็นพื้นฐาน        
ของการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกปัญหา (ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ , 2554: 7)                
และสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณแ  พานิช (2557 : 2) ท่ีใหทัศนะวา โรงเรียนตองหาแนวทาง
จัดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับองคแกรในชุมชนและสังคม อันไดแก วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
รวมกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบสถานท่ีเป็นฐาน เรียกวา  การเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐาน 
(Community  Based  Learning : CBL)  ซึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามมีองคแความรูท่ีนาสนใจใน
การศึกษาผานการเรียนรูจากชุมชนมากมายหลายแขนง และส่ิงท่ีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบาน
จังหวัดสมุทรสงครามมาอยางยาวนาน คือ มะพราว ถึงแมวาจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นจังหวัดเล็กๆ 
แตผูคนกลับมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุขมีความเป็นอยูท่ีเรียบงายพื้นท่ีสวนใหญจะเต็มไปดวยสวนมะพราว 
ชุมชนทองถิ่น มีการปลูกมะพราวมาอยางยาวนานเพราะพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณแ สามารถใช
ประโยชนแจากมะพราวไดทุกสวนต้ังแตนํามาทําอาหารทั้งคาว และหวาน ผลิตภัณฑแสําหรับปรุงอาหาร 
ผลิตภัณฑแสุขภาพ และความงาม เครื่องดนตรี ฯลฯ สรางรายไดใหกับชุมชนตลอดท้ังปี เป็นรายไดหลักของ
ชาวบานในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีสืบทอดอาชีพตอจากบรรพบุรุษมาต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2563: 132) เอกลักษณแทางวิถีชีวิตวัฒนธรรม            
ท่ีเกี่ยวของกับมะพราวของชาวบานจังหวัดสมุทรสงครามท่ีโดดเดน นาคนหา และส่ิงตางๆ เหลานี้กําลังจะ
ลืมเลือนไปตามกาลเวลาหากขาดคนรุนใหมมาสืบทอดใหดํารงอยูตอไปได ไมวาจะเป็น การทําสวนตาลหรือ
การทําน้ําตาลมะพราว การปลูกมะพราวเพื่อทําน้ําตาลท่ีเรียกวา สวนตาลเคยเป็นอาชีพหลักท่ีสราง
รายไดมหาศาล ทําใหคนสมุทรสงครามเสียภาษีมากท่ีสุดในประเทศเป็นอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรแอันอุดมสมบูรณแ เป็นบริเวณท่ีต้ังอยูใกลปากอาวไทยหัวน้ํา
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ขึ้นเป็นน้ําจืด ชวงกลาง และชวงปลายน้ําขึ้นเป็นน้ํากรอย และเค็ม จึงสงผลใหน้ําตาลมะพราวจากสวน
ตาลในจังหวัดนี้มีรสชาติพิเศษ มีความหวาน หอม มัน และผสมเค็มกลายเป็นน้ําตาล สวนนอกบางชาง
อันลือช่ือ ดวยเหตุปัจจัยทางภูมิศาสตรแดังกลาว ลักษณะการทําสวนมะพราวในจังหวัด จึงพบภูมิปัญญา
การทําสวนแบบยกรอง คนโบราณมีการสรางบานแปงเมืองใหมีชีวิตอยูรวมกับน้ํา และทําการเกษตรได
อยางปกติสุข ท้ังในยามน้ํามากและในเวลาน้ําทะเลหนุน ดวยภูมิปัญญาการทําสวนแบบยกรองกระจาย
ท้ังจังหวัด ทําใหชาวสวนใชทรัพยากรน้ําจากแมน้ําแมกลองไดอยางท่ัวถึงแมสวนจะอยูลึกเขาไปในแผนดินก็
ตาม (ภัทรพร  อภิชิต, 2561: 43 – 49) นอกจากลักษณะเดนทางวัฒนธรรมดานการประกอบอาชีพทําสวน
มะพราว และการทําน้ําตาลมะพราวแลวยังพบความโดดเดนดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับมะพราวอีก เชน 
ดานอาหาร พบ การใชมะพราวมาประกอบอาหารท้ังคาว หวาน ซึ่งจะพบไดตามบทพระราชนิพนธแ
กาพยแแหชมเครื่องคาวหวานในรัชกาลท่ี 2 ดานศิลปะทองถิ่น พบการทําซอจากกะลามะพราว ซึ่งเป็น
มะพราวพันธุแพิเศษ เรียกวา มะพราวซอ (กึกกอง  เสือดี, 2561 : 15) ดานท่ีอยูอาศัย ชาวสวนจังหวัด
สมุทรสงครามมักปลูกบานเป็นทรงไทยใตถุนสูง ใกลกับบานจะปลูกโรงเค่ียวตาลมีเตาตาลท่ีใชสําหรับ
เค่ียวตาล และเป็นท่ีเก็บอุปกรณแเค่ียวตาล ดานการแตงกาย พบวา มีการยอมผาจากเปลือกมะพราว และ
ดานภาษา สําเนียงเหนอท่ีมีเอกลักษณแของคนแมกลอง ผสมผสานกับภาษาในรองสวนมีศัพทแตางๆ ท่ี
นาสนใจ ไดแก ขนัด ทะเลบา เท้ิงบอง หมูสี พะอง กะเปี้ยว เป็นตน (สรรวรส  ชัยชวลิต , 2561 : 24 
– 30) 
 โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันถูกกลาวถึงในแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 -2564 วาตองการสงเสริมใหประชาชนอยูรวมกันในสังคม           
อยางมีความสุขและปลอดภัยภายในเมืองท่ีขึ้นช่ือวาเมืองแหงวิถีชีวิต 3 น้ํา เป็นแหลงอาหาร            
อันอุดมสมบูรณแ การเกษตรปลอดภัย มีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษแอยางยั่งยืน ทามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทย และสังคมโลกอยูตลอดเวลา เพิ่มขีดความสามารถ และสงเสริมการศึกษาตามศักยภาพ
ของผูเรียนตามบริบทของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม โดยสภาพท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุมริมทะเลสภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย แมน้ําสายสําคัญท่ีไหลผานจังหวัด     
คือ แมน้ําแมกลองซึ่งไหลผานอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา และไปออกอาวไทยท่ีอําเภอเมือง           
มีลําคลองนอยใหญมากมาย การคมนาคมสะดวก มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจนไดช่ือวา
“เวณิชตะวันออกแหงสุดทายแหงเมืองสยาม” (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และส่ิงแวดลอม, 2559 : 5-9) จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแก การทําสวนมะพราว การทําสวนผลไม ไดแก ล้ินจ่ี สมโอ กลวย ฯลฯ 
ในเขตอําเภออัมพวาจะมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด รองลงมาคืออําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา 
ตามลําดับ 
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 จากการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียน
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย พบวา มีเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียนให เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต   
และอาชีพตามศตวรรษท่ี 21 สงเสริมความรูตามมาตรฐานสากล นอมนําศาสตรแพระราชามาใช         
ในการดํารงชีวิต โดยกําหนดสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ออกเป็น 5 สาระการเรียนรู ไดแก 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หนาท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตรแ 4) ประวัติศาสตรแ และ 5) ภูมิศาสตรแ (งานวัดผล 
กลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย, 
2563) และจากการสัมภาษณแ ผูมีสวนเกี่ยวของของโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธแ พุทธศักราช 
2564 พบวา สภาพการจัดการศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย มีปัญหาดานความไมเช่ือมโยงระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนกับวิถีชีวิตในชุมชน การศึกษาท่ีทําใหผูเรียนรูสึกแปลกแยกไมตระหนักถึงปัญหาของชุมชน
สงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ การศึกษาเนนความเป็นปัจเจกบุคคล มุงผลิตคนเขาสูระบบการแขงขัน 
ละท้ิงหนาท่ี คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาไมไดสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะกับสังคม
ทองถิ่นใกลตัว นอกจากนี้การท่ีผูวิจัยไดจัดการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ปี 2559-2564 พบวา โรงเรียน
ยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีสาระเกี่ยวกับทองถิ่นเป็นรูปธรรมท่ีจะเป็นกรอบในการจัดการเรียนรูสาระ
ทองถิ่นอยางมีเปูาหมายท่ีชัดเจน ของผูวิจัยไดทําการสอบถามความตองการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่น
ของเราจากผูอํานวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธแ 
พ.ศ.2564 ณ หองประชุมสมาคมศิษยแเกาโรงเรียนเมธี ชุณหะวัณวิทยาลัย พบวา ทุกคนตางให
ความเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราขึ้น เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีตอบ
โจทยแตอความตองการของชุมชนทองถิ่น และจังหวัด ซึ่งตองการใหมีการศึกษาเกี่ยวกับมะพราวซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธแตอวิถีชีวิตของชาวบานมาอยางชา
นาน ในชีวิตประจําวันของคนไทยไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวาไมเคยมีความเกี่ยวของกับมะพราว มะพราว
ถือวาเป็นสวนหนึ่งในการใชชีวิตประจําวันของคนไทย     

จากความเป็นมา และความสําคัญดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
ท่ีตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นขึ้น เพื่อใชในการจัดการเรียนรู เป็นหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับ
สาระของมะพราวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ความเป็นมาของทองถิ่นท่ีประชาชนมีวิถีชีวิตควบคูกับมะพราวมาอยางยาวนาน เรียนรูวัฒนธรรม       
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ภูมิปัญญาตางๆ เกี่ยวกับมะพราว การประกอบอาชีพเกี่ยวกับมะพราว และการสรางสรรคแผลิตภัณฑแ
ใหมๆ ท่ีสามารถเป็นแนวทางในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดตอไปในอนาคต  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และงานวิจัยตางๆ เพื่อเป็นแนวทาง        
ในการพัฒนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตร โดยมีนักการศึกษา ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร       
มีนักการศึกษาเสนอแนวคิด และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
     ไทเลอรแ (Tyler, 1949 : 3) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1         
การกําหนดวัตถุประสงคแ ขั้นท่ี 2 การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณแการเรียนรู ขั้นท่ี 3             
การจัดประสบการณแการเรียนรู และขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู 
     ทาบา (Taba, 1962) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 
สํารวจใหทราบความตองการและความจําเป็นตางๆ ของสังคม (Diagnosis of Needs) ขั้นท่ี 2              
ต้ังวัตถุประสงคแของการศึกษาตามท่ีสังคมตองการ (Formulation of Objectives) ขั้นท่ี 3 คัดเลือก
เนื้อหาวิชาความรูท่ีตองการนํามาสอน (Selection of Content) เพื่อใหมีความรูตรงกับความตองการ
และความจําเป็นของสังคม โดยพยายามคัดเลือกใหเรียนเฉพาะท่ีตรงกับวัตถุประสงคแของการศึกษาท่ีต้ัง
ไว ขั้นท่ี 4 จัดระเบียบ จัดลําดับ แกไขเนื้อหาวิชาความรูท่ีคัดเลือก (Organization of Content)     
ขั้นท่ี 5 คัดเลือกประสบการณแเพื่อการเรียนรูตางๆ ขั้นท่ี 6 จัดระเบียบ จัดลําดับแกไขปรับปรุง
ประสบการณแตางๆ ท่ีจะนํามาเสริมเนื้อหาวิชาความรู (Organization of Learning Experience) 
และขั้นท่ี 7 กําหนดวามีอะไรบาง เนื้อหาวิชาหรือประสบการณแใดบางท่ีจะตองประเมินผลวา             
ไดมีการเรียนรูตรงกับวัตถุประสงคแ ท่ีต้ังไว หรือไมเพียงใด นอกจากนี้ ยังตองกําหนดวาจะใช              
วิธีประเมินผลอยางไร มีอะไรที่จะนํามาชวยในการประเมินผลบาง 
     ฟอกซแ (Robert S. Fox 1962 : 204 อางถึงใน ใจทิพยแ  เช้ือรัตนพงษแ, 2539 : 26-27)             
ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร ข้ันท่ี 
2 คัดเลือกความรูดานกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู ความตองการ ในสาขาวิชาตางๆ ขั้นท่ี 3
คัดเลือกสาระ ส่ือ รูปแบบและวิธีสอน และขั้นที่ 4 จัดทําหลักสูตร 
     เซยแเลอรแ อเล็กซานเดอรแ และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis, 1981: 2839)            
ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 5 ข้ันตอน คือ ขั้นท่ี 1 กําหนดเปูาหมาย จุดมุงหมาย และ
ขอบเขต (Goals Objectives and Domains)  ขั้นท่ี 2 คัดเลือกเปูาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขตจาก
การพิจารณาตัวแปรภายนอก (External Variables) ขั้นท่ี 3 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 
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Design) ขั้นท่ี 4 การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) และขั้นท่ี 5 การประเมินผลหลักสูตร 
(Curriculum Evaluation)  
     โบแชมป (Beauchamp, 1981 : 164) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นท่ี 2 การสรางหลักสูตร และขั้นท่ี 3 การใช และการศึกษา          
ผลของหลักสูตร 
     นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนยังมีผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
     วิชัย  วงษแใหญ (2554 : 57) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 5 ขั้นตอน            
คือ ขั้นท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมาย หลักการ และโครงสราง และการออกแบบหลักสูตร ขั้นท่ี 2 ยกราง         
เนื้อหาสาระแตละกลุมประสบการณแ ขั้นท่ี 3 ทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น ขั้นท่ี 4 อบรมผูสอน 
ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษากอนการประกาศใชหลักสูตร 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับท้องถ่ินของเรา 
     จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่นของเรา        
เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
    โกวิทยแ  พวงงาม (2553: 32) ไดใหความหมายของคําวา ทองถิ่นของเราไววา 1) ชุมชนทองถิ่น 
มีหนาท่ีหรือภารกิจจําเป็นตอการดํารงอยูของระบบสังคม 2) ชุมชนทองถิ่น เป็นเครื่องมือท่ีสะทอน
ความคิดเห็นของประชาชน 3) ชุมชนทองถิ่น เป็นตัวรวมผลประโยชนแและความตองการของคนในสังคม 
4) ชุมชนทองถิ่น เป็นหนวยพื้นฐานของสังคม และ 5) ชุมชนทองถิ่น เปรียบเสมือนสถาบันหนึ่งในการฝึก
การมีสวนรวมหรือสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง ใหแกประชาชน 
     ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 122) ไดใหความหมายของคําวา ทองถิ่นไววา ทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง 
เนนในเรื่องของลักษณะทางทางภูมิศาสตรแ ท่ีมีอาณาเขต หรือขอบเขตของพื้นท่ีชัดเจน ไดแก หมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นตน 
     พงศแสวัสด์ิ  ราชจันทรแ (2563: 21) ไดกลาวถึงทองถิ่นของเราไววา เป็นท่ีต้ังถิ่นฐานเพื่อการ
ดําเนินชีวิตของคน โดยมีการกําหนดอาณาเขต หรือขอบเขตของพื้นท่ี ไดแก หมูบาน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด และสภาพแวดลอมมีความเกื้อหนุนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยแ 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
     จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางรูปแบบข้ันตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
     เบดรี่ เฟรน แอนดแ ดอริ่ง (Bedri, Frein and Dowling, 2017 : 82) ไดกลาววา กระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการและวางแผน ขั้นท่ี 2         
ขั้นดําเนินการ ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล และ ขั้นที ่4 ขั้นสรุปผล 
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     ดิษยุทธแ  บัวจูม และคณะ (2557 : 65) ไดกลาววา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช   
ชุมชนเป็นฐาน มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ศึกษาคุณสมบัติท่ีแฝงอยูในชุมชน ขั้นท่ี 2 กระตุนทุกคนใน
ชุมชนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนตระหนักตอความสําคัญในการจัดการศึกษา ขั้นท่ี 3 ศึกษาความตองการ
ของนักเรียนในดานอาชีพ ขั้นท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ขั้นท่ี 5        
กิจกรรมการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง ขั้นท่ี 6 จัดโครงการเสริมการเรียนรู และ ขั้นท่ี 7 ประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง 
     ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศแ (2557 : 78) ไดกลาววา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 วิเคราะหแหลักสูตร ขั้นท่ี 2 วิเคราะหแแหลงเรียนรูในทองถิ่น ขั้นท่ี 3 กําหนด
วิธีการจัดการเรียนรู ขั้นท่ี 4 ออกแบบการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ขั้นท่ี 5 จัดทําแผน   
การจัดการเรียนรู ขั้นที ่6 ดําเนินการจัดการเรียนรู และขั้นที ่7 ประเมินผลการเรียนรู 
     ประยูร  บุญใช และคณะ (2558 : 44) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 วิเคราะหแหลักสูตร ขั้นท่ี 2 วิเคราะหแแหลงเรียนรู ขั้นท่ี 3 กําหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ขั้นท่ี 4 ออกแบบหนวยการเรียนรู ขั้นท่ี 5 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ขั้นท่ี 6 
ดําเนินการจัดการเรียนรู และขั้นที่ 7 ประเมินผลการเรียนรู 
     นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานขางตน ยังมีผลการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เชน ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศแ (2557 : 13) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนทัศนแการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปัญหาเชิงสรางสรรคแ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สงเสริมความสามารถดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปัญหาเชิงสรางสรรคแ หาประสิทธิผลของกระบวนทัศนแการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน และขยายผลกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานเป็นการ
จัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับชุมชนเป็นหลัก เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการไดปฏิบัติจริงจาก
สถานการณแท่ีพบในชุมชน เชน การไปศึกษาเรื่องของประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต เพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานไดกับทุกภาคสวนในสังคม เกิดการหยั่งรูใน
โลกของความเป็นจริงมากขึ้น 
     จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร   
และการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ผูวิจัยไดสังเคราะหแกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
     1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย 1.1) วิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนเมธีชุณหะวัณ
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วิทยาลัย 1.2) ศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เกี่ยวกับความตองการในสาระ
การเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ 1.3) ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับ   การพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมงานวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ศึกษานิเทศกแ ผูเช่ียวชาญในทองถิ่น 1.4) ศึกษาสาระเกี่ยวกับ   
การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน การวัดและประเมินผลจากตํารา เอกสารงานวิจัย และผูเช่ียวชาญ 

    2. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานท่ีไดจากการศึกษา      
ในขั้นตอนท่ี 1 มาพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ประกอบดวย 2.1) หลักการ 2.2) จุดมุงหมาย 2.3) แนวทาง  
การจัดการเรียนรู 2.4) แนวทางการวัดประเมินผล 2.5) คําอธิบายรายวิชา 2.6) ผลการเรียนรู          
2.7) โครงสรางรายวิชา 2.8) แผนการจัดการเรียนรู  

    3. การประเมินผลหลักสูตรหลักจากการทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประเมินผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา ประเมินความสามารถ     
ในการทําโครงงาน และสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
     4. การปรับปรุงหลักสูตรในดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนรู 
ดานการวัดและประเมินผล  
 4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการท าโครงงาน 
     วัฒนา  มัคคสมัน (2550: 46-60) ไดกลาวถึงความสามารถในการทําโครงงานไววา        
การทําโครงงานสามารถดําเนินการไดเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เริ่มตนโครงงาน คือ สังเกต         
สรางความสนใจ กําหนดหัวขอโครงงาน ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงงาน คือ กําหนดปัญหาท่ีตองการศึกษา 
ต้ังสมมติฐาน ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน และระยะท่ี 3 รวบรวมสรุปผล คือ สรุปประเด็นท่ีสําคัญ 
และนําเสนอผลการศึกษา 
     ดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) ไดกลาวถึงความสามารถในการทําโครงงานไววา    
การทําโครงงานประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ใหความรูพื้นฐาน ขั้นที่ 2 กระตุนความสนใจ 
ขั้นที่ 3 จัดกลุมรวมมือ ขั้นที่ 4 ดําเนินการตามแผน และขั้นที่ 5 สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรู 
     พิมพันธแ  เดชะคุปตแ (2560: 41-46) ไดกลาวถึงความสามารถในการทําโครงงานไววา    
การทําโครงงานประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ ขั้นท่ี 1 กําหนดช่ือโครงงาน ขั้นท่ี 2 คณะผูจัดทํา
โครงงาน ขั้นท่ี 3 อาจารยแท่ีปรึกษา ขั้นท่ี 4 กําหนดท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน ขั้นท่ี 5          
ต้ังคําถามโครงงาน ขั้นที่ 6 วัตถุประสงคแของการทําโครงงาน ขั้นท่ี 7 ต้ังสมมติฐาน ขั้นท่ี 8 ขอบเขต
ของการทําโครงงาน ขั้นท่ี 9 วิธีดําเนินการ ขั้นท่ี 10 วิเคราะหแขอมูล ขั้นท่ี 11 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
ขั้นที่ 12 กําหนดเวลาปฏิบัติงาน และขั้นที่ 13 เอกสารอางอิง  
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     จากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร และกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ      
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของ  
Tyler (1949), Taba (1962), Robert S. Fox 
(1962), Alexander and Lewis (1981), 
Beauchamp (1981), วิชัย วงศแใหญ (2554) 
 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  
2. การออกแบบและพัฒนา 

3. การประเมินผลหลักสูตร 

4. การปรับปรุงหลักสูตร 
 

แนวคิดทองถ่ินของเรา ของ โกวิทยแ พวงงาม 
(2553), พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2554), พงศแสวัสด์ิ  ราชจันทรแ (2563) 
 

แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน 

เป็นฐานของ Bedri, Frein and Dowling 
(2017), ดิษยุทธแ  บัวจูม และคณะ (2557), 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศแ (2557), ประยูร บุญใช  
และคณะ (2558) 
 

แนวคิดการทําโครงงานของ วัฒนา มัคคสมัน 
(2550), ดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2557), 
พิมพันธแ  เดชะคุปตแ (2560) 
 

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาทอ้งถ่ินของเรา 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. หลักการ 
2. จุดมุงหมาย 
3. แนวทางการจัดการเรียนรู 
4. แนวทางการวัดประเมินผล 
5. คําอธิบายรายวิชา 
6. ผลการเรียนรู 
7. โครงสรางรายวิชา 
8. แผนการจัดการเรียนรู 

1. ผลการเรียนรู รายวิชาทองถ่ินของเรา 
2. ความสามารถในการทําโครงงาน 
3. ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

    3.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรากอนและหลังการใชหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1  

    3.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

    3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวย
วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ค าถามการวิจัย 

 1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู     
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นอยางไร 
 2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสรางขึ้น ประกอบดวยอะไรบาง และมีข้ันตอนอยางไร 
 3. หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูชุมชนเป็นฐาน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นําไปใชอยางไร 
     3.1 ผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรากอนและหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่น    
ของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนหรือไม 
     3.2 ความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวย
วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในระดับใด 
     3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในระดับใด 
 4. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นอยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลการเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการใชหลักสูตรรายวิชา       
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ความสามารถในการจัดทําโครงงาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการใช
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในระดับสูง 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชหลักสูตร หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในระดับมาก 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564      
กลุมโรงเรียนปัญจมิตร ไดแก โรงเรียนสกลวิสุทธิ จํานวน 35 คนโรงเรี ยนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
จํานวน 13 คน โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทยแ จํานวน 7 คน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 
จํานวน 60 คน และโรงเรียนวัดบางกระพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณแ) จํานวน 15 คน จังหวัดสมุทรสงคราม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมนักเรียน จํานวน 130 คน 
     1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จํานวน  13  
คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเป็นหนวยสุม 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
     ตัวแปรท่ีศึกษาสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
     2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.2.1 ผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา  
  2.2.2 ความสามารถในการทําโครงงาน  
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
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     ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู    
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทดลองใชในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ใชทดลองสัปดาหและ 2 คาบ คาบละ 60 นาที จํานวน 10 สัปดาหแ รวมเป็น 20 คาบ 
 
 
 4. เนื้อหา 
     หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐาน         
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เนื้อหาประกอบดวย 
     4.1 ประวัติศาสตรแของมะพราว และเรื่องราวของมะพราวท่ีมีอิทธิพลตอมนุษยแในอดีต 
(สาระการเรียนรู “เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว”) 
     4.2 ลักษณะภูมิศาสตรแท่ีเหมาะสมตอการปลูกมะพราว (สาระการเรียนรู “พัฒนาการ
เติบโตของมะพราว”)  
     4.3 มะพราวกับระบบเศรษฐศาสตรแ (สาระการเรียนรู “สุขโข สารพรรณมะพราว”)  
     4.4 ความสัมพันธแของมะพราวที่มีอิทธิพลตอศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (สาระการเรียนรู 
“อันมะพราว  หนุนสุขคูกาล”) 
     4.5 ความสัมพันธแของมะพราวท่ีมีตอวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม (สาระการเรียนรู 
“สืบสานภูมิปัญญา คุณคาจากมะพราว”) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสมบูรณแขึ้น       
กับการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน และเป็นมวลประสบการณแท้ังหลาย   
ท่ีจัดใหกับผูเรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (การเลือกเนื้อหาและประสบการณแเรียนรู) 3) การนําหลักสูตร          
ไปทดลองใช 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 ท้องถ่ินของเรา หมายถึง พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีพื้นท่ีท้ังหมด 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง 
อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที ท่ีมีพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญในทองถิ่น คือ มะพราว ซึ่งมะพราว    
มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาอยางชานาน ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน       
ต้ังแตเกิดจนตาย  
 การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
เต็มตามศักยภาพของตนเอง ผานการเรียนรูตามสภาพจริง สามารถเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
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บนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของตนเอง การสอบถาม สัมภาษณแจากผูรูในชุมชน     
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูไดตลอดเวลาผานการเรียนรูจากชุมชน ผานขั้นตอน        
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน/เตรียมการ โดยศึกษาพื้นฐานของชุมชน วิเคราะหแหลักสูตรตางๆ           
แลวจึงประชุมช้ีแจงเพื่อออกแบบการเรียนรู 2) ขั้นดําเนินการ โดยประยุกตแกับการเรียนรูดวยโครงงาน 
รวมกับการเรียนรูในชุมชน และเกิดการสะทอนคิด และ3) ขั้นประเมินผล โดยประเมินผูเรียนทุกคน
ตามสภาพจริง  
 ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา 
เพื่อประเมินความจํา ความเขาใจ ประยุกตแใช วิเคราะหแ ประเมินคา และสรางสรรคแของนักเรียน      
กอน และหลังการเรียนรูดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ความสามารถในการท าโครงงาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการปฏิบัติกิจกรรม  
การทําโครงงานของนักเรียน ซึ่งวัดโดยแบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน  3 ดาน ไดแก 
ความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน ความสามารถดานกระบวนการทํางาน และความสามารถ
ดานผลงานและการนําเสนอท่ีครู ผูรูในทองถิ่นท่ีรวมจัดการเรียนรู และเพื่อนรวมช้ันเรียนเป็นผูประเมิน 
 ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู       
และดานประโยชนแท่ีไดรับ โดยประเมินดวยแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชา    
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นักเรียน หมายถึง ผูเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเราสูงขึ้น และมคีวามสามารถในการจัดทําโครงงาน
สูงขึ้นจากการเรียนรูดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเราโดยใชชุมชนเป็นฐาน 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4. ชุมชนมีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับโรงเรียนท่ีสอดคลองกับทองถิ่น 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู          
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูวิจัยไดนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ      
ของแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และหลักสูตรโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
     1.1 วิสัยทัศนแ 
     1.2 หลักการ 
     1.3 จุดหมาย 
     1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพงึประสงคแ 
     1.5 มาตรฐานการเรียนรู 
     1.6 เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.7 หลักสูตรโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา   
     2.1 ความหมายของหลักสูตร 
     2.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
     2.3 องคแประกอบของหลักสูตร 
     2.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
     2.5 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
     2.6 การประเมินหลักสูตร 
     2.7 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
     2.8 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 3. ทองถิ่นของเราจังหวัดสมุทรสงคราม 
     3.1 ความสําคัญของทองถิ่น 
     3.2 มะพราวในประวัติศาสตรแ 
     3.3 มะพราวกับภูมิศาสตรแ 
     3.4 มะพราวกับเศรษฐศาสตรแ 
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     3.5 มะพราวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และความเช่ือ 
     3.6 มะพราวกับภูมิปัญญา และวิถีชีวิต 
 4. การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
     4.1 ความหมายของชุมชน 
     4.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
     4.3 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
     4.4 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
     4.5 ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา 
     4.6 รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม 
     4.7 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
 5. ความสามารถในการทําโครงงาน 
     5.1 ความหมายของโครงงาน 
     5.2 ประเภทของโครงงาน 
     5.3 ข้ันตอนการทําโครงงาน 
     5.4 การประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
     5.5 ประโยชนแของโครงงาน 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
     6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 
     6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และหลักสูตรโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.1 วิสัยทัศน์ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุงพัฒนาผูเรียนซึ่งเป็นกําลังของชาติ
ใหเป็นมนุษยแท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย   
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ทักษะพื้นฐาน  
และการประกอบอาชีพ มุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการอนุรักษแวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมใน
ทองถิ่น และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ (โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย, 
2563 : 1-10) 
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1.2 หลักการ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีหลักการที่สําคัญดังนี้ 
  1. เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเป็น
เปูาหมายในการพัฒนาเด็กใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
  2. เพื่อปวงชนมุงใหทุกคนไดรับการศึกษา 
  3. สนองการกระจายอํานาจใหสังคม 
  4. มีโครงสรางยืดหยุน 
  5. เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
  6. สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
  7. มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

1.3 จุดหมาย 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี       
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคแ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2. มีความรูความสามารถในการส่ือสาร การคิดแกปัญหา การใชเทคโนโลยี          
และมีทักษะชีวิต 
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  
  4. มีความรักชาติ  
  5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษแวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

1.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดเกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดังนี้ 
  1. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
      1.1 ความสามารถในการส่ือสาร  
      1.2 ความสามารถในการคิด  
      1.3 ความสามารถในการแกปัญหา  
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      1.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
      1.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
  2. คุณลักษณะอันพึงประสงคแ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะ       
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
      2.1 รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 
      2.2 ซื่อสัตยแสุจริต 
      2.3 มีวินัย 
      2.4 ใฝุเรียนรู 
      2.5 อยูอยางพอเพียง 
      2.6 มุงมั่นในการทํางาน 
      2.7 รักความเป็นไทย 
      2.8 มีจิตสาธารณะ 
  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เพิ่มเติมใหสอดคลอง
ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง 

1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจวามนุษยแดํารงชีวิตอยางไร นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียน
เขาใจถึงการพัฒนาทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม 
สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

1.6 เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วาดวยการอยูรวมกันในสังคม  
มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมโดยไดกําหนดสาระตางๆ ไว ดังนี้ 
  1. สาระการเรียนรูประวัติศาสตรแ  
  2. สาระการเรียนรูภูมิศาสตรแ  
  3. สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตรแ  
  4. สาระการเรียนรูศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  
  5. สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  
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1.7 หลักสูตรโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

  1.7.1 ความน า 
          กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ใหเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศใชเป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนท่ีมีคุณภาพดานความรู และทักษะ   
ท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุงกระจายอํานาจทางการศึกษาให
สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  และให
ความหมายของการศึกษาวาเป็นกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม 
(สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 2) 
  1.7.2 พันธกิจโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
          โรงเรียนและชุมชนรวมสงเสริมใหผูเรียนมีส่ิงเหลานี้ 
          1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแ 
          2. พัฒนาผูเรียนใหไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยเนนกระบวนการเรียนรู  
ท่ียึดผูเรียนเป็นสําคัญ 
          3. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
          4. พัฒนาส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน 
          5. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
          6. พัฒนาระบบการบริหารโดยใชหลักธรรมมาภิบาล 
          7. อนุรักษแภูมิปัญญาทองถิ่น 
  1.7.3 นโยบายของโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
          1. ปฏิรูปการเรียนรูทุกกลุมสาระวิชา 
          2. พัฒนาระบบการบริการภายในภายนอกใหมีประสิทธิภาพ  
          3. พัฒนาส่ิงแวดลอมใหนาอยูอาศัยภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู 
          4. สงเสริมภูมิทัศนแ พัฒนาแหลงเรียนรูใหมากพอและมีประสิทธิภาพสูง 
          5. ยกผลสัมฤทธิ์ใหทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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  1.7.4 คุณภาพผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          1. ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและส่ิงท่ีอยูรอบขาง  
          2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลท่ีจําเป็น        
ตอการพัฒนาใหเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาเป็นพลเมืองดี            
มีความรับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ 
          3. ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ
การบูรณาการ  
          4. ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐาน  
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม น.ก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม น.ก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน                                                               11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน                                                               11.0(440) 

ท21101  ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102  ภาษาไทย 2 1.5(60) 
ค21101  คณิตศาสตรแ 1 1.5(60) ค21102  คณิตศาสตรแ 2 1.5(60) 

ว21101  วิทยาศาสตรแ 1 1.5(60) ว21102  วิทยาศาสตรแ 2 1.5(60) 

ส21101  สังคมศึกษาฯ 1 1.5(60) ส21102  สังคมศึกษาฯ 2 1.5(60) 
ส21103  ประวัติศาสตรแ 1 0.5(20) ส21104  ประวัติศาสตรแ 2 0.5(20) 

พ21101  สุขศึกษา 1 0.5(20) พ21102  สุขศึกษา 2 0.5(20) 

พ21102  พลศึกษา 1 0.5(20) พ21104  พลศึกษา 2 0.5(20) 
ศ21101  ทัศนศิลป 1 1.0(40) ศ21102  ดนตรี-นาฏศิลป 1 1.0(40) 

ว21103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5(20) ว21104  วิทยาการคํานวณ 1 0.5(20) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 
ง21101  การงานอาชีพ 1 0.5(20) ง21101  การงานอาชีพ 1 0.5(20) 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (160) 

ส20231  หนาท่ีพลเมือง 1 (บูรณาการ) 0.5(20) ส20242  หนาท่ีพลเมือง 2 (บูรณาการ) 0.5(20) 
ส20203  ทองถ่ินของเรา  1.0(40) ส20204  เศรษฐศาสตรแทองถ่ิน 0.5(20) 

ว20207  คอมพิวเตอรแ 1 1.0(40) ว20208  คอมพิวเตอรแ 2 1.0(40) 

อ20201  ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 1.0(40) อ20202  ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 1.0(40) 

ศ20205  วงโยธวาทิต 1 0.5(20) ศ20206  วงโยธวาทิต 2 1.0(40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
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ตารางท่ี (1) ตอ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม น.ก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม น.ก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน                                                               11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน                                                               11.0(440) 
- แนะแนว - (20) - แนะแนว - (20) 

- ลูกเสือวิสามัญ - (20) - ลูกเสือวิสามัญ - (20) 

- กิจกรรมชุมนุม - (15) - กิจกรรมชุมนุม - (15) 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชนแ 

- (5) - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชนแ 

- (5) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ภาคการศึกษา 15(680) รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ภาคการศึกษา 15(680) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ส20203   ทองถิ่นของเรา                        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน               เวลา  40  ช่ัวโมง                 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

     ศึกษา วิเคราะหแประวัติความเป็นมาของทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีความผูกพัน     
กับมะพราวสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแการปลูกมะพราว ความสําคัญของมะพราวท่ีมีตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปัญญาทองถิ่น ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตของประชากร เพื่อใหเกิดความเขาใจในอิทธิพลของมะพราวที่มีตอสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ
และสังคมวัฒนธรรมตอการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น มีความภาคภูมิใจ รักและผูกพันกับทองถิ่นของ
ตน รวมมือกันอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
     โดยใชกระบวนการประชาธิปไตย การคิดสรางสรรคแ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ  
ทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการเผชิญสถานการณแ และการแกปัญหา 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการส่ือสาร การคิดวิเคราะหแ การแกปัญหาการใชทักษะในชีวิต      
และการใชเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน และการทําโครงงาน 
     เพื่อใหผู เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงคแ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิด         
อยางสรางสรรคแ คิดวิจารณญาณ คิดแกปัญหา มีการใชทักษะชีวิตและอาชีพ ตลอดจนมีการใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม นําศาสตรแพระราชามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
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ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจประวัติความเป็นมา และอิทธิพลของของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม

ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. รูและเขาใจวิธีการปลูก การดูแลรักษาตนมะพราว 
3. รูและเขาใจระบบเศรษฐศาสตรแของมะพราว 
4. อธิบายความสัมพันธแของมะพราวท่ีมีความสัมพันธแของมะพราวท่ีมีอิทธิพลตอศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม 
5. อธิบายความสัมพันธแของมะพราวที่มีตอวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม 

2. การพัฒนาหลักสูตร 

2.1 ความหมายของหลักสูตร 

          คําวา “หลักสูตร” ไดถอดความหมายจากคําภาษาอังกฤษ คือ “Curriculum”        
มาจากภาษาละตินวา “Currere” แปลวา a running, course, race หมายถึง การวิ่ง, ลูวิ่ง, เสนทางวิ่ง 
(Amstrong, 1989: 2 อางถึงใน ชรินทรแ  มั่งค่ัง , 2560: 17) โดยคําวา “Currere” ไดถูกนํามาใช
ประมาณรอยกวาปีกอนคริสตแศักราชโดยมีการเปรียบเทียบ “หลักสูตร” กับ “ลูวิ่ง” ท่ีตองผานอุปสรรค
หรืองานท่ีบุคคลตองเอาชนะหรือทําใหสําเร็จเป็นส่ิงท่ีมีการเริ่มตนและมีการส้ินสุด 
          ทาบา (Taba, 1962 : 10) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง วิธีการเตรียมพลเมือง         
ท่ีจะใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขมีสวนรวมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีสามารถสรางสรรคแผลผลิต   
ใหแกสังคม 
          ศักด์ิศรี  ปาณะกุล (2553 : 2) ไดกลาววา หลักสูตร มีความหมายแบงออกเป็นสองนัย  
คือ ความหมายในวงแคบ หลักสูตร หมายถึง วิชาหรือเนื้อหาวิชาท่ีสอน สวนความหมายในวงกวาง 
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณแท่ีจัดใหกับผูเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน 
          ชรินทรแ  มั่งค่ัง (2560 : 21) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง องคแความรู ความเช่ือ 
ทฤษฎี โครงสรางทางปรัชญาตลอดจนการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การประเมินหลักสูตร       
เพื่อสนองความตองการของสังคมเกี่ยวกับสาระพื้นฐานและมวลประสบการณแเกี่ยวกับความสัมพันธแ
ระหวางมนุษยแกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม  
          ชวลิต  ชูกําแพง (2561 : 4) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณแท่ีเกี่ยวของ  
กับการเรียนการสอนท้ังสวนท่ีเป็นเอกสารหลักฐาน กระบวนการ การจัดกิจกรรม ส่ือวัสดุตางๆ          
ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปูาหมายท่ีตองการ ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนสอดคลอง      
และเหมาะสมตอชีวิตของมนุษยแ 
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          จากการศึกษาความหมายของหลักสูตรพบวา หลักสูตร  หมายถึง แนวการจัดประสบการณแ  
ท่ีมีการจัดทําเป็นแบบแผน เป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดวิธีการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคแหรือจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไว 

2.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

          นักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไว ดังนี้ 
          ชวลิต  ชูกําแพง (2561 : 13) ไดกลาววา หลักสูตร คือหัวใจของการจัดการศึกษา    
ไมวาจะเป็นการจัดการศึกษาระดับใดจะขาดหลักสูตรไมได เนื่องจากหลักสูตรเป็นตัวกําหนดแนวทาง      
ทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน หรือเป็นเครื่องช้ีนําในการจัดความรูและประสบการณแ      
ใหกับผูเรียนโดยสามารถกําหนดความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
          1. หลักสูตรเปรียบเสมือนแมพิมพแของประชาชน เพราะหลักสูตรเป็นตัวกําหนด
คุณลักษณะของคนท่ีจบการศึกษา 
          2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา เพราะหลักสูตรท่ีมีคุณภาพสามารถสะทอน
ถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได 
          3. หลักสูตรเป็นแนวทางในการใหการศึกษา ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกคนไมวาจะเป็น
ผูบริหาร ครู ผูปกครองสามารถใชหลักสูตรเป็นเครื่องมือกํากับดูแล และติดตามผลการศึกษาได 
          4. หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากหลักสูตร      
ไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนไวแลว ครูจึงสามารถออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายใหบรรลุเปูาหมาย   
ท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 
          5. หลักสูตรเป็นเครื่องกําหนดแนวทางความรูและการจัดประสบการณแของครูผูสอน 
          6. หลักสูตรเป็นตัวทํานายอนาคตของการศึกษาชาติ เพราะหลักสูตรไดกําหนด
วิสัยทัศนแ วางกรอบเนื้อหาท่ีสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
          จากความสําคัญของหลักสูตรขางตนสามารถสรุปไดวา หลักสูตรเป็นแผนแสดงแนวทาง  
ในการจัดมวลประสบการณแ และเป็นตัวกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษาใหแกบุคคลทําเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหผููเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

          นักการศึกษาไดกลาวถึงองคแประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 
         ทาบา (Taba, 1962: 9 – 14) ใหความเห็นวาหลักสูตรมีองคแประกอบอยาง นอย 4 อยาง 

คือ 1) วัตถุประสงคแท่ัวไป และจุดประสงคแเฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชาและจํานวนช่ัวโมงสําหรับแตละวิชา 
3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) โครงการประเมินผลตามหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับไทเลอรแ 
(Tyler, 1996: 1 อางถึงใน มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ, 2547: 9) ท่ีกลาววา โครงสรางของหลักสูตรประกอบไปดวย 
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4 ประการ คือ 1) จุดมุงหมาย (Education Purpose) 2) ประสบการณแ (Education Experience)      
ท่ีจัดขึ้นเพื่อใหบรรลุจุมุงหมาย 3) วิธีการจัดการเรียนรูและสรางเสริมประสบการณแ (Organizational 
Education Experience) วิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) วิธีการวัดและประเมินผล 
(Determination of What to Evaluation) การตรวจสอบผลของจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
          ศักด์ิศรี  ปาณะกุล (2553 : 3-5) ไดกลาววา องคแประกอบของหลักสูตรท่ีสําคัญ         
มีดวยกันท้ังหมด 4 สวน ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนรู การใช
หลักสูตร และการวัดและประเมินผล โดยสามารถกําหนดเป็นแผนภาพ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 องคแประกอบของหลักสูตร 

ท่ีมา: ศักดิ์ศรี   ปาณะกุล (2553 : 3) การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
 

      ชวลิต  ชูกําแพง (2561 : 7) ไดกลาววา หลักสูตรมีหลายองคแประกอบข้ึนอยูกับลักษณะ          
ของหลักสูตรท่ีสรางขึ้น โดยองคแประกอบสําคัญท่ีทุกหลักสูตรพึงมี คือ จุดหมายของหลักสูตร       
เนื้อหาของหลักสูตร การจัดประสบการณแหรือกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                     
โดยองคแประกอบแตละองคแประกอบจะตองมีความเช่ือมโยงและสัมพันธแกัน 
      จากการศึกษาเกี่ยวกับองคแประกอบของหลักสูตรขางตน สรุปไดวา หลักสูตร ตองมี
องคแประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 1) จุดมุงหมาย (Aims) 2) เนื้อหาวิชา (Subject Metter and Experience) 3) 
กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) 4) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อให หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
องคแประกอบของหลักสูตรทั้ง 4 สวน จะตองมีความสัมพันธแเช่ือมโยงกัน และมีผลตอเนื่องกัน โดยเริ่ม
ต้ังแต       การกําหนดจุดมุงหมายโดยพิจารณาวาการศึกษาในระดับนั้นๆ ควรเป็นไปเพื่ออะไร 
ผูเรียนสําเร็จผลตามหลักสูตรนั้นแลวควรมีคุณสมบัติอยางไร เนื้อหา และประสบการณแใดทีจะชวยให

หลักการและจุดมุํงหมาย 

การประเมินผล เนื้อหาวิชา และเวลา 

การน าหลักสูตรไปใช๎ 
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ผูเรียนมีคุณสมบัติบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นแบบใด ปฏิบัติอยางไร 
แลวจึงประเมินผลวาหลักสูตรมีผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดหรือไม 

2.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

          ความหมายของหลักสูตรท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน คือ มวลประสบการณแท้ังหมด           
ท่ีจัดใหกับผู เรียน หลักสูตรมีองคแประกอบสําคัญ ไดแก  จุดมุงหมาย ขอบขายเนื้อหา และ
ความสัมพันธแ กับเวลา โดยรูปแบบหลักสูตรระดับหองเรียน    
          ทาบา (Taba, 1962 ) กลาวไววา การพัฒนาหลักสูตร เป็นการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
หลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้น ท้ังดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน    
การวัดผลประเมินผล เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย ท่ีกําหนด การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็นการ
เปล่ียนแปลงท้ังระบบ ต้ังแตจุดมุงหมาย วิธีการ การเปล่ียนแปลงหลักสูตรนี้ จะมีผลกระทบดานความคิด
และความรูสึกของผูเกี่ยวของทุกฝุายสวนการปรับปรุงหลักสูตร คือ การเปล่ียนแปลงหลักสูตรบางสวนโดยไม
เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร    
          เซเลอรแ และอเล็กซานเดอรแ (Saylor and Alexander, 1974) ไดใหความหมายวา        
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น หรือเป็นการจัดทําหลักสูตรใหม
โดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูกอน การพัฒนาหลักสูตรนั้นอาจหมายรวมถึงการสรางเอกสารอื่น          
สําหรับนักเรียนดวย    
          โอลิวา (Oliva, 2009:22) ไดกลาววา ถาหลักสูตรเป็นเป็นแผนสําหรับการเรียนรู
ประสบการณแท่ีผูเรียนอยูภายใตการดูแลของโรงเรียน หลักสูตรมีวัตถุประสงคแ เพื่อเป็นแนวทาง
สําหรับการจัดการและการกํากับประสบการณแเหลานั้น วัตถุประสงคแในการใหแนวทางและทําใหหลักสูตร      
ทํางานไดอยางราบรื่นนี้เป็นท่ีรูจักกันในการพัฒนาหลักสูตร    
          สงัด อุทรานันทแ (2532 : 25) กลาวถึงความหมายการพัฒนาหลักสูตรวา การพัฒนา
หลักสูตร ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Development” ใหความหมายได 2 ลักษณะคือ การทําใหดีขึ้น       
และการทําใหเกิดขึ้น ดวยเหตุดังกลาวการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมาย 2 ลักษณะคือ การทําหลักสูตร
ท่ีมีอยูแลวใหดีหรือสมบูรณแขึ้น และการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย    
          รัตนะ บัวสนธแ (2551 : 27) กลาวถึงความหมายวา การพัฒนาหลักสูตรใดๆ โดยอาศัย 
กระบวนการวิจัยในการดําเนินงานสราง ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรนั้นๆ            
ผลสุดทาย ท่ีไดรับจากการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยสองสวน ในสวนแรกก็คือ 
หลักสูตรท่ีผานกระบวนการสรางและตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ จนกระท่ังสามารถนําไปใช         
ตามวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไวได สําหรับสวนท่ีสองของผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
ไดแก เอกสารประกอบ การใชหลักสูตร ไดแก คูมือครู และแผนการใชหลักสูตร เป็นตน    
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          ปราโมทยแ จันทรแเรือง (2552 : 83) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรจะมีความหมายกวาง   
โดยจะหมายถึงการดําเนินการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมหรือจัดทําหลักสูตร ท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้นก็ได    
ซึ่งคําศัพทแท่ีมีความใกล เคียงกับการพัฒนาหลักสูตรมากท่ีสุด ไดแก  การออกแบบหลักสูตร 
(Curriculum design) และการรางหลักสูตร (Curriculum planning) สําหรับการสรางหลักสูตร 
(Curriculum construction) คอนขางจะมีความหมายแคบ คือ มุงถึงการสรางหลักสูตรหรือจัดทํา
รายวิชาขึ้นมาใหม แตอยางเดียว สวนการปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum improvement)            
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (Curriculum revision) และการเปล่ียนแปลงหลักสูตร (Curriculum 
change) คอนขางจะมุงถึงการจัดทําหลักสูตร โดยอาศัยหลักสูตรที่มีอยูเดิมเป็นรากฐาน    
          จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรพบวา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หมายถึง    
การทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสมบูรณแขึ้นกับการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิม
เป็นพื้นฐาน และเป็นมวลประสบการณแท้ังหลายท่ีจัดใหกับผูเรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช
หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

2.5 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

          นักการศึกษาหลักสูตรไดกลาวถึงรูปแบบของหลักสูตรเป็นไปในแนวทางใกลเคียงกัน 
ดังนี้ 
          ไทเลอรแ (Ralph W. Tyler, 1949 : 3) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวาตองตอบ
คําถามพื้นฐานท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
          1. จุดมุงหมายการศึกษา  
          2. ประสบการณแทางการศึกษา  
          3. การจัดประสบการณแทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
          4. การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
          ไทเลอรแ ไดวางรูปแบบโครงสรางของการพัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีการและเปูาหมาย
ปลายทาง (Means and Ends Approach) ดังนี้ (วิชัย  วงษแใหญ, 2537 : 10-11) 
          1. การกําหนดจุดมุงหมาย กอนจะกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางกวางๆ           
นั้นตองอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เชน แหลงแรก คือ สังคม ไดแก คานิยมความเช่ือและแนวปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิตในสังคม และความมุงหมายทางสังคม เป็นตน แหลงท่ีสอง เกี่ยวกับผูเรียน ซึ่งเกี่ยวของ
กับความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีประเทศชาติตองการ และแหลงท่ีสาม 
คือ คําแนะนําของผูเช่ียวชาญสาขาวิชาตางๆ หรือจากผลการวิจัยท่ีสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แลวนํามาประมวลเขาดวยกันจนเป็นจุดมุงหมายอยางกวางๆ   



  29 

ของหลักสูตรหรือจุดประสงคแช่ัวคราว (Tentative Objectives) จากนั้นจุดประสงคแช่ัวคราวจะไดรับ
การกล่ันกรองจากขอมูลดานปรัชญาการศึกษา ปรัชญาทางสังคม และจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งจะตัดทอน
จุดประสงคแท่ีไมจําเป็นออก และทําใหจุดประสงคแมีความชัดเจนขึ้น จุดประสงคแท่ีไดนี้เป็นจุดประสงคแ     
ท่ีแทจริงในการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นเลือกวิธีการจัดการเรียนรู  
          2. การเลือกและจัดประสบการณแการเรียนท่ีคาดหวังจะใหผูเรียนมีประสบการณแอยางไร 
กิจกรรมท่ีจัดท้ังในการเรียนการสอน สวนเสริมหลักสูตรนั้นมีอะไร ท้ังนี้เพื่อจะใหกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ไทเลอรแ ได เสนอเกณฑแการพิจารณาเลือก
ประสบการณแเรียนรูไว ดังนี้ 
     2.1 ผูเรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรม และเรียนรูเนื้อหาตามท่ีระบุไวในจุดประสงคแ 
     2.2 กิจกรรมและประสบการณแนั้นควรจะทําให ผู เรียนพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติตาม 
พฤติกรรมท่ีไดระบุไวในจุดประสงคแ 
     2.3 กิจกรรมและประสบการณแนั้นควรอยูในขอบขายความพอใจท่ีพึงปฏิบัติได 
     2.4 กิจกรรมและประสบการณแหลายๆ อาจนําไปสูจุดประสงคแท่ีเพียงขอเดียว 
     2.5 ในทํานองเดียวกันกิจกรรมและประสบการณแการเรียนรูเพียงหนึ่งอยาง       
อาจตอบสนองจุดประสงคแหลายๆ ขอได 
          นอกจากนั้น ไทเลอรแยั งเนนเกี่ ยวกับการพิจารณาการจัดประสบการณแเรียนรู                   
วาตองคํานึงถึงความสัมพันธแในดานเวลาตอเวลา และเนื้อหาตอเนื้อหา เรียกวา ความสัมพันธแแบบแนวต้ัง 
(Vertical) กับแนวนอน (Horizontal) ซึ่งมีเกณฑแในการจัด ดังนี้ 
          ความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความสัมพันธแในแนวตั้งของสวนองคแประกอบหลัก
ของตัวหลักสูตรจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งท่ีสูงขึ้นไป เชน ในวิชาทักษะ ตองเปิดโอกาส         
ใหมีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณแบอยๆ และตอเนื่อง 
          การจัดชวงลําดับ (Sequence) หมายถึง ความสัมพันธแแนวต้ังของสวนองคแประกอบ
หลักของหลักสูตรจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นกอนไปสูส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายหลัง หรือจากส่ิงท่ีมีความงายไปสูท่ีมีความ
ยาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมและประสบการณแใหมีการเรียงลําดับกอนหลังก็เพื่อใหไดเรียนเนื้อหาท่ีลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 
  บูรณาการ ( Integration) ความสัมพันธแกันในแนวนอนขององคแประกอบหลัก               
ของตัวหลักสูตรจากหัวขอเนื้อหาไปยังอีกเนื้อหาหนึ่งของรายวิชาหรือจากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชา
อื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกัน การจัดประสบการณแจึงควรเป็นลักษณะท่ีชวยใหผูเรียนไดเพิ่มพูน       
ความคิดเห็นและไดแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียนเป็นการเพิ่มความสามารถท้ังหมด  
ของผูเรียนใหใชประสบการณแไดในสถานการณแท่ีแตกตาง ประสบการณแการเรียนรูจึงเป็นแบบแผน   
ของปฏิสัมพันธแ (Interaction) ระหวางผูเรียนกับสถานการณแแวดลอม 
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          3. การประเมินผลเพื่อท่ีจะตรวจสอบดูวาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ                 
ตามจุดประสงคแท่ีกําหนดไวหรือไม ควรจะมีการปรับแกไขสวนใดบาง ควรพิจารณาจากส่ิงตางๆ ดังนี้ 
     3.1 กําหนดจุดประสงคแท่ีจะวัดและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
     3.2 วัดและวิเคราะหแสถานการณแท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้น 
     3.3 ศึกษาสํารวจขอมูลเพื่อสรางเครื่องมือท่ีจะวัดพฤติกรรมอยางเหมาะสม 
     3.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใชเกณฑแในการพิจารณา ดังนี้ 
          3.4.1 ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
          3.4.2 ความเช่ือมั่นได (Reliability)  
          3.4.3 ความเท่ียงตรง (Validity)  
          3.4.4 ความถูกตอง (Accuracy) 
     3.5 การพิจารณาผลการประเมินใหเป็นประโยชนแเพื่ออธิบายผลการเรียนรู           
เป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุม การอธิบายถึงสวนดีของหลักสูตรหรือส่ิงท่ีจะตองปรับแก             
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอรแ 
ท่ีมา: วิชัย  วงษแใหญ (2537 : 11) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

  ทาบา (Taba, 1962 : 456-459) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนวิธีจาก
ระดับลางสูระดับบน หรือ Grass-roots Approach มีความเช่ือวาการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มจาก
ระดับลาง หรือครูผูสอนซึ่งเป็นผูนําหลักสูตรไปใช ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรของทาบามี 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 

แหลํงข๎อมูล 

เพ่ือน ามา 

ก าหนด 

จุดมุํงหมาย 

ชั่วคราว 

การศึกษาสงัคม 

การศึกษาผู๎เรียน 

การศึกษาแนวคิด 

ปรัชญาสังคม 

ปรัชญาการสงัคม 

ก าหนดจุดมุํงหมาย
ชั่วคราว 

ข๎อมูลในการก าหนด 
เกณฑ์ที่ตรวจสอบ 
พิจารณากลั่นกรอง 
เป็นจุดมุํงหมายจริง 

ทฤษฎีการเรียนรู๎ 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาสังคม 

จุดมุํงหมาย 

การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียน 

การประเมินผล 

องค์ประกอบของ
หลักสูตร 
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  1. การสํารวจความตองการ นักพัฒนาหลักสูตรหรือผูสอนเป็นผูสํารวจความตองการ
ทางการเรียนจากผูเรียน โดยทําการวิเคราะหแคุณลักษะของผูเรียนแตละบุคคล ในดานขอมูลพื้นฐาน 
ขอบกพรอง และความแตกตางระหวางบุคคล 
  2. การกําหนดจุดมุงหมาย  ผูสอนใชขอมูลจากการสํารวจความตองการของผูเรียน        
มากําหนดจุดมุงหมาย เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอไป 
  3. การเลือกเนื้อหา จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวจะเป็นแนวทางในการเลือกเนื้อหา    
เนื้อหาท่ีผูสอนคัดเลือกมาจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไวมีความเหมาสม และตอบสนอง   
ตอความตองการของผูเรียน 
  4. การจัดลําดับเนื้อหาวิชา เมื่อผูสอนไดเนื้อหามาแลวควรมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชา      
ใหเหมาะสมกับผูเรียน เชน ความตองการ วุฒิภาวะ ความพรอม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นตน 
  5. การเลือกประสบการณแการเรียนรู เมื่อผูสอนจัดลําดับเนื้อหาเรียบรอยแลว          
ควรมีการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน 
  6. การจัดลําดับประสบการณแ ผูสอนจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรูตามความสามารถ     
ของผูเรียน 
  7. กําหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมิน ผูสอนตองการใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคแ
ควรคัดเลือกเทคนิควิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  โดยสามารถกําหนด
แผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
ท่ีมา: วิชัย  วงษแใหญ (2537 : 17) กระบวนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 
  ฟอกซแ (Robert S. Fox, 1962 : 204 อางถึงใน ใจทิพยแ  เช้ือรัตนพงษแ, 2539 : 26-27)   
ไดเสนอรูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรพรอมแสดงขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร      
คือคานิยมตางๆ ในสังคม จะเป็นประโยชนแตอการกําหนดจุดประสงคแของหลักสูตร และจุดประสงคแ
ของหลักสูตรจะชวยในการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีจะเป็นความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร    

ก าหนดโดยการวิเคราะห ์       ก าหนดวัตถุประสงค์โดยจ าแนก          ก าหนดจุดประสงค์แต่ละระดับ 
1. วัฒนธรรมความต๎องการ       1. ชนิดของพฤติกรรม            1. จุดมุํงหมายของการศึกษา 
2. กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน   2. เน้ือหาวิชา             2. จุดมุํงหมายของโรงเรียน 
3. ความรู๎ในศาสตร์ตํางๆ       3. ความต๎องการตํางๆ            3. จุดมุํงหมายในชั้นเรียน 
4. อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

ก าหนดความรู้              ลักษณะการจัดประสบการณ์          สถาบัน องค์กรที่เก่ียวข้อง 
1. ธรรมชาติของความรู๎       1. เน้ือหาสาระ            1. โรงเรียนจัดสรรทรัพยากร 
2. พัฒนาการของผู๎เรียน          2. กิจกรรม ประสบการณ ์           2. องค์กรอื่นๆ ให๎การสนับสนุน 
3. การเรียนรู๎               
4. ผู๎เรียน 

สิ่งที่ต้องค านึง        รูปแบบของหลักสูตร           ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. ความตํอเน่ืองของความรู๎       รายวิชา, หมวดวิชา, สิ่งที่เกี่ยวข๎อง           1. โรงเรียน 
2. บูรณาการความรู๎          กับการด ารงชีวิต, ความต๎องการจ าเป็น,     2. ครู เจ๎าหน๎าท่ี 
3. ความรู๎ในศาสตร์ตํางๆ       กิจกรรม ประสบการณ์,            3. วิธีการใช๎บุคลากรให๎เกิด 
4. อุดมการณ์ประชาธิปไตย       จุดรวมความคิด               ประโยชน์ 

ก าหนดโดยการพิจารณา       ลักษณะการจัด                    ผู้ด าเนินการต้องค านึงถึง 
1. ขอบขํายการเรียนรู๎       1. ข้ันตอนการเรียนรู๎            1. รูปแบบการจัดหลักสูตร 
2. ความตํอเน่ืองของ          2.ขอบขํายและข้ันตอน            2. หลักการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ๎             การจัดกระบวนการเรียนรู๎            
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และการเรียนรูของผูเรียน ความตองการทางสังคม และความรูในสาขาวิชา ความรูท้ัง 3 ชนิด             
ท่ีกลาวถึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการคัดเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือการเรียน
การสอน รูปแบบของหลักสูตรและวิธีการสอน ซึ่งเป็นประโยชนแในการจัดโอกาสการเรียนรูของผูเรียน 
หรือการจัดทําหลักสูตรดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 5 รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของฟอกซแ 

ท่ีมา : ใจทิพยแ  เช้ือรัตนพงษแ (2539 : 27) การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ 
 
  เซยแเลอรแ อเล็กซานเดอรแ และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis, 1981: 
2839) ไดเสนอรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีข้ันตอนรายละเอียดในการพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 
  1. เปูาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต (Goals Objectives and Domains) 
นักพัฒนาหลักสูตรควรกําหนดเปูาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรเป็นส่ิงแรก เปูาหมายในแตละ

จุดมุํงหมายของหลักสูตร 

ชํวยในการคัดเลือกความรู๎ด๎าน 

กระบวนการพัฒนาและ 

การเรียนรู๎ของนักเรียน 

ความต๎องการ 

ทางสังคม 

ความรู๎ในสาขา 

วิชาตํางๆ 

ชํวยในการคัดเลือก 

เน้ือหาสาระของ
หลักสูตร 

สื่อการเรียน 

การสอน 

รูปแบบของ 

หลักสูตร 

วิธีการสอน 

โอกาสการเรียนรู๎ของนักเรียนหรือการจัดท าหลักสูตร 
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ประเด็นควรบอกถึงขอบเขตของหลักสูตร เซยแเลอรแ อเล็กซานเดอรแ และเลวิส ไดเสนอขอบเขต          
ท่ีสําคัญ 4 ขอบเขตไดแก 1) พัฒนาการสวนบุคคล (Personal Development) 2) มนุษยสัมพันธแ (Human 
Relation) 3) ทักษะการเรียนรูท่ีตอเนื่อง (Continued Learning Skills) และ 4) ความชํานาญเฉพาะดาน 
(Specialization) ท้ังนี้อาจจะมีขอบเขตท่ีสําคัญอื่นๆ อีกท้ังนักพัฒนาหลักสูตรสามารถพิจารณา       
ใหเหมาะสมกับผูเรียน และลักษณะของสังคม 
  2. เปูาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขต จะถูกคัดเลือกจากการพิจารณาตัวแปรภายนอก 
(External Variables) อยางรอบคอบ ไดแก ทัศนะและความตองการของสังคม ขอบังคับทางกฎหมาย 
ของรัฐ ขอคนพบจากงานวิจัย ปรัชญาของกลุมผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตร เป็นตน 
  3. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) หลังจากท่ีไดกําหนดเปูาหมาย    
และจุดมุงหมายของหลักสูตรแลว นักพัฒนาหลักสูตรตองวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเลือก 
และจัดเนื้อหาสาระเลือกประสบการณแการเรียนรูที่เหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหาสาระ รูปแบบหลักสูตร
ท่ีเลือกแลว ควรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับเปูาหมาย จุดมุงหมายของหลักสูตร รวมท้ังความตองการ
ของผูเรียน ลักษณะของสังคม ตลอดจนขอกําหนดตางๆ ของสังคม และปรัชญาการศึกษา 
  4. การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังตัดสินใจเลือกรูปแบบ    
ของหลักสูตรเป็นขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใชครูผูสอนควรวางแผน และจัดทําแผนการสอน      
ในรูปแบบตางๆ โดยเลือกวิธีการสอน และวัสดุส่ือการเรียนการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามท่ีไดกําหนดไว 
  5. การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินผลหลักสูตร         
เป็นขั้นตอนสุดทายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกเทคนิค       
การประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตร คือ สามารถบอกไดวาหลักสูตร       
บรรลุเปูาหมาย หรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม การประเมินผลหลักสูตรควรมุงเนนการประเมิน
ตัวหลักสูตร คุณภาพการสอน และพฤติกรรมทางการเรียนรูของผูเรียน ผลจากการประเมินจะชวยให 
นักพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจไดวาจะใชหลักสูตรนี้ตอไป ควรปรับปรุงแกไขหรือควรยกเลิก 
หลักสูตรดังกลาวโดยสามารถกําหนดแผนภาพท่ี 6 ไดดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซยแเลอรแ อเล็กซานเดอรแ และเลวิส 
ท่ีมา: ชรินทรแ  มั่งค่ัง (2560 : 399) อุดมคติวิทยาหลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน 

  โบแชมป (Beauchamp, 1981 : 164) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ
ท่ีเป็นระบบระเบียบโดยกําหนดขั้นตอนของการทดลองใช การทบทวนการแกไข ซึ่งมี กระบวนการ            
ท่ีประกอบดวย ตัวนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

การออกแบบหลักสูตร 

ผู๎วางแผนหลักสูตรเลือก
คุณลักษณะของหลักสูตร  
ที่ดี คือเน้ือหาการจัดล าดับ
และโอกาสการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
ผู๎วางแผนหลักสูตรเลือก
คุณลักษณะของหลักสูตร  
ที่ดี คือเน้ือหาการจัดล าดับ
และโอกาสการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม 

การประเมินผลหลักสูตร 

ผู๎วางแผนหลักสูตรเลือก
คุณลักษณะของหลักสูตร  
ที่ดี คือเน้ือหาการจัดล าดับ
และโอกาสการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม 

ข๎อมูลย๎อนกลับและการปรับตัว 
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แผนภาพที่ 7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป 
ท่ีมา : George A Beauchamp. Curriculum Theory,     ed (Itsca, Illinois : F.E Peacock 

Publisher, 1981) 164. 

  วิชัย วงษแใหญ (2554 : 57) ไดเสนอรูปแบบและแนวคิดขั้นตอนกระบวนการ    
พัฒนาหลักสูตรไวดังนี้     
  1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ และโครงสราง       
และการออกแบบหลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยขอมูลจากสภาพปัญหาและความตองการของสังคมในปัจจุบัน 
โดยปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญแตละสาขาวิชาอยางสม่ําเสมอ    
  2. ยกรางเนื้อหาสาระแตละกลุมประสบการณแแตละหนวยการเรียนและรายวิชา          
โดยปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูเช่ียวชาญ   
แตละสาขาวิชาเป็นผูกําหนดผลการเรียนรู จุดประสงคแเชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคแการเรียนรู        
วางแผนการสอน ทําบันทึกการสอน ผลิตส่ือการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุม         
หรือรายบุคคล    
  3. นําหลักสูตรท่ีพัฒนาแลว ไปทดลองใชในสถานศึกษานํารอง (สถานศึกษาทดลองใช
หลักสูตรใหม) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดไว ถามีขอบกพรองก็ทําการแกไขปรับปรุง 
โดยปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอยูตลอดเวลา    

ตัวน าเข๎า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 

1. พ้ืนฐานการศึกษา 
2. ลักษณะของชุมชน 
3. บุคลิกภาพ 
4. เน้ือหาท่ีเรียนแล๎ว 
5. แนวทางของ
ศาสตร์แตํละสาขา 
6. คุณคําของสังคม
และวัฒนธรรม 

1. เลือกขอบขํายและ
ข้ันตอนของหลักสูตร 
2. เลือกบุคลากร 
3. เลือกล าดับการ
ด าเนินงาน 
4. พิจารณา
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
5. ทดลองใช๎หลักสูตร 
6. ตรวจสอบ แก๎ไข 
ปรับปรุง 
 

1. รูปเลํมของ
หลักสูตรที่ท าให๎
ผู๎เรียนเพ่ิมความรู๎ 
เปลี่ยนเจตคติ และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได๎ 
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  4. อบรมผูสอน ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาใหเขาใจหลักสูตรใหม      
เพื่อจะไดใชหลักสูตรใหมใหถูกตองเหมาะสมตามจุดมุงหมายหลักสูตร รวมท้ังประชาสัมพันธแหลักสูตร 
ใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ    
  5. นําหลักสูตรไปใชปฏิบัติการสอนท่ีสถานศึกษา กอนการประกาศใชหลักสูตร
สนับสนุนผูบริหารและผูสอนนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแในสถานศึกษาตอไปกิจกรรม       
การใชหลักสูตรใหมมี 4 ประการ คือ  
       5.1 การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน มีการจัดทําวัสดุหลักสูตร ไดแก เอกสารหลักสูตร 
ส่ือ และอุปกรณแการเรียนการสอนท่ีจําเป็นท่ีจะตองใชประกอบการเรียนการสอน 
       5.2 ผูบริหารจัดเตรียมส่ิงตางๆ เชน บุคลากร วัสดุหลักสูตร บริการตางๆ เริ่มต้ังแต
อบรมครูและบุคลากรฝุายสนับสนุนการใชหลักสูตร หองสมุด หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู 
และส่ือการสอนทุกชนิด รวมท้ังจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 
       5.3 การสอน เป็นหนาท่ีของผูสอนประจําการท่ัวไปตองดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

       5.4 การประเมินผล เพื่อใหทราบขอบกพรองของหลักสูตรจากนั้นจึงดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตอไป การประเมินผลมี 2 ประเภท ไดแก การประเมินผลการเรียนของผูเรียน         
และการประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ไดแก การประเมินเ อกสารหลักสูตร 
ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และประเมินผลการใชหลักสูตร       
การประเมินผลหลักสูตร นั้นจะตองประเมินอยางเป็นระบบและตอเนื่อง เพราะวาทุกส่ิงทุกอยาง       
ในสังคมปัจจุบันยอมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี เครื่องมือส่ือสาร เครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต                     
และการประกอบอาชีพ แตละสาขาวิชา โดยสามารถกําหนดแผนภาพไดดังตอไปนี้  
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แผนภาพที่ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษแใหญ 
ท่ีมา: ชรินทรแ  มั่งค่ัง (2560 : 412) อุดมคติวิทยาหลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ก าหนดจุดมุํงหมาย หลักการ 

และโครงสร๎างของหลักสูตร 

ยกรํางเนื้อหาสาระ 

วางแผนการสอน 

สร๎างส่ือการเรียนและคํูมือครู 
 

ทดลองใช๎และปรับปรุงแก๎ไข 

สภาพปัญหาและ 

ความต๎องการของสังคม 

กลํุม รายวิชา หนํวย 

ผ๎ูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเสนอแนะข๎อคิดเห็น 

ฉพา 

พัฒนาครูเพื่อใช๎หลักสูตร 
และวิธีสอน 

การปฏิบัติการสอน 

การบริหารและบริการหลักสูตร 

จุดประสงค์ท่ัวไป 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หรือจุดประสงค์การเรียน 

แผนการสอน 

และส่ือการเรียน 

กิจกรรมการเรียน 

กลํุม รายบุคคล 

การประเมินผล 
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  นอกจากการนําเสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรท่ีนักการศึกษาไดกลาวไว
ขางตน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรท่ีนักการศึกษาตางๆ ไดนําเสนอไว 
และสรุปรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรจากการสังเคราะหแขอมูลจากตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 
 

   นักการ 
   ศึกษา 

 
 

ประเด็น 

ไทเลอร ์
(1949) 

ทาบา 
(1962) 

ฟอกซ์ 
(1962) 

โบแชมป ์
(1981) 

เซย์เลอร์ 
อเล็ก 

ซานเดอร์ 
และเลวิส 
(1981) 

วิชัย  
วงษ์ใหญ ่
(2554) 

ผลการ
สังเคราะห ์

รูปแบบ
ของ 
การพัฒนา
หลักสูตร 

1. การ
กําหนด
วัตถุ 
ประสงคแ 
2. การ
เลือก
เน้ือหา
สาระและ
ประสบการณแ 
การเรียนรู 
3. การจัด
ประสบการณแ 

การเรียนรู 
4. การ
ประเมิน 
ผลการ
เรียนรู 

1. การ 
ศึกษา
วิเคราะหแ
ความ
ตองการ 
2. การ
กําหนด
จุดมุงหมาย 
3. การเลือก
เน้ือหาสาระ 
4. การจัด
และรวบรวม
เน้ือหาสาระ 
5. การเลือก
ประสบการ
ณแการเรียน 
6. การจัด
ประสบการณแ

การเรียนรู 
7. การ
ประเมินผล 

1. กําหนด
จุดมุงหมาย
ขอหลักสูตร 
2. คัดเลือก
ความรูดาน
กระบวน 
การพัฒนา
และ 
การเรียนรู 
ความ
ตองการ  
ในสาขา 
วิชาตางๆ 
3. คัดเลือก
สาระ สื่อ 
รูปแบบและ
วิธีสอน 
4. จัดทํา
หลักสูตร 

1. การ 
ศึกษา
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
2. การ
สราง
หลักสูตร 
3. การใช
และ
การศึกษา
ผลของ
หลักสูตร 

1.
เปูาหมาย 
จุดมุงหมาย 
และ
ขอบเขต 
2. 
เปูาหมาย 
จุดมุงหมาย 
และ
ขอบเขต 
จะถูก
คัดเลือก
จากการ
พิจารณา
ตัวแปร
ภายนอก 
3. การ
ออกแบบ
หลักสูตร 
4. การใช
หลักสูตร 
5. การ
ประเมินผล
หลักสูตร 

1. กําหนด
จุด 
มุงหมาย
หลักการ 
โครงสราง 
และ
ออกแบบ
หลักสูตร 
2. ยกราง
เน้ือหา
สาระและ
กลุม
ประสบการณแ 

3. การ
ทดลองใช
หลักสูตร 
4. อบรม
ผูสอน 
ผูบริหาร 
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

1. ศึกษา
ขอมูล
พ้ืนฐาน  
2. การ
ออกแบบ
และพัฒนา
หลักสูตร 
(การเลือก
เน้ือหาและ
ประสบการณแ 

เรียนรู) 
3. การนํา
หลักสูตร
ไปทดลอง
ใช 
4. ประเมิน 
ผลและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
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ตารางท่ี  2  (ตอ) 
 

   นักการ 
   ศึกษา 

 
 

ประเด็น 

ไทเลอร ์
(1949) 

ทาบา 
(1962) 

ฟอกซ์ 
(1962) 

โบแชมป ์
(1981) 

เซย์เลอร์ 
อเล็ก 

ซานเดอร์ 
และเลวิส 
(1981) 

วิชัย  
วงษ์ใหญ ่
(2554) 

ผลการ
สังเคราะห ์

รูปแบบ
ของ 
การพัฒนา
หลักสูตร 

     5. นํา
หลักสูตร
ไปใช
ปฏิบัติการ
สอน 

 

 
  จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรขางตนสามารถสรุปไดวา กระบวนการ     
พัฒนาหลักสูตรมีความตอเนื่องเป็นวัฎจักร (Cycle) มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องใหทันตอเหตุการณแ       
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในตลอดเวลา เพื่อใหหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน             
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคมปัจจุบันสามารถสรุป
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรได 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
(การเลือกเนื้อหาและประสบการณแเรียนรู) 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

2.6 การประเมินหลักสูตร 

  นักการศึกษาไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971: 128, อางถึงใน ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล, 2553: 133)   
ไดกลาววา การประเมินหลักสูตร คือ ขั้นตอน กระบวนการหาขอมูล เพื่อนํามาใชใหเป็นประโยชนแ      
ในการหาแนวทางท่ีดีกวาเดิม 
  ศักด์ิศรี   ปาณะกุล (2553 : 134) ไดกลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การรวบรวม   
และวิเคราะหแขอมูลของหลักสูตร เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวามีคุณภาพ
หรือไมอยางไร และมีสวนใดบางท่ีควรปรับปรุง 
  บุญเล้ียง ทุมทอง (2554 : 291) กลาววา การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ          
เพื่อพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาหลักสูตรนั้นๆ วามีประสิทธิภาพแคไหน เมื่อนําไปใชแลวบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม มีอะไรที่ตองแกไข เพื่อนําผลท่ีไดมาใชใหเป็นประโยชนแในการตัดสินใจ
หาทางเลือกท่ีดีกวาตอไป 
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  มารุฒ  พัฒผล (2555 : 105-8) ไดกลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรโดยการตัดสินคุณคาในประเด็นตางๆ วามีคุณภาพตามเกณฑแหรือไม โดยใชขอมูล
เชิงประจักษแ และนําผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เชน ความทันสมัยของหลักสูตร 
เอกสารหลักสูตร คุณภาพการจัดการเรียนรู คุณภาพการวัดและประเมินผล คุณภาพของผูเรียน เป็นตน 
  จากการศึกษาการประเมินหลักสูตรสามารถสรุปดังนี้  การประเมินหลักสูตร             
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลอยางมีระบบในองคแประกอบตางๆ ของหลักสูตร 
ไดแก จุดมุงหมาย โครงสราง จุดประสงคแการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ      
และการวัดผลการประเมินผล เพื่อนําผลมาใชประโยชนแใน การพิจารณาตัดสินคุณคาหลักสูตรที่นําไป
ปฏิบัติวาสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือไม อยางไร มีสวนใดท่ีจะตองปรับปรุงแกไข           
ใหมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจ หาทางเลือกในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอไปหรือยกเลิกหลักสูตร 

 2.7 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

  จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร เป็นการตัดสินคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือ
คุณคาของหลักสูตร ซึ่งตองมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพ รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยว
แลวนํามาตรฐานท่ีกําหนดมาตัดสินคุณภาพขอมูลเหลานั้น โดยนักการศึกษาไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

ศักดิ์ศรี   ปาณะกุล (2556) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
  1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองท่ีพบในองคแประกอบตางๆ ของหลักสูตร         
โดยจะประเมินในชวงท่ีการพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู โดยพิจารณาความสอดคลอง       
ความเหมาะสมขององคแประกอบตางๆ ของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหาวิชา         
การวัดและประเมินผล ฯลฯ วาสามารถนํามาปฏิบัติในชวงการทดลองใชหรือในขณะท่ีการใชหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน กําลังดําเนินการอยูไดมากนอยเพียงใด และมีอุปสรรคปัญหาใด       
ซึ่งจะเป็นประโยชนแในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคแประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมีคุณภาพ          
ไดทันทวงที 
  2. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การประเมินแบบนี้        
จะดําเนินการท่ีมีการนําหลักสูตรไปใช ทําใหไดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปูาหมาย         
ท่ีกําหนดไว 
  3.  เพื่ อ ตัดสินคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณาวามี คุณภาพดีหรือไม ดี              
บรรลุตามเปูาหมายท่ีต้ังไวหรือไมตอบสนองตอสังคมเพียงใด เหมาะแกการนําหลักสูตรไปใชหรือไม  
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การประเมินนี้จะดําเนินการหลังจากท่ีหลักสูตรใชไปแลวระยะหนึ่ง แลวจึงประเมินเพื่อสรุปผล        
เมื่อจบโครงการ หรือเมื่อการนําไปใชครบถวนตามวงจรหลักสูตร 
  4. เพื่อติดตามผลผลิตของหลักสูตร โดยพิจารณาท่ีคุณภาพของผูเรียนวามีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการทางการศึกษา
มาแลว การประเมินในลักษณะนี้จะดําเนินการในขณะท่ีการนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากท่ีใชไปแลว
ระยะหนึ่ง 
  ชวลิต  ชูกําแพง (2561 : 117) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหวางการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร   
มีวัตถุประสงคแเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเป็นประโยชนแในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร         
โดยการวัดผลเป็นระยะๆ ในระหวางการทดลองหลักสูตร แลวนําผลจากการวัดมาประเมินวาแตละ
ขั้นตอนหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบางซึ่งเป็น
ประโยชนแแกนักพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรไดถูกตองกอนท่ี
นําไปใชจริงตอไป 
  2. การสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม หลักสูตรตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไป หรือควรจะยกเลิกท้ังหมด หรืออาจจะ
ยกเลิกบางสวนหรือปรับแกไขในสวนใด 

2.8 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

  การทํางานใดๆ ก็ตามตองมีการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน      
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคแท่ีต้ังไววาไดผลตามท่ีกําหนดไวเพียงใด มีบทบาทความสําคัญ  
ในการใหขอมูลดานความคืบหนา ช้ีปัญหา และขอขัดของดานประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลกระทบ   
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนแในดานการจัดการโดยผานการประเมิน ซึ่งการประเมิน 
หมายถึง การศึกษาขอดี คุณคา หรือความสําคัญของส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางเป็นระบบเพื่อทราบความกาวหนา
ของการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ      
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีนักวิชาการนําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983 : 569-601) ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจท่ี
เกิดจากการประเมินดานบริบท ดานปัจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ดังนี้ 
  1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินการ (Planning decisions) เป็นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใชผลการประเมินบริบทเป็น
ขอมูลสารสนเทศ เชน การกําหนดเปูาประสงคแและวัตถุประสงคแของหลักสูตร เป็นตน 
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  2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสราง (Structuring decisions) เป็นการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน แลวนํามากําหนดเป็นโครงสรางของหลักสูตร เชน โครงสรางเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
เวลาเรียน เป็นตน 
  3. การตัดสินใจเพื่อใชหลักสูตร (Implementation decisions) เป็นการตัดสินใจโดยใช
ผลการประเมินกเพื่อพิจารณาการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามโครงสรางท่ีกําหนด  
  4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions) เป็นการตัดสินใจ    
โดยใชผลการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกการใชหลักสูตร 
     ประเภทการประเมินและการตัดสินใจดังกลาวแสดงเป็นความสัมพันธแระหวางกัน          
ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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  ประเภทการประเมิน     ประเภทการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

  
 
 

แผนภาพที่ 9 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stufflebeam 
 ท่ีมา: Stufflebeam, Daniel L. (1983). “The CIPP Model for Program Evalution”. 

Evalution models : viewpoint on educational and human services evaluation. 
Boston : Kluwer – Niijhoff. 

  โรเบิรแด อี สเตค (Rebert E. Stake, 2004 : 265) กลาวถึง รูปแบบการประเมินท่ี
มุงเนน                การตัดสินคุณคาตามเกณฑแหรือมาตรฐาน โดยท่ีมาของเกณฑแหรือมาตรฐาน
กําหนดโดยผูเช่ียวชาญ หนวยงานองคแกรวิชาชีพ โดยแนวทางการประเมินจะประกอบไปดวย 2 สวน 
ไดแก 
  1. การบรรยาย ผูประเมินบรรยายตัวแปรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร เชน     
ความถนัด สภาพแวดลอม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงคแของรายวิชาตางๆ นอกจากนี้       
ยังบรรยายถึงความสัมพันธแระหวางตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน วิธีการสอน                 
ส่ือ บุคลิกภาพของครู คุณลักษณะของผูเรียน เป็นตน 

สภาวะแวดล๎อม / บริบท 

ปัจจัยน าเข๎า 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

การก าหนดเปูาประสงค์ 
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตร 

การน าหลักสูตรใช๎ 

การปรับปรุง / การเปล่ียนแปลง 
ยกเลิกการใช๎หลักสูตร 
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  2. การตัดสิน เป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชขอมูลประกอบ             
วาสวนใดท่ีดี สวนใดท่ีไมดี หรือมีจุดเดน จุดออนตรงไหน เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขโดยพิจารณาขอมูล    
ท่ีไดจากการบรรยายเปรียบเทียบกับเกณฑแมาตรฐาน 
  สําหรับการประเมินตามแนวคิดของสเตคนั้นจะตองเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ เพื่อใชในการบรรยายและการตัดสิน ลักษณะของขอมูลแบงออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ส่ิงท่ีมีอยูกอนหรือปัจจัยเบื้องตน เป็นเงื่อนไขท่ีมีอยูกอนท่ีจะสงผลตอผลผลิต    
เป็นส่ิงท่ีมีอยูกอนการใชหลักสูตร เชน นักเรียน คุณลักษณะของครู หลักสูตร วัสดุอุปกรณแ อาคารสถานท่ี 
สถานศึกษา ชุมชน เป็นตน 
  2. กระบวนการ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นชวงการใชหลักสูตร 
ครอบคลุมปฏิสัมพันธแที่เกิดข้ึนระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ผูปกครองกับครู ผูบริหาร
กับครู ผูบริหารกับนักเรียน เป็นตน 
  3. ผลผลิต เป็นผลท่ีเกิดจากการใชหลักสูตรหรือหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนไปแลว    
เชน ความรูความสามารถของนักเรียน เจตคติของนักเรียน ตลอดจนผลกระทบจากการสอนของครู 
ผูบริหาร การเส่ือมสภาพของวัสดุอุปกรณแ เป็นตน 
  รูปแบบการประเมินท่ีมุงเนนการตัดสินคุณคาตามเกณฑแหรือมาตรฐานดังกลาว
สามารถกําหนดเป็นแผนภาพดังตอไปนี้ 
 
     ส่ิงท่ีคาดหวัง            ส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
 

    ส่ิงท่ีมีอยูกอน         ความสอดคลอง                ส่ิงท่ีมีอยูกอน 
 
    ความสัมพันธแ           ความสัมพันธแ 
 
    กระบวนการ         ความสอดคลอง       กระบวนการ 
 
    ความสัมพันธแ           ความสัมพันธแ 
 
       ผลผลิต         ความสอดคลอง          ผลผลิต 
 

แผนภาพที่ 10 แสดงรูปแบบความสัมพันธแและความสอดคลองของ Stake 
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  มารุฒ  พัฒผล (2555, 105-107) กลาวถึง รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ  
Stufflebeam นําเสนอรูปแบบโดย (Daneil L. Stufflebeam, 1983) วาเป็นรูปแบบการประเมิน      
ท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision making) โดยกําหนดช่ือเรียกโดยท่ัวไปวา “ซิปโมเดล” (CIPP Model) 
ยอมาจาก Context แปลวา บริบทหรือสภาพแวดลอม Input แปลวา ปัจจัยนําเขา Process แปลวา 
กระบวนการ Product แปลวา ผลผลิต รูปแบบการประเมินหลักสูตรนี้มีลักษณะเดน คือ เป็นการ
ประเมินทีละดานตามลําดับ เริ่มจากการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเขา การประเมิน
กระบวนการสรางหลักสูตร และการประเมินผลผลิต ซึ่งผลการประเมินแตละดาน จะสงผลสูการ
ตัดสินใจท่ีจะดําเนินการขั้นตอๆ ไป โดยมีแนวทางการประเมินแตละดานดังตอไปนี้ 
  1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินภาพรวมของ
สถานการณแ และส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเป็นอยูปัจจุบันเพื่อนํามาเป็นขอมูลในการกําหนดเปูาประสงคแ และ
วัตถุประสงคแของหลักสูตร ตลอดจนความเหมาะสมท่ีเป็นไปได ความสอดคลองกับนโยบาย และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
  2. การประเมินปัจจัยนําเขา (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยท่ีเอื้อตอ
การใชหลักสูตร เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ การบริหารจัดการ เวลา เทคโนโลยี เป็นตน 
เพื่อท่ีจะหาขอมูลมาสนับสนุนเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินหาประสิทธิภาพ
ของการใชหลักสูตร  
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินท่ีมุงเนนคุณภาพ       
ของผูเรียน 
  จากการศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรขางตนสามารถสรุปไดวา การประเมิน
หลักสูตรมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะทําใหเราทราบวาหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดประสงคแ
อะไร เป็นหลักสูตรท่ีดีหรือไม  มี จุดเดน จุดดอยอยางไร เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนา                
และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูตอไป 

3. ท้องถ่ินของเรา จังหวัดสมุทรสงคราม 

      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546:511) ใหความหมายของคําวา 
“ทองถิ่น” ไววา ทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเนนถึงลักษณะทางสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแ  
ขอบเขตเฉพาะ ไดแก  หมูบาน ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  เป็นตน ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษา
ทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีอาณาเขตท้ังหมด 3 อําเภอ ลักษณะพื้นท่ีเป็นลุมแมน้ํา        
มีแมน้ําสายสําคัญ คือ แมน้ําแมกลองไหลผาน ลักษณะพื้นท่ีจึงมีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการเพาะปลูก
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พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามก็คือ มะพราว ซึ่งมะพราวมีความสัมพันธแกับวิถีชีวิต
ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาชานาน 

3.1 ความส าคัญของท้องถ่ิน 

  ทองถิ่นเปรียบเสมือนหนวยทางสังคมท่ีมีความสัมพันธแ เชน หมูบาน ตําบลหรือ
องคแการบริหารสวนตําบล ซึ่งหนาท่ีคลายกับสถาบันครอบครัว เชน สถาบันครอบครัวมีหนาท่ีในการ 
อบรมเล้ียงดูสมาชิก เชนเดียวกับทองถิ่นมีหนาท่ีขัดเกลา  ทางสังคมของทองถิ่น โดยมีนักวิชาการให
ความหมายของความสําคัญของทองถิ่นไวดังนี้  
  โกวิทยแ พวงงาม (2553 : 32) ไดใหความหมายของคําวา ทองถิ่นไวดังนี้ 
  1. ชุมชนทองถิ่น มีหนาท่ีตอการดํารงอยูของระบบสังคม  
  2. ชุมชนทองถิ่นสามารถสะทอนความคิดเห็นของประชาชนในระบบสังคมได     

   3. ชุมชนทองถิ่นเป็นศูนยแรวมผลประโยชนแและความตองการของคนในสังคม            
    4. ชุมชนทองถิ่นเป็นหนวยพื้นฐานของสังคม  
    5. ชุมชนทองถิ่นเป็นสถาบันหนึ่งในการฝึกการมีสวนรวมของประชาชน  
   ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 122) ไดใหความหมายของคําวา ทองถิ่นไววา ทองท่ีใด

ทองท่ีหนึ่งโดยเนนลักษณะทางสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแ มีขอบเขตการปกครองเชน หมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัดเป็นตน 

    พงศแสวัสด์ิ  ราชจันทรแ (2563: 21) ไดใหความหมายของคําวา ทองถิ่นไววา บริเวณ
ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีเป็นท่ีต้ังถิ่นฐานเพื่อการดําเนินชีวิตของคนหมูคนทองท่ีนั้นกําหนดขอบเขตของพื้นท่ี    
ตามเขตการปกครอง ไดแก หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอมท้ังมีสภาพแวดลอมท่ีเกื้อหนุน      
ตอการดํารงชีวิต เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตน 

    จากการศึกษาความสําคัญของทองถิ่นขางตนสามารถสรุปไดวา ทองถิ่นมีความจําเป็น
ตอระบบสังคมในขั้นพื้นฐานท่ีสุดและมีผลตอการดํารงอยูของระบบสังคม รวมถึงการสงเสริม         
การมีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนไดอีกทางหนึ่ง 

3.2 มะพร้าวในประวัติศาสตร์ 

  สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็ก  ๆแตชาวบานในจังหวัดมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุข มีความเป็นอยู
ท่ีเรียบงาย และพอเพียง บรรยากาศโดยท่ัวไปเต็มไปดวยมะพราว จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นท่ี        
ท่ีมีความอุดมสมบูรณแ ชุมชนทองถิ่นมีการปลูกมะพราวมาอยางยาวนาน และใชทุกสวนตนมะพราว    
ใหเป็นประโยชนแ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน, 2563 : 132) 
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     มะพราวเป็นพืชเศรษฐกิจในเมืองรอนท่ีมีประโยชนแมากมาย เป็นเพราะสามารถใช
ประโยชนแไดจากทุกๆ สวนของมะพราวต้ังแตรากไปจนถึงยอด มะพราวเป็นพืชท่ีใหท้ังอาหาร          
และส่ิงจําเป็นแกชีวิตรวมท้ังเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศของเรา 
ประเทศตางๆ ในเขตรอนจึงถือวามะพราวเป็น “ตนไมแหงชีวิต” (Tree of Lift) มะพราวมีช่ือสามัญวา 
Coconut เป็นคําภาษาโปรตุเกส หมายถึง Monkey หรือลิง เพราะผลมีลักษณะคลายหัวลิง              
ในประเทศไทยมีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น เชน ภาคเหนือ เรียก มะปอบ กะเหรี่ยง
แมฮองสอน เรียก มอแนะ เสโทคลึ กะเหรี่ยงกาญจนบุรี เรียก หมาทิ นอกจากนี้ยังมีการเรียกช่ืออื่นๆ 
อีก เชน พราว โพล มะปฺาว มะแพรว หมากอุน และหมากคูณเป็นตน (เกษร  สุนทรเสรี, 2541 : 1-2) 
     มะพราว (Coconut) เป็นพืชท่ีไมมีหลักฐานแนชัดวาถิ่นกําเนิดอยูท่ีใด แตเป็นท่ียอมรับ
กันวาเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนของทวีปเอเชีย หรือหมูเกาะมหาสมุทรแปซิฟิก 
ตอมามีการแพรกระจายออกไปท่ัวทุกภูมิภาคในเขตรอนและกึ่งรอน โดยสันนิษฐานวาอาจเกิดจาก
การกระจาย หรือลอยน้ําไปเอง และมนุษยแท่ีพบเห็นก็นําไปปลูก (อภิชาติ  ศรีสะอาด, 2561 : 6) 
      สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2538 : 66) คนไทยคุนเคยกับมะพราวมาเป็นเวลานาน 
และใชประโยชนแจากทุกสวนของมะพราว เชน ผลออนใชรับประทานสด เนื้อมะพราวจากผลแก     
นําไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และใชสกัดน้ํามัน กากท่ีเหลือใชเล้ียงสัตวแ  น้ํามันมะพราว          
ใชประกอบอาหาร เนยเทียม และสบู เปลือกมะพราวนําไปแยกเอาเสนใยใชทําเชือก วัสดุทําเบาะ   
และท่ีนอน ขุยมะพราวใชทําวัสดุเพาะชําตนไม กะลาใชทําภาชนะ ตักตวงของเหลว ทํากระดุม 
เครื่องประดับ เครื่องดนตรี ทําเช้ือเพลิง และถานกัมมันตแ ใบมะพราวท้ังออนและแก ตลอดจนกานใบ
ใชมุงหลังคา เครื่องจักสาน ไมกวาดทางมะพราว ใชทํารั้ว และเช้ือเพลิง ลําตนแกใชในการกอสราง
ประดิษฐแเครื่องเรือน ยอดออนใชเป็นอาหาร จ่ัน มีน้ําหวาน รองมาด่ืมเป็นน้ําผลไม หรือทําน้ําตาล 
หมักทําเหลาและน้ําสม รากใชทํายา สียอมผา และเช้ือเพลิง แตอยางไรก็ ตามการปลูกมะพราว
โดยท่ัวไป ก็เพื่อนําเอาเนื้อมะพราวไปประกอบอาหาร และสกัดเอาน้ํามันเชนเดียวกับปาลแม 
      นอกจากนั้นมะพราวยังเป็นตนไมคูบานคูเมืองของไทย กษัตริยแองคแใดจะไปครองเมือง
ใหมจะตองนํามะพราวไปปลูกดวย เชน พระนางจามเทวี เดิมอยูเมืองละโว จะไปครองนครหริภุญชัย        
ก็ทรงนํามะพราวไปปลูกเพื่อหวังใหราษฎรอยูเย็นเป็นสุข (เกษร  สุนทรเสรี, 2541 : 2) 

3.3 มะพร้าวกับภูมิศาสตร์ 

      จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเมืองแมกลอง เป็นจังหวัดท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศไทย         
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุมน้ําและชายฝ่ังทะเล มีคลองเช่ือมตอกัน 300 คลอง สภาพน้ํามีท้ัง
น้ําเค็ม น้ํากรอยและน้ําจืด ประชาชนจึงประกอบอาชีพทํานาเกลือ ทําประมงทะเล ประมงน้ํากรอย 
และน้ําจืด ทําสวนมะพราว สวนสมโอ ล้ินจ่ี องุน มะละกอ สมแกว ฯลฯ เมืองแมกลอง หรือจังหวัด
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สมุทรสงครามจึงเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณแ มีภูมิปัญญาวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา  (กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตร และสหกรณแ, 2564 : 10) 
 
  3.3.1 การปลูกมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
              กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดสมุทรสงคราม 
(2562 : 17) กลาววา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดท่ีมีสภาพแวดลอมเหมาะสมในการปลูกมะพราว  
อยางมากเพราะมีพื้นท่ีติดกับชายฝ่ังทะเล พื้นดินจึงกระทบกับน้ํา 3 สภาพ ไดแก นําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด 
ลักษณะดินเป็นดินเลนเกาบริเวณท่ีอยูเหนือปากอาว น้ําไมทวมขังจึงเหมาะแกการทําการเกษตร     
กลุมคนท่ีอยูในพื้นท่ีนี้จึงปลูกมะพราว และพืชผักผลไมหลากหลายชนิด โดยเฉพาะมะพราวซึ่งเป็นพืช   
ท่ีเหมาะกับสภาพดินเลนชายฝ่ังทะเล โดยจะเห็นไดจากพื้นท่ีอําเภอเมืองซึ่งอยูใกลทะเลมากท่ีสุด      
อุดมไปมะพราวท้ังเก็บผล และเก็บน้ําหวาน สวนพื้นท่ีอําเภออัมพวา อยูในชวงกลางของแมน้ําแมกลอง 
อุดมไปดวยผลไมหลากหลายชนิด และพื้นท่ีอําเภอบางคนที เป็นบริเวณชวงปลายท่ีอยูติดกับจังหวัดราชบุรี 
กระทบเพียงน้ําจืดเทานั้นจึงสามารถปลูกผักไดหลายชนิด ทุกพื้นท่ีลวนแตปลูกมะพราวไวตามคันดิน
รอบสวน ตรงกลางสวนจะยกคันดินเป็นรองสวนสําหรับปลูกพืชผักผลไม  และเกษตรกร               
จังหวัดสมุทรสงครามมีการปลูกมะพราวมายาวนานนับ 100 ปี โดยเริ่มแรกปลูกมะพราวผลใหญ     
หรือมะพราวใหญสําหรับเก็บผล ตอมาเริ่มมีการทําน้ําตาลมะพราวเนื่องจากมะพราวมีความสูงมาก    
ทําใหยากตอการเก็บเกี่ยวน้ําตาล เกษตรกรจึงมีการปรับเปล่ียนสวนมะพราวเป็นมะพราวออนน้ําหอม 
โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นท่ีปลูกมะพราวท้ังหมด 67,682 ไร โดยพบวา พื้นท่ีปลูกมะพราวผล
ท้ังหมด 46,713 ไร คิดเป็นรอยละ 69.02 ปลูกมากท่ีสุดในอําเภออัมพวา พื้ นท่ีปลูกมะพราวออน
ท้ังหมด 8,150 ไร คิดเป็นรอยละ 12.04 ปลูกมากท่ีสุดในอําเภอบางคนที และพื้นท่ีปลูกมะพราวตาล
ท้ังหมด 12,819 ไร คิดเป็นรอยละ 18.94 พบมากท่ีสุดในอําเภอเมือง 
          อภิชาติ  ศรีสะอาด (2561 : 7) กลาววา ลักษณะทางพฤกษศาสตรแของมะพราว   
มีช่ือวา โคคอสนูซิเฟอรา (Cocosnucif-era Linn.) อยูในวงศแปาลแม (Palmae Family) สกุล โคคอส 
(Cocos) โดยมะพราวแกงหรือมะพราวใหญในกลุมมะพราวตนสูงจะจัดอยูในกลุมทิปปิกา (Typica) 
สวนมะพราวตนเต้ียจะเรียกวา นานา (Nana) สวนประกอบของมะพราวที่สําคัญ ไดแก 
          1. ราก (Root) เป็นรากหลักขนาดเทาๆ กัน แผกระจายจากโคนตนออกรอบตน
ลึกจากผิวดินประมาณ 50-90 เซนติเมตร และมีรากยอยปลายรากยอยจะมีหมวกรากใชในการดูดน้ํา     
และธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังมีรากอากาศนําอากาศจากดานบนไปสูรากท่ีอยูใตดินทําใหมะพราว
เจริญเติบโตบริเวณริมตล่ิง แมน้ํา คลอง หรือทนน้ําทวมไดระดับหนึ่ง 
          2. ลําตน (Stem) มีลําตนเดียว ไมแตกแขนง หรือมีตาขาง แตมีตายอดเพียง
ตาเดียวท่ีเจริญเติบโตเพิ่มขนาดความสูง ภายในลําตนไมมีเนื้อเยื่อใหม เมื่อเกิดแผลจะไมสามารถ
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รักษาแผลได ซึ่งรอยแผลจากการหลุดรวงของใบตลอดลําตนทําใหสามารถคํานวณอายุของตน
มะพราวได  
          3. ใบ (Leaf) ประกอบดวยกานใบหรือทางใบ (Rechis) และใบยอย (Leaflet)    
บนกานทางประมาณ 200-300 ใบ ใน 1 รอบตนจะมีใบอยูประมาณ 5 ใบ  
          4. ชอดอกหรือจ่ัน (Inflorescence) มะพราวเป็นพืชท่ีมีดอกตัวผูและดอกตัวเมีย
อยูในตนเดียวกัน และเกิดในชอดอกเดียวกัน เรียกวา monoecious plant ชอดอกเป็นแบบ 
panicle เรียกวา จ่ัน (spadix) ประกอบดวยแกนชอดอก (Rachis) และกานยอย (Rachilla) หรือ
ระแง หรือทางหนู ชอดอกในระยะแรกที่โผลออกมาจากมุมใบมีกาบ (Spathe) 2 แผน หุมอยู 
          5. ผล (Fruit) ผลเกิดเป็นชอเรียกวา ทะลาย (Bunch) ผลเป็นแบบ Fibrous 
drupe เรียกวา Nut มีเยื่อหุมผล (Pericarp) ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ 1) เปลือกนอกสุด 
(Exocarp หรือ Epi-carp) เป็นแผนบางแข็ง เหนียว ผิวมัน เมื่อแกจะมีสีเขียว แดง เหลือง น้ําตาล ตางกัน
ไปตามพันธุแ 2) เปลือกช้ันกลาง (Mesocarp หรือ Husk หรือ Coir) เป็นช้ันเสนใย (Fiber) ท่ีอยูถัด
จาก Exocarp มีลักษณะเป็นเสนใย มีความหนาพอประมาณ 3) เปลือกช้ันใน (Endocarp หรือ Shell)         
มีลักษณะแข็งหรือท่ีเรียกกันวา กะลา (Shell) 
          6. เมล็ด (Seed) หรือ Kernel หรือ Meat คือ สวนของผลท่ีอยูในกะลา 
ประกอบดวยเยื่อหุมเมล็ด (Seed coat หรือ Testa) บางๆ สีน้ําตาลมวง เนื้อมะพราว (Solid 
endosperm) น้ํามะพราว (Liquid endosperm) และคัพภะ (Embryo) เมื่อคัพภะงอก ใบเล้ียงจะพองโต 
คลายฟองน้ํา เรียกวา จาว (Apple หรือ Haustirium) 

  3.3.2 การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าว 
              กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณแการเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม (2562 : 26) กลาววา พันธุแมะพราวท่ีนิยมปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามมี 2 ประเภท 
คือ ตนเต้ีย และตนสูง 
          1. ตนเต้ีย มะพราวประเภทนี้สามารถผสมเกสรไดดวยตัวเอง จึงสามารถ
ใหผลดก และไมคอยกลายพันธุแ นิยมรับประทานผลออนหรือท่ีนิยมเรียกวามะพราวออน เนื้อจะบาง
และออนนุม น้ํามีรสชาติหวาน มะพราวประเภทนี้มีหลากหลายพันธุแ แตละพันธุแมีลักษณะแตกตางกัน เชน 
เปลือกสีเขียว เหลืองนวล น้ําตาลแดง หรือสีสม น้ํามีรสหวาน มีกล่ินหอม มะพราวตนเต้ียทุกพันธุแผล
จะมีขนาดเล็ก เชน หมูสีเหลือง น้ําหอม มะพราวเต้ีย มะพราวไฟ 
          2. ประเภทตนสูง สามารถผสมเกษรขามสายพันธุแได คือ ในชอดอก หรือจ่ัน 
ดอกตัวผูจะทยอยบาน และรวงกอนท่ีดอกตัวเมียจะเริ่มบานจึงไมมีโอกาไดสผสมตัวเอง มะพราว
ประเภทนี้มักใชผลแกประกอบอาหารหรือใชในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช เพราะมีผลโตเนื้อหนาปริมาณ
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เนื้อมาก ความสูงเมื่อโตเต็มท่ีประมาณ 18 เมตร ผลตกอายุประมาณ 5-6 ปี มีช่ือเรียกตางๆ เชน             
พันธุแกะโหลก มะพราวกลาง มะพราวพวงรอย มะพราวเปลือกหวาน  
  3.3.3 การปลูกมะพร้าว 
          3.3.3.1 ลักษณะดินท่ีปลูก กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตร      
และสหกรณแการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม (2562 : 26) กลาววา ลักษณะท่ีดินเหมาะสมในการ
ปลูกมะพราว คือ ดินใกลฝ่ังแมน้ํา ดินใกลปากน้ําติดทะเลเป็นท่ีราบลุมน้ําทวมในฤดูฝน ดินเลนท่ีขุด
ลอกจากสันดอน  
          3.3.3.2 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงาน
เกษตรและสหกรณแการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม (2562 : 27) กลาววา มะพราวสามารถปลูกไดกับ
สภาพแวดลอมทุกประเภท แตหากตองการใหมะพราวเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง  ควรเลือกปลูก       
ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
          ฝน มะพราวสามารถเจริญเติบโตและใหผลดีหากไดรับน้ําฝนอยางสม่ําเสมอ 
1,500-2,000 มิลลิเมตร ตอปีและไมควรไดรับน้ํานอยกวา 50 มิลลิลิตร  
          ลม ลมพัดออนๆ สงผลใหใหมะพราวเจริญเติบโตดีเพราะสามารถเพิ่มการคายน้ํา     
เรงการดูดธาตุอาหารรวมถึงน้ําใตผืนดิน และชวยผสมเกสรได  
          แสง มะพราวตองการแสงแดดสม่ําเสมอไมนอยกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน           
หากไดรับแสงไมเพียงพอจะสงผลใหมะพราวไมติดผล ผลผลิตไมสมบูรณแ 
          อุณหภูมิ มะพราวเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิเฉล่ีย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือ   
ตํ่ากวาไมควรเกิน 7-8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิไมควรเปล่ียนแปลงกะทันหัน อุณหภูมิท่ีตํ่ามาก    
จะกระทบกระเทือนการเจริญเติบโต และผลผลิต 
      สามารถสรุปไดวามะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีอยู มี 2 ประเภท คือ ประเภทตนเต้ีย 
ไดแก พันธุแนกคุม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง น้ําหอม มะพราวเต้ีย มะพราวไฟ และประเภทตนสูง ไดแก 
พันธุแกะโหลก มะพราวกลาง ปากจก ทะลายรอย เปลือกหวาน เป็นตน 

3.4 มะพร้าวกับเศรษฐศาสตร์ 

  3.4.1 วิธีการเลือกซ้ือมะพร้าว 
          กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณแการเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม (2562 : 17-18) กลาววา วิธีการเลือกซื้อมะพราวสามารถกระทําไดดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
          1. ดูจากสีบริเวณรอบตอของขั้วกับลูกมะพราว ถายังออนรอบวงขั้วผล         
จะมีสีขาวยิ่งสีขาวเป็นวงกวางมะพราวยิ่งออน ถามีสีเขียวแสดงวาเริ่มแก 
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          2. ดีด หรือเขยาลูกมะพราว ฟังเสียงน้ํา ถาเสียงแนนๆ รูสึกวาเหมือนน้ํา      
จะเต็มลูกอยู ไมคอยไดยินเสียงน้ํา แสดงวาเนื้อมะพราวออนอยูระยะช้ันครึ่งหรือสองช้ัน เนื้อกําลังดี
เหมาะกับการรับประทาน แตถาดีดแลวน้ําพรอง ไดยินเสียงน้ําอยูขางในชัดๆ น้ํานอยแสดงวาเริ่มแก 
          3. ดูท่ีหนวดมะพราว ถาเป็นสีน้ําตาลถึงครึ่งหนวด แสดงวาเนื้อมะพราวออน
ใชไดน้ําหวานอรอยเหมาะแกการรับประทาน 
          4. หากมะพราวยังอยูในทะลาย ลูกบนสุดของทะลายจะออนสุด เนื้อนอย    
น้ํามีรสฝาดซา ลูกลางลงมาของทะลายก็จะแกลงไปเรื่อยๆ 
          5. มะพราวท่ียังไมปอกเปลือก ดูท่ีเปลือก หากเปลือกนวลๆ ท้ังลก แสดงวาออน 
หากเปลือกมีผิวหยาบท้ังลูก แสดงวากําลังพอดี และสุดทาย หากเปลือกหยาบครึ่งดานลาง หยาบมาก
จนหลุดออกเป็นขลุย น้ําหนักเบาแสดงวาแก 
          6. มะพราวท่ีปอกเปลือกแลว ดูท่ีเส้ียนมะพราว หากเส้ียนเป็นเสนๆ ชัดเจน 
แสดงวาออน ถาเส้ียนหยาบเสนปานกลางท่ัวท้ังลูกแสดงวากําลังพอดี และหากเสนเส้ียนมีขนาดเล็ก
ละเอียดมีสีออกเขม แสดงวาเนื้อแกเนื้อจะแข็ง 
          7. การนําลูกมะพราวแชน้ํา มะพราวท่ีจมน้ํา คือ มะพราวออน มะพราวที่กึ่งจม       
กึ่งลอย คือ มะพราวที่แกกําลังดี และมะพราวที่ลอยน้ํา คือ มะพราวแกเนื้อแข็ง 

  3.4.2 ประโยชน์ของมะพร้าว 
              จากคําโบราณท่ีวา “หากทารกถือกําเนิด 1 คน แลวปลูกมะพราวไว 1 ตน 
เด็กคนนั้น จะแสวงประโยชนแจากมะพราวไดตราบส้ินอายุขัย” นั้นสามารถพิสูจนแไดจริง เพราะมะพราว             
ท่ีเปรียบเสมือนตนไมแหงชีวิตนั้นสามารถใชทุกสวนใหเกิดประโยชนแไดต้ังแตรากจนถึงยอด โดยสวนตางๆ 
ของมะพราวนั้นสามารถนํามาใชประโยชนแได ดังนี้ 
          1. ราก มีรสฝาด หวานเล็กนอย ใชทําเป็นยาสมุนไพรขับปัสสาวะและแกทองเสีย 
นอกจากนั้นยังสามารถใชเป็นวัตถุดิบสานเป็นผลิตภัณฑแใชสอยตางๆ เชน ถาด ของท่ีระลึก เป็นตน     
เพราะรากมีความเหนียวและคงทน 
          2. เปลือก สามารถเอาเสนใยมะพราวไปทําวัสดุเบาะ ท่ีนอน โซฟา เชือก     
หรือนําขุยมะพราวใชในงานเกษตรเพาะปลูกตนไม 
          3. กะลา สามารถใชทําของใช เชน ชาม ชอน ทัพพี เครื่องดนตรี เผาเป็นถาน 
เป็นตน 
          4. ใบและกานใบ หรือทางมะพราว ใบสามารถใชหอขนม มุงหลังคา ทําเครื่องจักสาน 
กานใบทําไมกวาดทางมะพราว ไมกลัด ทองมะพราวหรือสวนใตของทางมะพราวทําเครื่องจักรสาน   
เชน ตะกรอ ดามจับไมกวาดทางมะพราว เป็นตน 
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          5. น้ํามะพราว น้ํามะพราวออนสามารถด่ืมเพื่อเพิ่มความสดช่ืน ใชเป็นเครื่องด่ืม
เกลือแรเนื่องจากอุดมไปดวยโพแทสเซียม  
          6. เนื้อ เนื้อของมะพราวแกง หรือมะพราวแก นําไปทํากะทิ ใชสําหรับปรุงอาหาร
ท้ังคาวและหวาน เนื้อของมะพราวทึนทึก หรือมะพราวกึ่งออนกึ่งแก นําไปขูดโ รยหนาขนมไทย               
เชน ขนมตาล ขนมเปียกปูน เป็นตน 
          7. กากมะพราวท่ีเหลือจากการค้ันกะทิ สามารถนําไปทําเป็นอาหาร เชน 
น้ําพริกมะพราว ใชทําเป็นอาหารสัตวแ เชน อาหารปลา อาหารหมู หรือใชสําหรับขัดพื้นบานไดเป็นอยางดี 
          8. น้ํามันมะพราว มี ท้ังน้ํ ามันมะพราวสกัดรอน น้ํ ามันมะพราวสกัดเย็น              
ใชเป็นสวนประกอบในอุตสาหกรรม เชน ทําเนยเทียม สบู ครีมหมักผม และบริโภคในครัวเรือน เป็นตน 
          9. ยอดมะพราว สามารถทําอาหารได ซึ่งยอดออนมีราคาคอนขางแพง 
          10. ดอกหรือจ่ัน สามารถใชทําน้ําตาลมะพราว หมักทําเหลา และน้ําสมสายชู 
เป็นตน 
          11. จาวมะพราว สามารถทําอาหารสัตวแได 
          12. ตนมะพราว สามารถใชเนื้อไมมาทําเฟอรแนิเจอรแ และสรางบาน เป็นตน 
          13. รก หรือเยื้อหุมคอมะพราว ลักษณะเป็นแผนใยใชผลิตกระเป า หมวก 
รองเทา เป็นตน 

3.5 มะพร้าวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และความเชื่อ 

  มะพราวมีความสําคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา และความเช่ือของคนไทยอยางหลากหลาย 
พิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือมีมะพราวไปเกี่ยวของ เชน 
  พิธีท าขวัญจุก มีพิธีบายศรีท่ีตองจัดเตรียมเครื่องบายศรีท่ีประกอบดวยมะพราวออน      
1 ผล กลวยน้ําวา 1 หวี ขนมตมขาว ขนมตมแดง ขันใสขาวสาร 1 ขัน สําหรับปัดแวนเทียน 
      พิธีท าขวัญนาค มีส่ิงท่ีตองจัดเตรียมเครื่องบายศรีท่ีประกอบดวยเครื่องบายศรี        
1 สํารับ เครื่องกระยาบวช 1 สํารับ มะพราวออน ไข 1 ฟอง กลวยน้ําวา 1 หวี ขันใสขาวสาร และเทียน
ชัย 
      พิธียกสารพระภูมิ เครื่องสังเวยธรรมดา ไดแก หัวหมู บายศรีปากชาม มะพราวออน 
กลวยน้ําวา ขนมตมขาว ขนมตมแดง เครื่องสังเวยชุดใหญมีดอกไมสีเหลือง ขาวตอก งาค่ัว งา ถั่วทอง 
อยางละกระทง กระแจะ น้ํามันหอม บายศรีปากชาม ไขลูกยอด 1 ฟอง ลอมรอบอีก 3 ฟอง กลวยน้ําวา    
1 หวี มะพราวออน 1 ผล ขนมตมขาว ขนมตมแดง ฟักทองแกงบวช ขาวรํา 8 กอน 
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      พิธีแต่งงาน มีขันหมากโท ท่ีประกอบดวยไกตม 2 ตัว หรือ 1 คู หมูช้ิน 2 ถาด       
ตนออยหรือมัดออย 2 ตน หรือ 2 มัด ตนกลวยหรือหนอกลวย 2 หนอ มะพราวออน 1 ผล ขนมตมขาว
ขนมตมแดง ฟักทองแกงบวช ขาวรํา 8 กอน 
      ความเชื่อของคนไทย เช่ือวามะพราวเป็นมงคล ควรปลูกใหถูกทิศ ควรปลูก
มะพราวทิศบูรพาและปลูกวันศุกรแจึงจะเป็นมงคล นอกจากนี้ กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงาน
เกษตร และสหกรณแการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม (2562 : 23) กลาวถึง มะพราวกับความเช่ือไว 
ดังนี้ 
      1. มะพราวกับความเช่ือ มีความเช่ือวาการปลูกตนมะพราวทางทิศตะวันออก       
ของบานจะอยูเย็นเป็นสุข ไมมีการเจ็บไขไดปุวย และยังเป็นมิ่งขวัญสําหรับคนเกิดปีชวดและปีเถาะ    
อีกดวย สวนในพิธีกรรมทางศาสนาจะจัดใหมีเครื่องสังเวยเป็นมะพราวออน เพราะเช่ือวาเป็นตัวแทน
แหงความอุดมสมบูรณแ การด่ืมน้ํามะพราวก็เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังใชน้ํามะพราวลางหนาศพ
อีกดวย เพราะมีความเช่ือวาน้ํามะพราวเป็นน้ําท่ีบริสุทธิ์ ทําใหผูตายเกิดความผองใส สลบจิตใจลงได 
และเดินทางไปยังภพภูมิหนาไดอยางเป็นสุข 
      2. มะพราวกับประจําเดือน โดยเช่ือวา ในขณะมีประจําเดือนไมควรด่ืมน้ํามะพราว
เพราะจะทําใหประจําเดือนเปล่ียนสี และหดหายไปแตในความเป็นจริงไมมีผลกระทบตอประจําเดือน
แตอยางใด 
      3. น้ํามะพราวกับคนทอง โดยเช่ือวา การด่ืมน้ํามะพราวมากๆ จะทําใหลูกท่ีคลอด
ออกมามีผิวขาว ผิวเกล้ียง และชวยลางไขมันตามตัว แตแทจริงแลวในน้ํามะพราวมีสารอาหาร
หลากหลาย และมีกรดไขมันท่ีมีประโยชนแตอรางกาย เมื่อด่ืมน้ํามะพราวจะทําใหสรางไขท่ีตัวเด็ก      
ใหมีสีคอนขางขาว สงผลใหผิวเด็กดูสะอาด  

3.6 มะพร้าวกับภูมิปัญญา และวิถีชีวิต 

  มะพราวเป็นพืชท่ีมีความผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยูของคนไทยมาชานาน 
คุณสมบัติท่ีดีของมะพราว คือ สวนตางๆ ของมะพราวสามารถนํามาใชประโยชนแไดอยางคุมคา       
และสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแไดอยางหลากหลาย 
      เกษร  สุนทรเสรี (2541 : 4-5) กลาววา ในชีวิตประจําวันของคนไทยไมมีใครสามารถ
ปฏิเสธไดวาไมเคยมีความเกี่ยวของกับมะพราว มะพราวถือวาเป็นสวนหนึ่งในการใชชีวิตประจําวันของคน
ไทยไมวาจะเป็นดานอาหารการกิน ท้ังอาหารคาว และอาหารหวาน หรืออาหารวางลวนแลวแตมี
มะพราวเป็นสวนประกอบท้ังส้ินในสมัยโบราณเมื่อต่ืนเชาขึ้นมา ก็มีการใชผลิตภัณฑแตางๆ จากตน
มะพราว เชน ขันท่ีทํามาจากกะลานํามาใชตักน้ําลางหนา ภายในครัวมีกระบวย ทัพพี ไมกวาดทางมะพราว 
เสวียนหมอ กระจาด ตะกราจากใบมะพราว เด็กๆ ในสมัยโบราณจะใชสวนตางๆ ของมะพราวในการเลน
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และการประดิษฐแ เชน ใชใบมะพราวมามุงหลังคา นํามารอยเป็นประโปรง เลนเป็นอินเดียนแดง        
ใชใบสานเป็นนกเป็นปลา การนํากะลามะพราวมาเลนเดินกะลา เป็นตน 
  นอกจากนี้ มะพราวยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิดจนตาย โดยธรรมเนียม
โบราณเช่ือวาเมื่อฝังรกเด็กท่ีใดก็ใหปลูกมะพราวไวดวย บางพื้นท่ีใชกระดาษเงินกระดาษทองปิดมะพราว 
แลวนําไปรดน้ํามนตแเสียกอนจึงนําไปปลูก และเรียกมะพราวนั้นวา “มะพราวเงินมะพราวทอง”        
พิธีพราหมณแมักมีมะพราวรวมอยูดวย ประเพณีไทยก็เชนกัน อยางพิธีการสังเวยบวงสรวงเทวดา    
หรือแกบน พิธีทําขวัญนาค ผูทําขวัญนาคจะตักน้ํามะพราวออนปูอนนาค ประเพณีของไทยโบราณ    
มีมะพราวออนกับสมหนวยกลวยใบใสเตียบท่ีส่ี เมื่อนําขันหมากไปบานเจาสาวในวันแตงงานในการเผาศพ 
กอนท่ีจะเผาศพจะตอยมะพราวใหแตกนําน้ํามาลางหนาศพแลวจึงจุดไฟเผา และในการนําน้ํามะพราว
ลางหนาศพนี้เป็นปัญหาธรรมวา ส่ิงสะอาดยอมลางส่ิงโสโครก คือ กุศลธรรมยอมลางเสียซึ่งอกุศลธรรม 
     นอกจากนี้มะพราวยังมีประโยชนแในดานการเป็นยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคตางๆ 
ไดเป็นอยางดี ตัวอยางตํารายาสมุนไพรท่ีใชมะพราวเป็นสวนผสมมีดังนี้ (เกสร  สุนทรเสรี, 2541 : 44-46) 
      เปลือกต้น เผาเป็นถาน ใชแปลงฟันแกปวดฟัน 
      ราก ตมน้ําด่ืมเพื่อขับปัสสาวะ แกโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ หนองใน แกเจ็บคอ 
      น้ าหวานที่ได้จากช่อดอก น้ําหวานหรือน้ําตาลสดนํามาด่ืม ทําใหสดช่ืน ขับปัสสาวะได 
ถาหมักไวดื่มเป็นยาระบาย  
      ผลอ่อน มีรสฝาด สามารถใชตมน้ําอมบวนปากกล้ัวคอแกอาการเจ็บคอในเด็ก 
      น้ ามะพร้าวอ่อน มีรสหวานหอม ด่ืมแกกระหายทําใหสดช่ืน แกไข รักษาความผิดปกติ
เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แกอาการอาเจียนไดดี  
      เนื้อมะพร้าว เนื้อมะพราวออนเป็นของเหลวขน มี คุณคาทางอาหารมากมีฤทธิ์               
ขับปัสสาวะ เนื้อมะพราวแกมีฤทธิ์ขับพยาธิ แกไข และอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ  
      น้ ามันมะพร้าว สามารถเป็นยาบํารุงรางกายไดโดยใหเด็กท่ีมีรางกายผอมหรือผูท่ีเป็นโรค
เกี่ยวกับปอด รักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก ทาแกผิวหนังแหงในฤดูหนาว และหมักผมท่ีหยาบกระดาง   
ใหดูดีมีน้ําหนักเงางามได 
      น้ ามันที่ได้จากการเผากะลา ในน้ํามันนี้มีสารประเภทฟีนอลอบยูจํานวนมาก มีฤทธิ์ฆาเช้ือ 
ใชทาแกโรคผิวหนัง กลาก ผ่ืนคันได 
      สารสีน้ าตาลใต้ใบ สารสีน้ําตาลท่ียอยแข็งอยูใตใบ มีรสฝาด สามารถใชหามเลือด       
และสมานบาดแผลได 
      เปลือกหุ้มรากมะพร้าว มีฤทธิ์สามารถรักษาโรคคอตีบได โดยการนําไปตากแหง  
     จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา เรื่องราวในบริบททองถิ่นของเรา หมายถึง พื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีมีพื้นท่ีท้ังหมด 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที               
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พืชเศรษฐกิจหลักสําคัญ คือ มะพราว ซึ่ งมีความสําคัญตอวิถี ชีวิตของชาวบานมาอยางชานาน              
ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถพบมะพราวในจังหวัดสมุทรสงครามอยู 2 ประเภท คือ ประเภท
ตนเต้ีย ไดแก พันธุแนกคุม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง น้ําหอม มะพราวเต้ีย มะพราวไฟ และประเภทตนสูง 
ไดแก พันธุแกะโหลก มะพราวกลาง ปากจก ทะลายรอย เปลือกหวาน เป็นตน ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรแ
ท่ีเป็นดินใกลฝ่ังแมน้ํา ดินใกลปากน้ําติดทะเลจึงเหมาะสมตอการเจริญเติมโตของมะพราวไดเป็นอยางดี 
มะพราวออกลูกดก สามารถอาชีพใหกับชาวบานไดอยางหลากหลาย เชน การทําสวนมะพราว        
เพื่อขายลูกเป็นมะะพราวออน และมะพราวแกเพื่อทํากะทิ การทําน้ําตาลมะพราว สามารถทําเป็นยา
รักษาโรคตางๆ ได นอกจากนี้มะพราวมีความสําคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา และความเช่ือของคนไทย
อยางหลากหลายไมวาจะเป็นพิธีทําขวัญจุก พิธีทําขวัญนาค พิธีแตงงาน เป็นตน และชาวบาน        
ในจังหวัดสมุทรสงครามยังมีความเช่ือวาการปลูกตนมะพราวทางทิศตะวันออกของบานจะอยูเย็นเป็นสุข       
สตรีในขณะมีประจําเดือนไมควรด่ืมน้ํามะพราวเพราะจะทําใหประจําเดือนเปล่ียนสี  และคนทอง         
ท่ีด่ืมน้ํามะพราวมากๆ จะทําใหลูกท่ีคลอดออกมามีผิวขาว ผิวเกล้ียง และชวยลางไขมันตามตัว เป็นตน 

 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community  Based  Learning : CBL) 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวใน
หมวดท่ี 4 ต้ังแตมาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ไววา การจัดการศึกษาท่ีดีตองเป็นการศึกษาท่ียึดผูเรียน
เป็นศูนยแกลาง สงเสริมผูเรียนพัฒนาอยางสมบูรณแ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนทุกคน
พัฒนาตนเองได ดังนั้น จึงตองจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนรู รวมทั้งแหลงเรียนรูตางๆ ให
หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณแ เพื่อการมีสวนรวม
ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ดังนั้น การศึกษาท่ีดีควรสอดคลองกับบริบทของชุมชน 
โดยการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง บุคคล ชุมชน และทุกภาคสวนของสังคม 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542 : 2) 
     การศึกษาชุมชนเป็นการศึกษาท่ีมีเปูาหมายเพื่อเขาใจเรื่องตางๆ ภายในชุมชน ไมวาจะเป็น
สภาพปัญหา ความตองการของคนในชุมชน รูจักสภาพแวดลอม ทรัพยากรทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น การศึกษาชุมชนจึงเป็นองคแความรู ท่ีสําคัญในการศึกษา   
ใหสอดรับกับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการนําเสนอแงมุมแนวคิดของชุมชน 
เพื่อประยุกตแ และเช่ือมโยงใหเกิดการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงในการจัดการศึกษาตอไป (ธีระภัทรา  
เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2554 : 1-2) 
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4.1 ความหมายของชุมชน 

      ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ (2554 : 60) กลาวไววา ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีมาอยู
รวมกันในบริเวณเดียวกันท่ีแนนอน มีวิธีการดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน มีปฏิสัมพันธแ ความคิด 
ความรูสึกคลายคลึงกัน อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเดียวกัน โดยชุมชนจะมีองคแประกอบ ดังนี้ 
      1. คน (People)  
      2. ความสนใจรวม (Common interest)  
      3. อาณาเขต (Area)  
      4. พบปะสังสรรคแตอกัน (Interaction)  
      5. ความสัมพันธแของสมาชิก (Relationship)  
      6. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural traditions)  
      ยศ  บริสุทธิ์ (2558 : 3) กลาวไววา ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกันในหนวยพื้นท่ีเดียวกัน
ของประชากรท่ีเป็นสมาชิก โดยมีความสัมพันธแกันหรือมีผลประโยชนแบางอยางรวมกัน มีกรอบบรรทัดฐาน
หรือระเบียบกฎเกณฑแของการอยูรวมกันของประชากรท่ีเป็นสมาชิก 
      จากการศึกษาความหมายของชุมชนขางตน สามารถสรุปไดวา ชุมชน หมายถึง         
อาณาบริเวณแหงหนึ่งท่ีมีคนจํานวนหนึ่งอาศัยอยูรวมกั นเป็นเวลาอันยาวนาน มีความผูกพัน           
ตอสถานท่ีนั้น มีความคิดเห็นและความเช่ือไปในทางเดียวกัน ใชสาธารณสถานและสถาบันตางๆ 
รวมกันมีจารีตประเพณี มีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณแเฉพาะตน มีอาชีพ มีผลประโยชนแรวมกัน        
ลักษณะการดํารงชีวิตท่ีคลายคลึงกัน มีการสืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่นภายในชุมชนมาต้ังแตอดีต    
จนถึงปัจจุบัน 

4.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

      การท่ีจะสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ควรมีความรู ความเขาใจ      
ประวัติความเป็นมาของชุมชน หรือทองถิ่นเป็นสําคัญ เพื่อใหเกิดความรู คว ามเขาใจในรากเหงา    
แหงความคิดของคนในชุมชน ระบบความสัมพันธแ สภาพทั่วไปท่ีเกิดขึ้นในชุมชน พัฒนาการดานตางๆ 
ในแตละชวงเวลาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
      ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ (2554 : 94-100) กลาวไววา การกอตั้งชุมชนในประเทศ
ไทยเกิดจากการเคล่ือนยายไปตามท่ีลุมอันอุดมสมบูรณแเพื่อหาพื้นท่ีในการทําการเกษตร ซึ่งพืชท่ีนิยมปลูก
จํานวนมาก คือ ขาว ขาวจึงจัดวาเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ลักษณะสําคัญของชุมชน    
คือการเป็นเจาของรวมกัน มีการแบงพื้นท่ีใหกับสมาชิกทุกๆ คนไดทํากินภายใตเงื่อนไขท่ีมีการตกลง
รวมกัน 
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      ตอมาไดกาวเขาสูยุคระบอบศักดินามีกษัตริยแเป็นเจาของท่ีดินในราชอาณาจักร       
แตเพียงผูเดียว กษัตริยแนําท่ีดินมาแบงใหเจานายและขุนนางครอบครองตามการครอบครองนั้นเพียง
แคชวงดํารงตําแหนงเทานั้น สวนการถือครองของชาวบานตองเสียเสียภาษีอากรท่ีดินทุกปี       
ลักษณะการผลิตของชุมชนในระบบศักดินาเป็นแบบพอยังชีพ คือ ผลิตเพื่ออยูเองกินเองไมได             
มีจุดประสงคแเพื่อแลกเปล่ียน มีการทํานาเป็นหลัก ปลูกพืชอื่นๆ เสริมบางเล็กนอย หาของของปุา        
จับปลา และทอผา ชุมชนเหลานี้มีลักษณะหรือวิธีการผลิตท่ีลาหลังโดยอาศัยแรงงานคน และแรงงานสัตวแ
เป็นหลัก เครื่องมือท่ีใช เชน ไถ จอบ และคราดเป็นหลัก 
      ชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นในสมัยโบราณเกิดขึ้นจากการท่ีมีคนใดคนหนึ่งพบท่ีดินท่ีสมบูรณแ    
เหมาะแกการดํารงชีพ จึงมีการชักชวนกลุมคนท่ีเป็นเครือญาติ รวมกลุมกันแบบเครือญาติ          
ชวยกันทํางาน สวนชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการกวาดตอนกลุมคนมาภายหลังสงคราม 
อยูรวมกันเป็นกลุม เป็นชุมชน ชวยกันทํางานการเกษตรเป็นหลัก 
      สําหรับการสรางชุมชนของกลุมคนในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม                
ไดมีนักวิชาการศึกษา และบันทึกขอมูลไว ดังนี้ 
      สุภาภรณแ  จินดามณีโรจนแ (2554 : 218) กลาวไววา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมือง
ปากน้ํา มีแมน้ําแมกลองไหลผาน มีคูคลองมากมายเช่ือมโยงกัน ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุมตํ่า เกิดจาก
การทับถมของดินตะกอนปากแมน้ํา ทําใหดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการทําสวน การ
ทําสวนเกิดจากการปรับตัวใหเขากับระบบนิเวศ เกิดภูมิปัญญาทองถิ่นในการทําสวน โดยเฉพาะการ
ทําสวนแบบยกรอง ชาวสวนในยานนี้มีท้ังคนไทยและคนจีน สืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน ตางสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทําสวน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีน ซึ่งภูมิปัญญาการ
ทําสวนแบบยกรองเป็นขนัดท่ีพบในจังหวัดสมุทรสงคราม มีรองน้ําและลําประโดง  เป็นรูปแบบการ
จัดการน้ําท่ีเป็นรูปแบบและลักษณะการทําสวนแบบผูคนในมณฑลกวางตุง กวางสี ทางตอนใตของจีน 
      พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามตอนบน เป็นสวนของอําเภอบางคนทีเป็นพื้นท่ีเป็นน้ําจืด    
พื้นท่ีบริเวณนี้ในอดีตสวนใหญทําสวนไมลมลุกหรือท่ีเรียกวาสวนเตียน ปลูก พริก หอม กระเทียม เป็นตน 
แตในปัจจุบันสวนเตียนเริ่มนอยลงเพราะชาวบานเริ่มหันมาทําสวนมะพราวมากขึ้น สังคมชาวสวน
สมุทรสงครามตอนบนท่ีประกอบไปดวยชาวสวนไทยและชาวสวนไทยเช้ือสายจีน มีวิถีชีวิต ท่ีอยูกับธรรมชาติ   
มีความผูกพันรวมกลุมกันเป็นปึกแผน พึ่งพาอาศัยกัน อยูรวมกันอยางเขาใจเกิดการผสมกลมกลืน    
ทางวัฒนธรรมอยางแนบแนน โดยเฉพาะชาวสวนจีนไดกลายมาเป็นสวนหนึ่งของสังคมชาวสวนไทย    
ไปอยางเห็นไดชัด นับเป็นลักษณะเดนและพิเศษของสังคมชาวสวนยานจังหวัดสมุทรสงครามตอนบน   
ท่ียังดํารงจนถึงปัจจุบัน 
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      การเป็นชาวสวนตองเป็นคนขยันและอดทน ตองต่ืนแตเชาเขาสวน มีงานทําตลอดท้ังวัน 
นับต้ังแตการเตรียมดิน การเพาะพันธุแ การปลูก การจัดการกับระบบน้ํา การดูแลรักษา และการเก็บ
ผลผลิต การทําสวนจึงเป็นงานหนัก ชาวสวนจึงมักไดรับการยกยองวาเป็นคนขยัน 
      จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนขางตน สามารถสรุปไดวา ชุมชนเป็นการ
รวมกลุมกันของคน ผานการคนพบอาณาบริเวณใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณแ โดยการรวมกลุมกันเกิดจาก 2 
สาเหตุ คือ การรวมกลุมเครือญาติ และการรวมกลุมจากการกวาดตอนผูคนหลังสงคราม โดยชุมชน
ชาวบานของอําเภอบางคนทีเป็นการรวมกลุมคน 2 เช้ือชาติ คือ ชาวไทย และชาวไทยเช้ือสายจีนอยูกันแบบ
เครือญาติชวยเหลือเกื้อกูลทํามาหากินรวมกัน โดยอาชีพหลัก คือการทําสวนมีภูมิปัญญาการทําสวน            
ท่ีเป็นเอกลักษณแคือ การทําสวนแบบยกรอง เป็นภูมิปัญญาการทําสวนของจีน เดิมเริ่มจากการทําสวนเตียน 
ตอมาในปัจจุบันสวนเตียนลดนอยลงชาวสวนหันมาทําสวนมะพราวกันมากขึ้น 

4.3 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

      การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบุคคล และความตองการของชุมชน (Flecky, 2011 : 2)         
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
      ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ (2554 : 7) กลาวไววา การเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน
เป็นการศึกษาท่ีไดเขาไปคนหาความจริงในดานตางๆ ท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู 
ระบบวิธีคิด การทํางาน ความสัมพันธแดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหา     
และปรากฏการณแตาง  ๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะหแแนวโนมของปัญหา และความตองการ
ของชุมชนเพื่อใชเป็นพื้นฐานของการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกปัญหา 
      คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุแ (2557 : 1)    
กลาวไววา การเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเกิด        
การเรียนรูจากการไดปฏิบัติจริงจากสถานการณแจริงในชุมชน เชน การศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น 
ประวัติศาสตรแชุมชน การจัดการองคแกรภายในชุมชน เป็นการศึกษาท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู
จากผูรูหรือกลุมองคแกรในชุมชน นอกเหนือจากการบรรยายในช้ันเรียน เนนการเรียนรูท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติ (Learning by doing) 
      ยศ  บริสุทธิ์ (2558 : 65-66) กลาวไววา การเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานเป็นการคนควา 
การหาคําตอบ การทําความเขาใจ การหาความรูและความจริงเกี่ยวกับชุมชนท่ีศึกษานั้น โดยศึกษา
เกี่ยวกับการอยูรวมกันในหนวยพื้นท่ีเดียวกันของประชากรท่ีเป็นสมาชิก โดยมีความสัมพันธแกัน      
หรือมีประโยชนแบางอยางรวมกัน มีกรอบบรรทัดฐาน หรือระเบียบกฎเกณฑแของการอยูรวมกัน       
ของประชากรท่ีเป็นสมาชิก 
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     วิไลภรณแ  ฤทธิคุปตแ (2561 : 182) กลาวไววา การเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน      
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการเนื้อหาตามหลักสูตรใหเช่ือมโยงกับชุมชน  โดยใชการ
ปฏิบัติงาน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติงานจากสถานการณแจริงในชุมชน ภายใตการมี
สวนรวมระหวางครู นักเรียน และชุมชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
ดานความรู และทักษะอยางหลากหลาย 
      จากการศึกษาความหมายของการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานขางตน สามารถสรุป  
ไดวา เป็นการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพของตนเอง ผานการเรียนรู
ตามสภาพจริง สามารถเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางอิสระบนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
ของตนเอง การสอบถาม สัมภาษณแจากผูรูในชุมชน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเรียนรู        
ไดตลอดเวลาผานการเรียนรูจากชุมชน อาทิเชน ลักษณะทางภูมิศาสตรแของอําเภอบางคนที             
ท่ีเหมาะสมตอการปลูกมะพราว ประวัติความเป็นมาของมะพราวในอําเภอบางคนถี วัฒนธรรมวิถีชีวิต   
และการดํารงอยูของชาวบานในอําเภอบางคนท่ีท่ีมีความสัมพันธแกับมะพราว เป็นตน 

4.4 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

      ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนไวโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
      สุมณฑา  พรหมบุญ และคณะ (2541 : 57) กลาวไววา ทฤษฎีแหงการเรียนรูแบบ    
มีสวนรวมคือหนทางท่ีจะนําไปสูมิติแหงการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้ 
      1. ส่ิงตางๆ บนโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกคนตองรูจักเรียนรูวิธีแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
      2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม เป็นการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธแสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง
มากท่ีสุดวิธีหนึ่ง 
      3. การเรียนรูแบบมีสวนรวมชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี ฝึกฝนยอมรับ  
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เกิดความสุขในการอยูรวมกัน 
      ศิริกาญจนแ  โกสุมภแ (2542 : 189) กลาวไววา การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
สามารถแบงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
      1. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบชายขอบ (Margiral Participation)          
      2. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบเป็นบางสวน (Partial Participation)       
      3. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบสมบูรณแ (Full Participation)                 
      ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 138-139) กลาวไววา ความหมายของ           
การมีสวนรวมมีความหมาย 2 ลักษณะ คือ 



  62 

      1. การมีสวนรวมท่ีเป็นกระบวนการ การพัฒนาโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
      2. การมีสวนรวมในนัยสําคัญทางการเมือง แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      2.1 การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน    
สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนแจากการพัฒนา 
      2.2 การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ีประชาชน          
มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเป็นสวนภูมิภาค  

4.5 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 

          การศึกษาเป็นกระบวนการใหและรับความรู ประสบการณแ การปรับเปล่ียนทัศนคติ 
การสรางจิตสํานึก การเพิ่มพูนทักษะ การทําความเขาใจใหกระจาง การปลูกฝังคานิยม วัฒนธรรมของสังคม 
การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงคแท่ีจะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรูความสามารถ
ท่ีเหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคานิยมท่ีดี และสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การศึกษาของไทยท่ีผานมา มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ       
โดยการศึกษาของไทยในอดีตเป็นหนาท่ีของครอบครัว และชุมชนท่ีจะใหความรูแกบุตรหลาน ไดแก 
พอ แม วัด และสํานักตางๆ ในชุมชนใหการศึกษาท้ังดานวิชาการ และการประกอบอาชีพ การศึกษา   
ในอดีตจึงสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน ตอมารูปแบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท        
ในประเทศไทย โรงเรียนเป็นศูนยแกลางการศึกษาแทนวัด รัฐเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา        
และพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาจึงไมตอบสนองตอความตองการของชุมชน ความรูเดิมท่ีเคยมี
กลับสูญหายไปไมมีคนมาสืบทอด ผลการจัดการศึกษามีการแขงขันสูง ทําใหผูเรียนเกิดภาวะเครียด   
ไมมีความสุขในการศึกษา จึงเป็นท่ีมาในการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ดังปรากฏ             
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 ไดกําหนดบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูไว ดังนี้  คือ รัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงาน การจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ สาระของหลักสูตรเกี่ยวของกับสภาพปัญหา
ในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคแ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ลักษณะของหลักสูตรมีความหมากหลายเหมาะสมกับผูเรียนแตละ
ระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล นอกจากนี้ การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ถายทอดองคแความรูตางๆ ท้ังในดาน วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม ทรัพยากร
ของชุมชนจะทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถดํารงตนไดตามวิถี
ชีวิตของชุมชน สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ
ตอไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 3) 
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      จากการศึกษาความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา
สามารถสรุปไดวา การจัดการศึกษาท่ีดีสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียน สงเสริมการเรียนรูในลักษณะตางๆ ในขณะเดียวกันก็ควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรู          
ไดทุกเวลาทุกสถานท่ี โดยรวมมือกับทุกฝุาย อันไดแก บิดามารดา ผูปกครอง  และคนในชุมชน         
เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มท่ีในทุกๆ โอกาส 

4.6 รูปแบบและข้ันตอนการมีส่วนร่วม 

      นักวิชาการหลายทานไดเสนอรูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนไว        
อยางหลากหลาย ดังนี้ 
      เดวิสและนิวตรอม (Davis and Newsyrom, 1989 : 243-248) กลาวไววา รูปแบบ
ของการมีสวนรวมมี 7 รูปแบบ ดังนี้ 
      1. รูปแบบท่ีผูบริหารใชวิธีแบบการปรึกษาหารือกับบุคลากรเพื่อกระตุนใหบุคลากร   
แสดงความคิดเห็นกอนท่ีผูบริหารจะตัดสินใจ (Consultive Management : CM) 
      2. รูปแบบท่ีผูบริหารใหอํานาจการตัดสินใจแกบุคลากร (Demoratic Management : 
DM) 
      3. การปรับสภาพการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยลูกจาง       
และฝุายบริหาร (Quality Circle : QC)  
      4. การกระตุนบุคลากรแตละคนใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานซึ่งเนนการแกไข
ปัญหากลุมโดยรวม (Suggestion Program : SP)  
      5. กลไกของกลุมเพื่อปรับปรุงการมีสวนรวมของผูบริหารระดับกลางในการบริหาร
องคแการระดับสูง (Middle Management Committee : MMC) 
      6. การกําหนดของรัฐบาลใหคนงานมีสวนรวมไดหลายระดับในองคแการเป็นการใหมีสวน
รวมในการบริหารผานกลไกทางสถาบัน (Industrial Democracy : ID)  
      7. การมีสวนรวมในการเป็นเจาของ เพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมอยางสูง                
ในกระบวนการตัดสินใจ (Employer Ownership Plans : EOP) 
      วิชิต  นันทสุวรรณ และจํานง  แรกพินิจ (2541 : 37-51) กลาวไววา บทบาทของชุมชน
และรูปแบบในการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีดังนี้ 
      1. บทบาทและรูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี้
เกิดขึ้นจากศักยภาพของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนจัดขึ้นใหเต็มศักยภาพอันนําไปสูการแกปัญหา      
และลดขอจํากัดภายในชุมชน การจัดการศึกษาท่ีชุมชนจัดขึ้นนี้มุงใหเกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 
และตอบสนองความตองการของสมาชิกหรือคนท่ีอยูในบริบททางวัฒนธรรมสังคมเดียวกันโดยยึดหลัก
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ใหผูเรียนไดเรียนไดเรียนในท่ีท่ีมีความรู การเรียนรูจึงไมถูกจํากัดดวยเวลา สถานท่ี เพศ และวัย       
และเป็นการเปิดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัยอยางแทจริง ในท่ีนี้จึงเรียกรูปแบบการศึกษานี้      
อีกช่ือหนึ่งวา การศึกษาในวิถีชีวิตชุมชน 
      2. บทบาทและรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บทบาทของชุมชน
ในดานนี้เกิดจากกระแสการศึกษาของรัฐหรือจากภายนอกเป็นสําคัญภายใตแนวคิดหรือเหตุผล      
และความจําเป็นในแตละยุคสมัยในชวงท่ีประเทศกําลังเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐาน   
การครองชีพของคนท้ังมวล การศึกษาไดถูกใหความหมายในฐานะเป็นเครื่องมือท่ีนําไปสูการบรรลุเปูาหมาย
ดังกลาว สถานศึกษาจึงมีบทบาทนําในการสรางกระบวนการท่ีเกิดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาท  
ในการศึกษารวมกับโรงเรียนนับต้ังแตการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมประเมินผล และรวมรับ
ผลประโยชนแ 
      3. บทบาทของชุมชนและรูปแบบการเช่ือมประสานการศึกษาระหวางโรงเรียน       
กับชุมชน การจัดการศึกษาในลักษณะนี้เป็นผลมาจากความพยายามของชุมชนในการเช่ือมโยง       
และประสานศักยภาพหรือจุดแข็งของชุมชนและโรงเรียนเขาดวยกัน ซึ่งเกิดขึ้นไดเฉพาะชุมชน           
ท่ีมีกระบวนการเรียนรูเขมแข็งมีองคแกรชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรและการเรียนรูรวมกันจนอาจถึงขั้น                  
การเขารวมเครือขายการเรียนรู เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแกับชุมชนอื่น สําหรับรูปแบบ              
ของการจัดการศึกษาท่ีกอใหเกิดการเช่ือมประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นแบงออกเป็น  2 
รูปแบบ คือ 
      3.1 การเช่ือมประสานจากชุมชนเขาสูโรงเรียน เกิดขึ้นจากการขยายผลการเรียนรู
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องของชุมชนเขาสูการเรียนรูของเด็กในโรงเรียน 
      3.2 การเช่ือมประสานจากโรงเรียนสูชุมชนเกิดจากการขยายผลการเรียนรู          
ท่ีโรงเรียนไดจัดใหแกนักเรียนออกไปสูชาวบานในชุมชน โดยสามารถสรุปขั้นตอนการมีสวนรวม       
ของชุมชน และโรงเรียนในการจัดการศึกษา ไดดังนี้ 
           3.2.1 การรวมกันในการศึกษาสภาพปัญหาและความตองการของทองถิ่น     
ในดานการศึกษา 
           3.2.2 การรวมกันในการวางแผนและกําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินการ       
จัดการศึกษาเพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
           3.2.3 การรวมกันดําเนินการจัดการศึกษา 
           3.2.4 การรวมกันประเมินผลการจัดการศึกษา 
           3.2.5 การรวมรับผลประโยชนแและปรับปรุงการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
      ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543 : 143) กลาวไววา กระบวนการมีสวนรวมมี ดังนี้ 
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     1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนเป็นการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู     
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิตทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อใชเป็นขอมูลเบื้องตนในการทํางาน         
และรวมกันคนหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
      2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคแ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรท่ีตองใช 
      3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณแ 
แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอก 
      4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแจากการพัฒนาเป็นการนําเอากิจกรรมมาใช       
ใหเกิดประโยชนแท้ังดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม 
      5. การมีสวนรวมในการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนา เพื่อท่ีจะแกไขปัญหาตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นไดทันที 

4.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

      การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน มีรากฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ 
(Constructivist Theory) โดยมีเงื่อนไข คือ การเรียนรูเป็นกระบวนการลงมือทํา (Active Process)   
ท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ความรูจะถูกสรางดวยตนเอง โดยผสานความรูใหมกับความรูประสบการณแเดิม
ท่ีมีอยูแลว ประสบการณแของผูเรียนจะถูกนํามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และมีผลตอการสรางองคแ
ความรูใหม (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557 : 375 - 378) ในการนี้ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 
      เบดรี่ เฟรน แอนดแ ดอริ่ง (Bedri, Frein and Dowling, 2017 : 82) ไดกลาวไววา 
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1. ข้ันเตรียมการและวางแผน 
      2. ขั้นดําเนินการ 
      3. ข้ันประเมินผล 
      4. ข้ันสรุปผล 
      ดิษยุทธแ  บัวจูม และคณะ (2557 : 65) ไดกลาวา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1. ศึกษาศักยภาพของชุมชน 
      2. กระตุนบุคคลในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนตระหนัก และมีพลังอํานาจ        
ในการจัดการศึกษารวมกัน 
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      3. ศึกษาความตองการของนักเรียน 
      4. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
      5. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง 
      6. จัดทําโครงการท่ีสงเสริมตอการเรียนรู 
      7. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง 
      ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศแ (2557 : 78) ไดกลาวา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และวิเคราะหแหลักสูตร 
      2. วิเคราะหแแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
      3. กําหนดรูปแบบ วิธีการบูรณาการ 
      4. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
      5. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 
      6. ดําเนินการจัดการเรียนรู 
      7. ประเมินผลการเรียนรู 
     ประยูร บุญใช และคณะ (2558 : 44) ไดกลาวา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช        
ชุมชนเป็นฐาน มีข้ันตอน ดังนี้  
      1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และวิเคราะหแหลักสูตร 
      2. วิเคราะหแแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
      3. กําหนดรูปแบบ วิธีการบูรณาการ 
      4. ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเป็นฐาน 
      5. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 
      6. ดําเนินการจัดการเรียนรู 
      7. ประเมินผลการเรียนรู 
  นอกจากการนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานท่ีนักการศึกษา           
ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานท่ีนักการศึกษา
ตางๆ ไดนําเสนอไว และสรุปกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานจากการสังเคราะหแขอมูล
จากตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางการสังเคราะหแกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
 

นักการศึกษา 
 
ประเด็น 

เบดรี่ เฟรน  
แอนด์ ดอริ่ง 

(2017) 

ดิษยุทธ์  บัวจูม 
และคณะ  
(2557) 

ศรีวรรณ   
ฉัตรสุริยวงศ์ 

(2557) 

ประยูร  บญุใช้ 
และคณะ  
(2558) 

ผลการสังเคราะห์ 

กระบวนการ 
จัดการเรียนรู 
โดยใชชุมชน 
เป็นฐาน 

1. ขั้นเตรียมการ
และวางแผน 
2. ขั้นดําเนินการ
3. ขั้ น
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 4. 
ขั้นสรุปผล 

1. ศึกษาศักยภาพ
ของชุมชน 
 2. กระตุนบุคคล
ในชุมชน  
3. ศึกษา 
ความตองการ
พัฒนาดานอาชีพ
ในทองถิ่น 
ของนักเรียน 
4. พัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น 
5. จัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่เนน
การปฏิบัติจริง 
6. จัดโครงการ
เสริมการเรียนรู 
7. ประเมินผล 
การเรียนรู 
ตามสภาพจริง 

1. ศึกษาวิเคราะหแ
หลักสูตร 
2. วิเคราะหแ 
แหลงเรียนรู 
ในทองถิ่น 
3. กําหนดรูปแบบ 
วิธีการบูรณาการ 
4. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
โดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเป็นฐาน 
5. ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู 
6. ดําเนินการ
จัดการเรียนรู 
7. ประเมินผล 
การเรียนรู 

1. ศึกษาวิเคราะหแ
หลักสูตร 
2. วิเคราะหแ 
แหลงเรียนรู 
ในทองถิ่น 
3. กําหนดรูปแบบ 
วิธีการบูรณาการ 
4. ออกแบบ 
หนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
โดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเป็นฐาน 
5. ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู 
6. ดําเนินการ
จัดการเรียนรู 
7. ประเมินผล 
การเรียนรู 

1. ขั้นวางแผน/
เตรียมการ  
โดยศึกษาพื้นฐาน 
ของชุมชน 
วิเคราะหแหลักสูตร 
ประชุมช้ีแจง 
เพื่อออกแบบ 
การเรียนรู 
2. ขั้นดําเนินการ 
โดยใชกลยุทธแ
จัดการเรียนรู
ประยุกตแกับ 
การเรียนรู 
ดวยโครงงาน 
เรียนรูในชุมชน 
และสะทอนคิด 
3. ขั้นประเมินผล 
ประเมินผูเรียน
ตามสภาพจริง 

 
    จากการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานสามารถสรุปไดดังนี้ 
     การจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพ ผานการเรียนรู       
ตามสภาพจริง สามารถเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางอิสระบนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
ของตนเอง ผานการสอบถาม การสัมภาษณแจากผูรูในชุมชน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
เรียนรูไดตลอดเวลาผานการเรียนรูจากชุมชนผานขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน
เตรียมการ โดยศึกษาพื้นฐานของชุมชน วิเคราะหแหลักสูตร ประชุมช้ีแจงเพื่อออกแบบการเรียนรู ขั้น
ท่ี 2 ขั้นดําเนินการ โดยใชกลยุทธแจัดการเรียนรูประยุกตแกับการเรียนรูดวยโครงงาน เรียนรูในชุมชน       
และสะทอนคิด (Reflection) และขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  
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5. ความสามารถในการท าโครงงาน 

     การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดจัดทําโครงงานเป็นการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เป็นสําคัญตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรากฐานจากแนวคิดของ John Dewey     

ท่ีตองการเนนใหผูเรียนไดสัมผัสในส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรู ผู เรียนไดสรางอ งคแความรูดวยตนเอง          

จากการทํางานและการใชความคิด สามารถสรางสรรคแผลงานไดดวยตนเอง ผูเรียนเปล่ียนบทบาท    

จากการเป็นผูรับขอมูลจากผูสอนเป็นผูสรางความรูดวยตนเอง (Blumenfeld, Krajcik, Marx, & 

Solowey, 1994) 

5.1 ความหมายของโครงงาน 

     กรมวิชาการ (2544 : 1) กลาวไววา โครงงาน หมายถึง กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ไดหาความรูดวยตนเองตามความสนใจ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หรือกระบวนการอื่นๆ เพื่อ
ไดคําตอบท่ีตองการ โดยมีครูคอย ใหคําแนะนํา จนการศึกษานั้นประสบความสําเร็จ ซึ่งการทํา
โครงงานนั้นสามารถทําไดทุกระดับช้ัน อาจจะทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม 
      ยุทธ  ไกยวรรณแ (2546 : 14) กลาวไววา โครงงาน หมายถึง กิจกรรมท่ีเนนกระบวนการ
ตางๆ ใหผูเรียนไดคิดคน วางแผน ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามท่ีวางแผนไว โดยอาศัยเครื่องมือ 
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณแในการปฏิบัติเพื่อใหโครงงานสําเร็จ ภายใตคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญท่ีคอย
กระตุน อํานวยความสะดวก ช้ีแนะแนวทางการแกไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการทํางานตลอดจน       
วัดผลและประเมินผลความสําเร็จโครงงาน 
      สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2549 : 19) กลาวไววา โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู        
ท่ีมีลักษณะคลายกับการทําวิจัย ผูเรียนสามารถลงมือศึกษา คนควา ปฏิบัติจริง อาจทําเป็นกลุม       
หรือรายบุคคลก็ได มีกระบวนการศึกษาอยางเป็นระบบ มีแบบแผนโดยมีครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือ
ใหคําปรึกษา ผลงานท่ีไดสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 
      วัฒนา  มัคคสมัน (2550 : 25) กลาวไววา  โครงงาน หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากความสนใจ ผานกระบวนการคิด การแกไขปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตรแหรือกระบวนการอื่นๆ 
จนคนพบคําตอบท่ีตองการ 

     พิมพันธแ  เดชะคุปตแ (2560 : 16) กลาวไววา โครงงาน หมายถึง การศึกษาท่ีสามารถ
คนพบความรูใหมๆ ส่ิงประดิษฐแใหมวิธีการใหมดวยตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแมีผูเช่ียวชาญ      
คอยใหคําปรึกษา ซึ่งส่ิงประดิษฐแใหม และวิธีการใหมนั้นท้ังนักเรียนและครูไมเคยรูหรือมีประสบการณแ
มากอน 
      จากการศึกษาความหมายของโครงงานสรุปไดวา โครงงาน หมายถึง กิจกรรมท่ีเปิดโอกาส       
ใหผูเรียนไดศึกษา คนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
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โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หรือกระบวนการอื่นใดไปใชในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ 
โดยมีครูผูสอนคอยกระตุนแนะนําและใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ต้ังแตการเลือกหัวขอ         
ท่ีจะศึกษา คนควา ดําเนินการ วางแผน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานโดย ท่ัวไป การทําโครงงาน
สามารถทําไดทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุมก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ    
ของโครงงาน อาจเป็นโครงงานเล็กๆ ท่ีไมยุงยากซับซอนหรือเป็นโครงงานใหญท่ีมีความยาก          
และซับซอนขึ้นก็ได 

5.2 ประเภทของโครงงาน 

      กรมวิชาการ (2544 : 1-4) กลาวไววา ประเภทของโครงงานสามารถแบงตามลักษณะ
ของกิจกรรมไดเป็น 4 ประเภท คือ 
      1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล เป็นโครงงานท่ีสงเสริมใหผูเรียนรูจัก        
การสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเป็นหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ           
เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธแในเรื่องท่ีตองการศึกษาท่ีชัดเจนขึ้น 
      2. โครงงานประเภทการทดลอง ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะ
ประกอบดวย การกําหนดปัญหา การตั้งจุดประสงคแหรือสมมติฐาน การออกแบบ การทดลอง การ
ดําเนินการทดลอง การรวบรวมขอมูล การแปรผลและการสรุปผลการทดลอง 
      3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐแ เป็นโครงงานเกี่ยวกับการประยุกตแทฤษฎี       
หรือหลักการทางวิทยาศาสตรแดานอื่นๆ มาประดิษฐแส่ิงท่ีตองการ ซึ่งอาจเป็นการประดิษฐแส่ิงใหม     
หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
      4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด เป็นโครงงานท่ีผูจัดทําไดนําเสนอ
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหมๆ  
      พิมพันธแ  เดชะคุปตแ (2560 : 18-25) กลาวไววา สามารถแบงโครงงานไดเป็น 3 ประเภท 
คือ 
      1. โครงงานสํารวจ (Survey Research Project) เป็นการสํารวจขอมูลท่ีมีอยูแลว        
หรือสภาพท่ีเป็นอยูในปัจจุบัน (what it is) มีวัตถุประสงคแเพื่อสํารวจ และรวบรวมขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง
แลวนําขอมูลมาจัดเป็นหมวดหมู แลวนําเสนอขอมูลท่ีไดอยางมีแบบแผน การปฏิบัติตามโครงงาน
ประเภทนี้จะตองศึกษารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณแ สํารวจ โดยใช
เครื่องมือ เชน แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแ แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมขอมูลท่ีตองการ
ศึกษา 
      2. โครงงานทดลอง (Experimental Research Project) เป็นการศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงคแ    เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งวาจะเกิดอะไร หรือจะเกิดอะไรขึ้น หรือจะมีอะไรเกิดขึ้น 
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(what it will be) เมื่อมีการทดลองส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น คือ ตัวแปรตน เพื่อศึกษาวามีผลตอตัวแปรท่ีตองการ
ศึกษา คือ ตัวแปรตาม อยางไร ดวยมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ คือ ตัวแปรควบคุมท่ีอาจมีผลตอตัวแปร
ตาม 
      3. โครงงานประดิษฐแ (Development Research Project) เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคแ
เพื่อนําความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกตแใช โดยการประดิษฐแเป็นเครื่องมือเครื่องใช    
เพื่อประโยชนแในการศึกษา หรือการใชสอย การประดิษฐแอาจเป็นการประดิษฐแขึ้นมาใหม              
หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง รวมท้ังการสรางแบบจําลอง โครงงานประเภทนี้มีการทดลองเพื่อปรับปรุง
แกไขเป็นระยะ จึงเรียกวา โครงงานทดลองเชิงพัฒนา 
      จากการศึกษาประเภทของโครงงานสามารถสรุปไดวา โครงงานสามารถแบงตาม
ลักษณะของกิจกรรมได 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. โครงงานประเภทสํารวจ เป็นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาสาเหตุ       
ของปัญหาหรือสํารวจความคิดเห็น ขอมูลท่ีรวบรวมไดบางอยางอาจเป็นปัญหาท่ีนําไปสูการทดลอง
หรือคนพบสาเหตุของปัญหาท่ีตองหาวิธีแกไขปรับปรุงรวมกัน 
      2. โครงงานประเภทการทดลอง เป็นโครงงานท่ีตองออกแบบทดลอง เพื่อการศึกษา       
ผลการทดลองวาเป็นไปตามท่ีต้ังสมมติฐานไวหรือไม โครงงานประเภทนี้ตองสรุปความรู                
หรือผลการทดลองเป็นหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติไว  
      3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐแ เป็นโครงงานท่ีประยุกตแหลักการทางวิทยาศาสตรแ        
เขาสูกระบวนการปฏิบัติโดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณแ เพื่อประดิษฐแช้ินงานใหม อาจเป็นของใช 
เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช หรือนําวัสดุทองถิ่นที่มีมากมายมาใชใหเกิดประโยชนแ 
      4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานท่ีมีลักษณะเป็นการหาความรู ใหม                  
โดยการรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหแจากสถิติแลวอภิปราย หรือเป็นโครงงานท่ีศึกษาคนควาขอมูล    
ท่ีเกิดจากขอสงสัย อาจเป็นการนําบทเรียนมาขยายเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมใหไดความรูในแงมุม       
ท่ีกวางและลึกกวาเดิม 

5.3 ขั้นตอนการท าโครงงาน 

      วัฒนา  มัคคสมัน (2550 : 46-60) กลาวไววา ขั้นตอนการทําโครงงานสามารถ
ดําเนินการไดเป็น 3 ระยะ คือ 
      ระยะท่ี 1 เริ่มตนโครงงาน 
  1. สังเกต/สรางความสนใจ ครูสังเกตความตองการของผูเรียนวาผูเรียนมีความสนใจ
ในเรื่องอะไร ควรสงเสริมทักษะ หรือกิจกรรมอะไร 
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  2. รวมกันกําหนดหัวขอโครงงาน ครูและผูเรียนรวมกันคัดเลือกประเด็นท่ีสนใจ 
กําหนดเป็นหัวขอท่ีนาสนใจ เขาใจงาย 
      ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงงาน 
  1. กําหนดปัญหาท่ีตองการศึกษา ต้ังคําถามวาตองการศึกษาอะไร และรวมกันคิด    
หาแนวทางในการศึกษาหาขอมูล 
  2. ต้ังสมมติฐาน กําหนดผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตวาผลควรเป็นอยางไรหลังจากศึกษา
เรียบรอยแลว 
  3. ทดลองสมมติฐาน เป็นขั้นดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนท่ีไดวางแผนไว 
  4. ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดศึกษาวาตรงตาม
สมมติฐานท่ีไดต้ังไวขางตนหรือไม หากไมตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไวอาจมีการต้ังสมมติฐานใหมหาขอมูล
ใหมเพื่อใหไดขอมูลตามประเด็นท่ีตองการศึกษา 
      ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุปผล  
  1. ส้ินสุดความสนใจในหัวขอโครงงาน เมื่อหาขอมูลเรียบรอยแลวตามธรรมชาติ    
ของเด็กก็จะหมดความสนใจ ครูควรสรุปประเด็นท่ีสําคัญเพื่อใหผูเรียนเขาใจในส่ิงท่ีศึกษามากยิ่งขึ้น 
  2. นําเสนอผลการศึกษา เป็นการเผยแพรผลงานใหผูอื่นไดทราบหลังจากศึกษาแลว 
      ดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2557: 20 -23) ไดกลาวถึงขั้นตอนการทําโครงงาน
ประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ การทําโครงงานประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้   
      1. ใหความรูพื้นฐาน  
       2. กระตุนความสนใจ   
      3. จัดกลุมรวมมือ   
      4. ดําเนินการตามแผน  
     5. สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรู     
      พิมพันธแ  เดชะคุปตแ (2560 : 41-46) กลาวไววา ขั้นตอนการทําโครงงานประกอบไป
ดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
      1. ช่ือโครงงาน นิยมต้ังช่ือใหมีความกะทัดรัด เขาใจงาย ดึงดูดความสนใจ 
      2. คณะผูจัดทําโครงงาน เพื่อจะไดทราบวาโครงงานนั้นอยูในความรับผิดชอบของใคร 
และสามรถติดตอไดท่ีใด 
      3. ช่ืออาจารยแท่ีปรึกษา ควรเขียนอยางใหเกียรติยกยอง รวมท้ังขอบคุณท่ีคอยให
คําแนะนําจนโครงงานประสบความสําเร็จ 
      4. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน ผูเขียนตองศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด
สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจศึกษา เพราะความรูเหลานี้จะเป็นแนวทางในการต้ังสมมติฐาน 
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ออกแบบการทดลอง และประกอบการอภิปรายผล ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนําความรูไปใชประโยชนแ
ตอไป 
      5. คําถามโครงงาน เป็นคําถามท่ีตองการใหทําโครงงานเพื่อหาคําตอบตอไป 
      6. วัตถุประสงคแของการทําโครงงาน การกําหนดเปูาหมายปลายทางหลังจาก
ทําการศึกษาโดยจะตองเขียนใหชัดเจน เขาใจงาย สอดคลองกับช่ือโครงงาน 
      7. สมมติฐาน (ถามี) การคะเนคําตอบลวงหนาอยางมีหลักการ เหตุผลตามหลักการ 
ทฤษฎี รวมท้ังผลของการศึกษาโครงงานท่ีไดทํามาแลว 
      8. ขอบเขตของการทําโครงงาน  เพื่อใหไดผลท่ีนาเช่ือถือ ไดแก การกําหนด
ประชากร กลุมตัวอยาง และตัวแปรท่ีตองการศึกษา 
      9. วิธีดําเนินการ เป็นวิธีท่ีจะชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคแของการทํางาน           
ต้ังแตเริ่มตนนําเสนอโครงงาน จนส้ินสุดโครงงาน ลําดับข้ันตอนกอนหลังใหชัดเจน ซึ่งประกอบดวย 
      9.1 การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
      9.2 การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
      9.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      9.4 การวิเคราะหแขอมูล 
      10. วิธีวิเคราะหแขอมูล การระบุการวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ      
ถาเป็นขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหแสถิติอะไรบาง เชน ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย เป็นตน 
      11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ กาคาดหวังถึงผลการดําเนินการตามโครงงาน การเขียน   
ตองคาดคะเนเหตุการณแวาเมื่อทําโครงงานสําเร็จแลวจะไดรับประโยชนแอะไร สามารถนําไปใช                 
ในสถานการณแใดไดบาง สอดคลองกับจุดประสงคแอยางไร 
      12. แผนการกําหนดเวลาปฏิบั ติงาน การทําโครงงานควรกําหนดระยะเวลา               
การดําเนินการอยางชัดเจนเพื่อประโยชนแตอการติดตามประเมินผล 
      13. เอกสารอางอิง รายการเอกสารที่นํามาอางอิงเพื่อประกอบการทําโครงงาน 
      จากการศึกษาข้ันตอนการทําโครงงานสามารถสรุปไดดังนี้ การทําโครงงานมีขั้นตอน    
การปฏิบัติ ดังนี้ 
      1. การคิดและการเลือกหัวเรื่อง 
      2. การวางแผน 
      3. การดําเนินงาน 
      4. การเขียนรายงาน 
      5. การนําเสนอผลงาน 
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5.4 การประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

      การประเมินความสามารถในการทําโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ            
และจําเป็นกิจกรรมหนึ่ง เมื่อผู เรียนไดทําโครงงานแลวจะไดรับการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินท่ีมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง สามารถเลือกปฏิบัติไดดวยตนเอง เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียนและประสิทธิภาพ          
ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการประเมินท่ีสะทอนใหเห็นคุณภาพงานของผูเรียน และส่ิงท่ี
ผูเรียนไดปฏิบัติจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ช้ิน และผูประเมินหลายๆ คน โดยมีนักการศึกษาได
ใหแนวทางในการประเมินความสามารถในการทําโครงงานไวดังตอไปนี้ 
      กรมวิชาการ (2544 : 8-14) กลาวไววา การประเมินเป็นหัวใจสําคัญของ              
การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถสะทอนใหเห็นความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูสอนและผูเรียนสามารถประเมินรวมกันวาการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคแท่ีต้ังขึ้นหรือไม อยางไร     
มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้นบาง มีวิธีการแกไขอยางไร และผูเรียนไดเรียนรูอะไรจากการจัดกิจกรรมบาง 
ในการประเมินสามารถประเมินจากผูประเมินดังตอไปนี้ 
      1. ผูเรียนประเมินตนเอง จะแสดงใหเห็นวาผูเรียนหรือเจาของโครงงาน ไมวาจะเป็น
การศึกษารายบุคคลหรือรายกลุม มีความพึงพอใจตอขั้นตอนการศึกษาเพียงใด มีปัญหา ขอบกพรอง 
หรือมีขอเพิ่มเติมสวนใดบาง ความละเอียดในแตละขั้นตอนเป็นอยางไร 
      2. เพื่อนรวมช้ัน เป็นการใหขอคิดสะทอนภาพเพิ่มเติม อาจเริ่มจากการขยาย
ขอบเขตการใชภาษา ความสัมพันธแระหวางการตั้งช่ือกับจุดประสงคแของโครงงานตามความเขาใจของผู
ประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผูประเมิน เพื่อพิจารณาการจัดรูปเลมเพื่อการนําเสนอโครงงาน 
เป็นตน 
      3. ผูสอนหรือครูที่ปรึกษา อาจแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการอื่นๆ ท่ีใชในการหาคําตอบ 
ความสัมพันธแเชิงบูรณาการระหวางวิชากับหัวขอท่ีศึกษา การขยายผลการศึกษาเป็นโครงการใหมๆ 
เป็นตน 
      4. ผูปกครอง จะไดทราบถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจของลูกหรือเด็ก    
ในความปกครอง ทําใหสามารถปรับตัวเพื่อสนับสนุนท้ังดานการเงิน กําลังใจ โอกาส เวลาในการรวม
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก 
      การประเมินผลโครงงานควรประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)           
โดยมีลักษณะดังนี้ 
      1. ทําไปพรอมๆ กับการเรียนรูของผูเรียน 
      2. ยึดพฤติกรรมของผูเรียนท่ีแสดงออกเป็นสําคัญ 
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     3. เนนการพัฒนาตนเองและการประเมินตนเอง 
      4. ใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 
      5. เก็บขอมูลระหวางปฏิบัติทุกๆ บริบท (Context) ท้ังท่ีบาน โรงเรียน และชุมชน 
      6. อยูบนพื้นฐานของเหตุการณแจริง 
      7. เนนคุณภาพของงาน บูรณาการความรูกับความสามารถของผูเรียน 
      8. เนนพัฒนาความสามารถการคิดระดับสูง 
      9. วัดปฏิสัมพันธแเชิงบวก 
      10. สนับสนุนการมีสวนรวม และการรับผิดชอบรวมกัน 
      โดยเสนอวิธีการประเมินผลโครงงานเป็น 3 รูปแบบไดแก 
      1. การสังเกต สามารถทําไดทุกเวลา ทุกสถานการณแ ท้ังแบบมีและไมมีเครื่องมือ     
ในการสังเกต 
      2. การสัมภาษณแ การสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นทางการ หรือสัมภาษณแ สอบถาม     
ขณะปฏิบัติโครงงานก็ได 
      3. วัดความรู ความสามารถ (Authentic Test) ควรเป็นแบบสอบถามปลายเปิด          
เพื่อดูความเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
      บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2547 : 218) กลาวไววา วิธีการประเมินผลโครงงานสามารถ
ประเมินตามจุดเนน ดังนี้ 
      1. เนนการประเมินโครงงานท้ังระบบ คือ การประเมินโครงงานตองมีวิธีการท่ีสอดคลอง
กับกระบวนการเรียนรู โดยประเมินกระบวนการ ท้ัง 6 ข้ัน คือ 
  ขั้นที่ 1 การคิดและการเลือกหัวขอโครงงาน 
  ขั้นที่ 2 การวางแผน (โครงรางของโครงงาน) 
  ขั้นที่ 3 การดําเนินงาน (ปฏิบัติการโครงงาน) 
  ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
  ขั้นที่ 5 การนําเสนอโครงงาน 
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาโครงงาน 
  และการประเมินความสําเร็จของโครงงาน (Process) โดยใชการประเมินผลตาม
ทฤษฎีเชิงระบบใหครอบคลุมท้ัง 3 ระยะ คือ 
   1) Input คือ การประเมินกอนการทําโครงงาน 
   2) Process คือ การประเมินขณะทําโครงงาน 
   3) Output คือ Product คือ การประเมินความสําเร็จของโครงงาน 
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      2. เนนการประเมินผูเรียนในทุกดาน เปิดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพในดาน
ตางๆ ไดแก ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน    
ผลสําเร็จของงาน สวนดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน และความรูความเขาใจในองคแความรูของเรื่องท่ีศึกษา และดานจิตพิสัย (Affective 
Domain) คือ ทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน 
      3. เนนการประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง และเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
คือ ประเมินโดยบุคคลหลายฝุายท่ีเกี่ยวของ เชน เพื่อน ผูสอน ผูปกครอง และบุคคลท่ีเกี่ยวของ         
โดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณแ การตรวจรายงานโครงงาน           
และผลงาน การทดสอบความรู (ขอสอบปรนัยและอัตนัย) แฟูมผลงานโครงงาน (Project Portfolio) 
การนําเสนอโครงงาน (แผงโครงงานและนิทรรศการ) 
      สุวัฒนแ   นิยมไทย (2553 : 142) กลาวไววา การประเมินโครงงานจะตองมีการวาง
แผนการดําเนินการ และการจัดการประเมินการจัดการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูประเมินตองมีความรู    
ความเขาใจในประเด็นตอไปนี้ 
      1. พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผูเรียนท่ีตองประเมินมีอะไรบาง 
      2. กระบวนการหรือวิธีการประเมินมีอะไรบาง 
      3. เปูาหมายของการประเมินการเรียนรูคืออะไร 
      4. จุดเนนท่ีตองประเมินการเรียนรูคืออะไร 
      5. ผูมีหนาท่ีประเมินการเรียนรูมีใครบาง 
      จุดประสงคแการเรียนรูเป็นแนวทางใหกําหนดเกณฑแการประเมิน สวนการใหคะแนน     
การทําโครงงานตองเป็นไปตามเกณฑแการประเมิน 2 แบบ ดังนี้ 
      1. การใหคะแนนภาพรวม เป็นการใหคะแนนในลักษณะของการสรุปผลการเรียนรู         
ในสวนท่ีเป็นประเด็นสําคัญ โดยไมพิจารณาถึงองคแประกอบยอย เกณฑแรวมท่ีใชประเมิน                
การทําโครงงานในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑแรวมที่ใชประเมินโครงงาน 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ใชเวลามากในการทําความเขาใจปัญหา ตองอาศัยการแนะนํา การวางแผน วิธีการ
ดําเนินโครงงาน ปฏิบัติงานยากลําบาก และเขียนรายงานสับสนไมชัดเจน ตองปรับปรุง หรือ 1 

มีหลักฐานที่แสดงถึงความเขาใจปัญหา การวางแผน วิธีการดําเนินโครงงานถูกตอง
บางสวน ปฏิบัติงานสําเร็จบางสวน และเขียนรายงานยังไมชัดเจน พอใช หรือ 2 

มีหลักฐาน รองรอยที่แสดงถึงความเขาใจปัญหา การวางแผน วิธีการทําโครงงาน      
ไดถูกตอง ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จ และเขียนรายงานไดชัดเจน ดี หรือ 3 

มีหลักฐาน รองรอยที่แสดงถึงความเขาใจปัญหา การวางแผน วิธีการทําโครงงานได 
โดยออกแบบหรือคิดคนข้ึนเอง ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จ และเขียนรายงานเป็นลําดับข้ัน
ไดชัดเจนและครบถวน 

 
ดีมาก หรือ 4 

 
      2. การใหคะแนนแบบแยกองคแประกอบยอย การใหคะแนนแบบนี้มีวัตถุประสงคแ   
เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม จึงใหคะแนนแยกออกเป็น
องคแประกอบยอยครอบคลุมทุกจุดประสงคแ โดยกําหนดรายการอยางชัดเจน เกณฑแยอยท่ีใชในการประเมิน
การทําโครงงานแยกออกเป็นองคแประกอบยอยและประเมินผลในลักษณะมาตราสวนประมาณคา        
4 ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ 2 
หมายถึง พอใช และระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ตองปรับปรุง 
      พิมพันธแ  เดชะคุปตแ  พเยาวแ  ยินดีสุข และราเชน  มีศรี (2556 : 139) กลาวไววา        
วิธีการประเมินผลโครงงานสามารถใชวิธีประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงสามารถโดยมีวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
  1. การประเมินกระบวนการเรียนรู (Process of learning) เป็นการประเมินการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียนผานกระบวนการคิด และกระบวนการกลุม ดังนั้นผูสอนจึงตองดูการพัฒนา    
ของการใชกระบวนการเรียนรูเป็นระยะๆ จึงตองมีการประมวลขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ของผูเรียนในการใชกระบวนการเรียนรู 
  2. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน (Process of instruction) เป็นการประเมิน
การจัดการเรียนรูของครู โดยดําเนินการ ดังนี้ 
      2.1 ใหคํานิยามของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      2.2 ประมวลผลจากครูที่เกี่ยวของ 
      2.3 สรุปผล 
      2.4 วางแผนเพื่อปรับปรุง 
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  3. การประเมินการปฏิบัติหรือการทํางาน (Performance) เป็นการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของนักเรียนโดยสามารถทําไดดังนี้ 
      3.1 การใชเหตุผล เชน กระบวนการแกไขปัญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแ  
ในการแกปัญหา หรือทดลองเพื่อหาคําตอบ 
      3.2 ทักษะ เชน ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการเขียน ทักษะการทดลอง 
ทักษะการทําโครงงาน 
      3.3 เจตคติของผูเรียน ความพอใจ ความสนใจ 
      3.4 นิสัยการทํางาน 
      3.5 ความใฝุรูใฝุเรียน 
  4. การประเมินผลผลิต (Product) สามารถประเมินในส่ิงตอไปนี้ 
      4.1 ผลการเรียนรู คือ ความรูเชิงวิชาการ 
      4.2 ผลผลิต คือ ผลงานตางๆ ท่ีสามารถนับเป็นช้ินได เชน รายงาน ส่ิงประดิษฐแ 
และช้ินงานลักษณะตางๆ 
      การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู การปฏิบัติงาน และผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการ
เรียนรูในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเรื่องราว เหตุการณแ สภาพจริงหรือคลายจริงเป็นส่ิงเรา
ใหผูเรียนตอบสนอง แลวนําขอมูลสูการตีคา (พิมพันธแ  เดชะคุปตแ และคณะ, 2551 : 140) โดย
สามารถดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้ 
      1. การอภิปรายตามวัตถุประสงคแ 
      2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
      3. แบบทดสอบท่ีพัฒนาโดยผูสอน 
      4. การเขียนบันทึกผลการเรียนรู 
      5. การนําเสนอดวยวาจา 
      6. โครงงาน 
      7. การปฏิบัติทดลอง 
      8. แฟูมสะสมงาน/ผลงาน (Portfolios) 
      9. การสังเกต 
      10. การบันทึก 
      11. การสรางสถานการณแจําลอง 
      12. แบบสอบถาม 
      13. แบบสัมภาษณแ 
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      14. บันทึกการเรียนรูหรือการเขียนอนุทิน 
      15. ทีมจัดการโดยผูเรียน 
      16. ทีมประเมินโดยผูสอน 
      17. การประชุมของผูปกครอง 
      จากการศึกษาวิธีการประเมินผลโครงงานสามารถสรุปไดวา การประเมินโครงงาน        
ตองประเมินกระบวนการ ผลงานท่ีไดจากการทําโครงงาน และความรวมมือภายในกลุม โดยสามารถ
ประเมินไดโดย การสังเกต การสัมภาษณแ การบันทึกการเรียนรู การรายงานและการทดสอบผูประเมิน
สามารถใหนักเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ครูและพอ แม ผูปกครอง 
      ในการจัดทําโครงงานของผูเรียนครั้ งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความสามารถในการทํา
โครงงาน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการทําโครงงาน แบงเป็น 3 ดาน ไดแก 1) 
ความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน 2) ความสามารถดานกระบวนการทํางาน และ 3) 
ความสามารถดานผลงานและการนําเสนอ ซึ่งวัดจากแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน             
ซึ่งมีลักษณะเป็นเกณฑแการใหคะแนน (Scoring Rubrics)   

5.5 ประโยชน์ของโครงงาน 

      กรมวิชาการ (2544 : 8-15) กลาวไววา ประโยชนแของโครงงานสามารถสรุปได ดังนี้ 
      1. กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคนั้น 
      2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 
      3. เกิดความรูจริงจากการเรียนรูดวยตนเองผานการคนควาทดลอง 
      4. สามารถใชความรูไดหลายดาน 
     5. สามารถเช่ือมโยงความรูตางๆ  
      6. ฝึกใหคิดเป็น ทําเป็น แกปัญหาเป็น 
      7. พัฒนาความคิดสรางสรรคแ เกิดความภาคภูมิใจท่ีปฏิบัติงานสําเร็จ 
      8. สนุกสนานในการเรียนรู 
      9. สนับสนุนการคนควาดวยตนเอง 
      กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2546 : 2-3) กลาวไววา ประโยชนแจากการจัดทําโครงงานสําหรับ
ผูเรียน และผูสอน มีดังนี้ 
      ประโยชนแสําหรับผูเรียน 
      1. ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานปัญญาในการแสวงหาความรู           
เพื่อนําไปใชสรางสรรคแความรูของตนเอง 
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      2. ผูเรียนจะไดฝึกกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปัญหา
ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการถายโยงการเรียนรูอยางเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูอยางสูงสุดเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 
      3. ผูเรียนไดรับการกระตุนใหมีความสนใจในสาระการเรียนรูตางๆ มีความช่ืนชม     
ในผลงานของนักคิด นักประดิษฐแ และเป็นการสรางเจตคติท่ีดีใหกับผูเรียน 
      4. ผูเรียนจะไดเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ โดยใชวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
      5. ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแและมีคุณคาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษยแ           
โดยเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ เรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการกลุมในการสรางสรรคแผลงาน        
ใหเหมาะสมกับทองถิ่นของตน 
      ประโยชนแสําหรับผูสอน 
      ผูสอนควรสนับสนุนใหผูเรียนทําโครงงานตามสาระการเรียนรูตางๆ ตามความสนใจ   
ความตองการของตนเอง  
      1. ดึงศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน          
นําความรู ทักษะ ความคิดริเริ่ม ความคิดแกปัญหา ความคิดสรางสรรคแ อันเป็นการสงเสริมศักยภาพ
แหงการเรียนรูในตัวผูเรียน 
      2. พัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ 
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
      3. ฝึกใหผูเรียนใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูสอนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับชุมชน 
      4. สรางใหผูเรียนตระหนักถึงความยิ่งใหญของสาระการเรียนรูตาง  ๆท่ีมีตอสังคมการเรียนรู
เพื่อการดํารงชีวิต 
      5. ปลูกฝังเจตคติท่ีดี ใหผูเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรู 
      วราภรณแ  ตระกูลสฤษด์ิ (2551 : 6-7) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยมุงเนนให
ผูเรียนไดผลิตผลงาน โดยจัดทําโครงงานชวยผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียนมาปรับใชในการทําโครงงาน ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรู และพัฒนาในหลายดาน
ดวยกัน ดังนี้ 
      1. ผูเรียนตองนําเอาความรูท่ีไดจากแหลงการเรียนรู บูรณาการเขากับกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนไดลงมือทํา เพื่อนําไปสูความรูใหมๆ ดวยการศึกษาคนควา หาความหมาย การแกปัญหา และเรียนรู
จากการคนพบดวยตนเอง 
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      2. ผูเรียนตองสราง กําหนดความรู จากการคิด หรือแนวคิดท่ีมีอยูแลว กับความคิด     
หรือแนวคิดท่ีเกิดขึ้นใหมทําใหเกิดการปรับเปล่ียนความรูใหเป็นเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงใหม 
      3. การที่ผูเรียนไดเรียนรูผานโครงงาน ทําใหมองเห็นความสัมพันธแระหวางความคิด
กับขอเท็จจริง ซึ่งจะถูกเช่ือมโยงเขาเป็นเรื่องเดียวกันในลักษณะของความสัมพันธแและการเช่ือมโยง    
อันจะสามารถนําไปใชในสถานการณแอื่นๆได 
      4. การเรียนรูจากโครงงาน ถือไดวาเป็นการเรียนรูรวมกันภายในกลุม เพราะทุกคน      
ไดเขามามีสวนรวมในการศึกษา คนควา หาคําตอบ ความหมาย ตลอดจนแนวทางแกไขปัญหา มีการรวมคิด 
รวมทํางาน สงผลใหเกิดกระบวนการคนพบกระบวนการเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยตนเองสามารถนําความรู    
ท่ีไดรับมาแลกเปล่ียนประสบการณแ ความรูระหวางผูเรียนดวยกันเป็นลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 
(Collaboration learning)  
      5. ในขนะท่ีปฏิบั ติกิจกรรมผู เรียนจะถูกกระตุนใหแสดงออกดานความรูและ
ความสามารถดานตางๆ ท่ีมีอยูในตัวของผูเรียน  
      6. การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
      7. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานใหความสําคัญท่ีตัวผูเรียน  
      7.1 มุงใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ 
      7.2 มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ รางกาย ปัญญา และสังคม 
      7.3 รูจักการคิดวิเคราะหแ 
      7.4 รักการเรียนรู มีความสุขในการเรียน  
      7.5 เรียนรูไดดวยตนเอง 
      7.6 มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
      7.7 มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต และทักษะทางอาชีพ 
      7.8 รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น 
      7.9 ฝึกการแกไขปัญหาเฉพาะหนา 
      จาการศึกษาประโยชนแของโครงงานสรุปไดวา การจัดทําโครงงานเป็นการสงเสริม   
ใหผูเรียนใหไดเรียนรู เกี่ยวกับการทํางาน ประสานงาน และติดตอกับหนวยงานตางๆ พรอมท้ัง         
มีการวางแผนการทํางาน กลาคิด กลาแสดงออก ตอชุมชนมากขึ้น ทําใหรู จักหนาท่ี  และมีความ
รับผิดชอบรูจักการทํางานรวมกันเป็นกลุม และรูจักรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น รูจักการแบงเวลา และการ
ตรงตอเวลารูจักการแกปัญหาตางๆ โดยเฉพาะการแกปัญหาเฉพาะหนา และทําใหรูวิธีการทํางานตางๆ 
เป็นตน 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

      ชญาณแพัชร  ทีสุกะ (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบานขา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑแ 80/80 3) หาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบานขา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จํานวน 3 หองเรียน รวมท้ังส้ิน 66 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบานขา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 18 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย
ขอสอบ จํานวน 30 ขอ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน ประกอบดวยขอความ จํานวน 20 ขอ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที           
(t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเป็นอิสระจากกัน (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คุณภาพโดยรวมอยูในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผล รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานโครงสราง และเนื้อหา และดานอัตราเวลา
เรียน ตามลําดับ 2) ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูงกวาเกณฑแ ท่ีกําหนด
ไว     3) ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.7439 หรือคิดเป็นรอย
ละ 74.39 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และ 5) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด 
      ทวิช  ลักษณแสงา (2556) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
การศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4              
2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรีย นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4               
3) ทดลองใชหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          
และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เกี่ยวกับผลการเรียนรูการศึกษาทองถิ่น ความสามารถของนักเรียน                  
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ในการศึกษาทองถิ่น และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของนักเรียน ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1          
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 11 หองเรียน รวม 540 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 50 คน ไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก          
1 หองเรียน จากท้ังหมด 11 หองเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) หลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมการศึกษาทองถิ่น 2) แบบสอบถาม 3) แบบสัมภาษณแ ประเด็นสนทนากลุม 4) แบบทดสอบ      
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความสามารถในการศึกษาทองถิ่น และ 6) แบบบันทึก
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
การทดสอบคา t (t-test dependent) และการวิเคราะหแเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) จากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญ และตองการใหพัฒนาหลักสูตรท่ีเนน
การแสวงหาความรู โดยใชทองถิ่นท่ีผูเรียนอาศัยเป็นแหลงเรียนรู ท่ีสําคัญ คาดหวังใหผู เรียน                 
มีกระบวนการในการสรางองคแความรูและเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น  2) ผลการพัฒนาหลักสูตร 
พบวา หลักสูตรประกอบดวยหลักการ จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู โครงสรางรายวิชา 
แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5    
หนวยการเรียนรู เกี่ยวกับการกําหนดประเด็นการศึกษาทองถิ่น การรวบรวมขอมูล การประเมินขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูล การสรุปเรียบเรียง และนําเสนอ 3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียน          
มีความกระตือรือรนในการเรียน และปฏิบัติการศึกษาทองถิ่นโดยใชแหลง เรียนรู ในโรงเรียน           
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน และคนในทองถิ่นเป็นผูใหความรู และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูการศึกษาทองถิ่นกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น โดยนักเรียนเห็นวาใน
ทองถิ่น มีแหลงเรียนรูใหศึกษาและมีคนในทองถิ่นเป็นผูถายทอดความรู ทองถิ่นของนักเรียนนาอยู       
คนในทองถิ่นมีอัธยาศัยดี มีน้ําใจ และนักเรียนตองการพัฒนาทองถิ่นของนักเรียนใหนาอยูยิ่งขึ้น 
      สกุลวัฒนแ   รัชนีกร (2559) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรหนวยการเรียนรู       
เรื่อง เมืองพัทยา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4”      
มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรหนวยการเรียนรู เรื่อง เมืองพัทยา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นทองถิ่น ผานการนําเสนอช้ินงาน 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอักษรพัทยา อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 5 หองเรียน รวม 175 คน กลุมตัวอยางท่ีใช   
ในการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอักษรพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน รวม 35 คน ไดมาจากการสุ มแบบกลุม 
เครื่องมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย 1) หลักสูตรหนวยการเรียนรู 2) แผนการจัดการเรียนรู                      
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นทองถิ่น
ผานการนําเสนอช้ินงาน สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตรหนวยการเรียนรูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตร     
ท่ีมีคุณภาพสูง มีระดับความเหมาะสมอยูท่ีระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผลการประเมินความภาคภูมิใจ ในความเป็นทองถิ่น   
ผานการนําเสนอช้ินงานอยูในระดับดีมาก 
      อรศรี  การสมาน (2559) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6”    มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 
80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีตอหลักสูตร โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1        
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง จํานวน 
4 หองเรียน รวม 122 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล วัดอุปนันทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง 
จํานวน 31 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก 1) หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน 40 ขอ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 20 
ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test        
ผลการศึกษาพบวา 1) หลักสูตรทองถิ่นท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑแท่ีกําหนดไว             
2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถิ่นมีคาเทากับ 0.68 แสดงวาหลักสูตรทองถิ่น
ทําใหผูเรียนมีความรูสูงขึ้นรอยละ 67.83 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถิ่น
โดยรวมอยูในระดับมาก 
      นิธิโรจนแ  เกษมีฤทธิ์ขจร (2560) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณแสมุทรสาคร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อสรางและตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรทองถิ่น เพื่อเสริมสรางอัตลักษณแสมุทรสาคร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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2) เพื่อทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เพื่อเสริมสรางอัตลักษณแสมุทรสาคร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 3) เพื่อประเมินหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเสริมสรางอัตลักษณแสมุทรสาคร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ใชแบบแผนการวิจัยแบบคูขนาน ซึ่งใหความสําคัญกับวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเทาเทียมกัน 
โดยนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีไดจากการเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล วัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 
จํานวน 1 หองเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) หลักสูตรทองถิ่นฯ 2) แบบวัดคุณลักษณะการเกิด 
อัตลักษณแสมุทรสาคร 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสังเกตการณแปฏิบัติตาม      
อัตลักษณแสมุทรสาคร และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ      
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (t-test dependent) ผลการวิจัย
พบวา 1) ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร พบวา หลักสูตรทองถิ่นใชกระบวนการทางสังคม 
5 ขั้นตอน ท่ีเนนใหผูเรียนสรางองคแความรูดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูรวมกัน เนนกิจกรรม 
การฝึกปฏิบัติมีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระในทองถิ่นเพื่อทําใหเกิดอัตลักษณแภายในตัวผูเรียน 
หลักสูตรทองถิ่นประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง สาระการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน 
แนวการวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เมื่อนําหลักสูตร         
ไปทดลองใช พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจอัตลักษณแสมุทรสาครสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีคุณลักษณะการเกิดอัตลักษณแสมุทรสาครในระดับดีท้ังในภาพรวม
และรายดานทุกดาน 2) ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวาหลังการใชหลักสูตรฯ นักเรียนมีความรู     
ความเขาใจอัตลักษณแสมุทรสาคร สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        
และผลการประเมินคุณลักษณะการเกิดอัตลักษณแสมุทรสาครของผูเรียน พบวา คุณลักษณะการเกิด           
อัตลักษณแสมุทรสาครโดยภาพรวม 5 ดานอยูในระดับดี ดานตราจังหวัด อยูในระดับดี ดานอัตลักษณแ
เมืองประมงอยูในระดับดีมาก ดานอัตลักษณแดงโรงงาน อยูในระดับดี ดานอัตลักษณแลานเกษตรอยูใน
ระดับดี และดานอัตลักษณแเขตประวัติศาสตรแอยูในระดับดี 3) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวม
กิจกรรมตามหลักสูตร พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูเขารับการพัฒนาไดรับการพัฒนา
พฤติกรรมท่ีระบุในหลักสูตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมการอบรมไดฝึกปฏิบัติเนนการคิดวิเคราะหแ 
การเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ 
      สําราญ  ต้ังศรีทอง (2564) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมแรงบันดาลใจ  
ในการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) สรางหลักสูตรเพื่อสงเสริมแรงบัลดานใจในการเรียนรูตามแนวคิด  
การเรียนรู เพื่อการเปล่ียนแปลงสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 2) ศึกษาผลการใชหลักสูตร
เพื่อสงเสริมแรงบัลดานใจในการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงสําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และ 3) เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
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ไดแก ครูผูรับรางวัลจากมูลนิธิสมเด็จเจาฟูามหาจักรี  5 คน ครูผูใชหลักสูตร 7 คน และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 38 คน โดยใชแบบสัมภาษณแกึ่งมีโครงสราง แบบสอบถามความเหมาะสม
ความเป็นประโยชนแ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูล     
ดวยการสนทนากลุม การทดลองใช และลงพื้นท่ีภาคสนาม วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพื้นฐานโดยการหาคาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา หลักสตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคแประกอบ คือ 
1) หลักการ 2) จุดมุงหมาย 3) เนื้อหาสาระ 4) การจัดการเรียนรู และ 5) การวัดและประเมินผล     
ซึ่งภาพรวมของหลักสูตรมีความเป็นประโยชนแอยูในระดับมาก สูงกวาความเหมาะสม ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมแรงบันดาลใจกอนเรียนนอยกวาหลังเรียน สําหรับผลการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ภาพรวม
หลังการใชหลักสูตรมีความเป็นประโยชนแ มากกวาความเหมาะสม และผูเรียนมีความพึงพอใจ         
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นไดวา หลักสูตรมีการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนไดทัน   
ตอสถานการณแการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

6.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

      ชวนพิศ  สิริพันธนะ (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน
ในการเรียนรูคติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาและทดลองใชโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 4) ประเมินและพัฒนาโปรแกรมประชากรท่ีใชใน
การศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทุกแหงท่ีจัดการเรียนการสอน รายวิชาคติชนวิทยา ไดมา
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกสุมไดมหาวิทยาลัยรัฐ 15 แหง จําแนกเป็นมหาวิทยาลัย
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจํานวน 5 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน 5 แหง และ
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 5 มหาวิทยาลัย รวมเป็น 15 แหง กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาไดมาจาก
การสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 4 แหง ไดกลุมตัวอยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบการเรียนรูคติชนวิทยา 2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอโปรแกรมโดยใช ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู ค ติชนวิทยา 
ระดับอุดมศึกษาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก การวิเคราะหแคาความถี่ คารอยละ การทดสอบคา
ที (t-test dependent) และการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน ประกอบดวย ความตองการการเรียนรูคติชน
วิทยา การเรียนรูผานเครือขายวิจัย และปฏิบัติการวิจัยคติชนวิทยา 2) โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นตามลําดับ
ขั้นการพัฒนาโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 4 ขั้น ดังนี้ การวางแผน การออกแบบการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผล 3) ผลการเปรียบเทียบความรูกอนและหลังเรียนโดยใช
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โปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) นักศึกษามีความคิดเห็นตอการใช
โปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอในระดับแรก คือ ผูเรียนไดเรียนรูเกิด
การเรียนรูจากสภาพจริงจากการลงภาคสนาม รองลงมาคือ ผูเรียนเรียนรูจากการบูรณาการจาก
ศาสตรแสาขาตางๆ และสะทอนส่ิงท่ีเรียนกับชีวิตจริงตามลําดับ 
      ดิษยุทธแ  บัวจูม (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสรางความสนใจและทักษะในอาชีพทองถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบานพะแนง
วิทยา” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใชชุมชนเป็นฐาน 2) ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพทองถิ่น               
จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน และ 3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน  
ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของบานพะแนงและโรงเรียนบานพะแนงวิทยา 
โดยมีผูรวมวิจัย 21 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาปราชญแ
ชาวบาน และกลุมนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนา 23 คน รวม 44 คน การดําเนินการวิจัย แบงออกเป็น     
2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะเตรียมความพรอมใหแกผูรวมวิจัย และระยะท่ีสองเป็นระยะวางแผน 
นําแผนไปปฏิบัติ และปรับปรุง เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจทักษะอาชีพในทองถิ่น การเก็บรวบรวมขอมูล  
มี ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 
แบบสอบถามความสนใจในอาชีพ แบบทดสอบความรูในอาชีพ แบบสอบถาม เจตคติตออาชีพทอผา 
และแบบสังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงานทอผา สวนขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแ
เชิงลึกผูท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย และการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา 1) ผลจากการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นรายวิชาอาชีพทอผาลายลูกแกวและทําอุปกรณแทอผา จํานวน 60 ช่ัวโมง โดยเรียนรู
จากปราชญแชาวบานควบคูการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมี 5 ขั้นตอน ไดแก 
1) วิเคราะหแปัญหาและความตองการของนักเรียน 2) รวมตัดสินใจเลือกอาชีพในชุมชน 3) สรางหลักสูตรทองถิ่น 
4) วิพากษแหลักสูตรทองถิ่น และ 5) ทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตร 2) ผลการเปล่ียนแปลง        
ความสนใจและทักษะในอาชีพทองถิ่น พบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนทอผาลายลูกแกวมีความสนใจในอาชีพ
อยูในระดับสนใจมาก และสูงกวาเกณฑแท่ีกําหนด สวนนักเรียนท่ีเรียนทําอุปกรณแทอผามีความสนใจ     
ในอาชีพตามเกณฑแท่ีกําหนด 2) นักเรียนท่ีเรียนทอผาลายลูกแกวและนักเรียนท่ีเรียนทําอุปกรณแทอผา
มีทักษะในอาชีพทองถิ่น  อยูในระดับดี และ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีใชชุมชนเป็นฐาน
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก 1) ศึกษาศักยภาพของชุมชน 2) กระตุนบุคคลในชุมชนและบุคลากร  
ในโรงเรียนตระหนัก และมีพลังอํานาจในการจัดการศึกษารวมกัน 3) ศึกษาความตองการพัฒนาดาน
อาชีพในทองถิ่นของนักเรียน 4) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 5) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง                     
6) จัดโครงการเสริมการเรียนรู และ 7) ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
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      เรวดี  จันทเปรมจิตตแ (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยใช   
ชุมชนเป็นฐานเพื่อสงเสริมการเป็นผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชนแ” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) วิเคราะหแหลักสูตร
ครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประเทศในอาเซียนและนอกอาเซี ยน       
ตามกรอบสมรรถนะของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21 2) ประเมินความตองการจําเป็น
ของสมรรถนะครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21 และ 3) นําเสนอแนวทางพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติ ท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาดัชนี PNI Modified และการวิเคราะหแเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย สมรรถนะ 77 สมรรถนะ 
ผลการประเมินความตองการจําเป็นของสมรรถนะครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21    
พบสมรรถนะท่ีมีความตองการจําเป็น จํานวน 31 สมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะท่ีนิสิต นักศึกษา ครู       
ควรไดรับการพัฒนามากท่ีสุด 5 อันดับ คือ พัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร รวมท้ังรับ       
หรือขยายความรูที่เป็นสากล ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูนําผลงานวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ประเมินทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูงของผูเรียน และพัฒนาภาษา และวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเป็นครูสากล ตามลําดับ ท้ังนี้ผลการวิจัยไดเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตนแบบ              
ใหมรีายวิชาจํานวน 39 รายวิชา ท่ีสนับสนุนสมรรถนะของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21 
      ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศแ (2557) ศึกษาเรื่อง  “กระบวนทัศนแการจัดการเรียนรู               
โดยใชชุมชนเป็นฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแก ปัญหา    
เชิงสรางสรรคแ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิด       
อย างมีวิ จารณญาณและการแกปัญหาเชิงสร างสรรคแ  สําหรับนักเรียนระดับป ระถมศึกษา                       
2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน และ 3) ขยายผลกระบวนทัศนแ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบานปลองเหล่ียม จํานวน 98 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 6/1 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 34 คน           
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) กระบวนทัศนแการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน 2) คูมือการใชกระบวนทัศนแ 3) หนวยการเรียนรู 4) แบบประเมินความสามารถ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปัญหาอยางสรางสรรคแ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ไดแก การหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะหแ
เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถ ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปัญหาอยางสรางสรรคแ      
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีช่ือวา “CLTE” มีองคแประกอบหลักท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู       
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4 ดาน ท่ีตองการคํานึง ประกอบดวย ชุมชน (Community) การจัดการเรียนรู (Learning) เทคโนโลยี 
(Technology) และการประเมินผล (Evaluation) กระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูมี 5 องคแประกอบ 
ไดแก 1) หลักการ เป็นการเรียนรูบนฐานของชุมชน โดยคํานึงถึงองคแประกอบ 4 ดานของ “CLTE” 
โดยจัดการเรียนรูตามขั้นตอน PSRA ซึ่งผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริงและแกปัญหาท่ีพบในชุมชน      
ดวยการเรียนรูท่ีหลากหลาย และไดช้ินงานท่ีสรางสรรคแ 2) วัตถุประสงคแ เพื่อสงเสริมความสามารถ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปัญหาเชิงสรางสรรคแ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู PSRA ประกอบดวย ขั้นเตรียมความพรอม (Preparing) ขั้นกลยุทธแ     
การเรียนรู (Strategies) ขั้นสูผลสะทอนคิด (Reflection) และขั้นประเมินประสิทธิผล (Assessing)    
4) การวัดและประเมินผล ประเมินภาพรวมของกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน
จากการสะทอนคิดของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย และ 5) เงื่อนไขในการนํากระบวนทัศนแไปใช           
ใหประสบผลสําเร็จ ไดแก ชุมชนใหการสงเสริม สนับสนุนและมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ผูเรียนลงพื้นท่ี
ในชุมชนเพื่อเก็บขอมูลดวยตนเอง ฝึกการคิด และการแกปัญหาจากสถานการณแจริงท่ีพบในชุมชน    
และการยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับกิจกรรมนอกหองเรียน พบวา กระบวนทัศนแ       
การจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐานมีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/83.50 2) ประสิทธิผล             
ของกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน พบวา 1)หลังเรียนตามกระบวนทัศนแ          
การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน นักเรียนมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ         
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การคนควา      
การแสวงหาคําตอบ คนหาความจริง ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือความสามารถในการสรุปผล   
จากขอมูลและหลักฐานตาง  ๆท่ีปรากฏ 2) หลังเรียนตามกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
นักเรียนมีความสามารถดานการแกปัญหาเชิงสรางสรรคแสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ .05 ดานท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ การคนพบแนวคิดและดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ      
ทักษะการสรางสรรคแความรู และ 3) ผลการขยายผลกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
พบวา หลังเรียนตามกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน นักเรียนมีความสามารถ   
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปัญหาเชิงสรางสรรคแสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจตอกระบวนทัศนแการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน         
อยูในระดับมาก 
      ชนภัทธแ  อินทวารี (2558) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ประวัติศาสตรแทองถิ่น โดยใชชุมชนเป็นฐานการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดโบสถแ จังหวัดสิงหแบุรี” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ประวัติศาสตรแทองถิ่น โดยใชชุมชนเป็นฐานการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดโบสถแ จังหวัดสิงหแบุรี และ 2) ศึกษาการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรแ
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ทองถิ่น  โดยใชชุมชนเป็นฐานการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถแ            
จังหวัดสิงหแบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถแ 
จังหวัดสิงหแบุรี จํานวน 3 หองเรียน รวม 113 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถแ จังหวัดสิงหแบุรี จํานวน 1 หองเรียน รวม 37 คน สุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 12 ขอ และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent 
ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรแทองถิ่น จํานวน 5 แผน มีองคแประกอบ 
ดังนี้ สาระการเรียนรู จุดประสงคแการเรียนรู เนื้อหาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล โดยมีวิธีจัดการเรียนรู คือ การทัศนศึกษาในสถานท่ีจริง การอภิปรายกลุม  การสัมภาษณแ
ผูเกี่ยวของในเรื่องทองถิ่น การสรางแผนผังความคิด ผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

สรุป 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สรุปไดวา หลักสูตร  หมายถึง       
แนวการจัดประสบการณแท่ีมีการจัดทําเป็นแบบแผน เป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดการศึกษา     
โดยมีการกําหนดวิธีการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคแหรือจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไว 
เป็นแผนแสดงแนวทางในการจัดมวลประสบการณแ และเป็นตัวกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา     
ใหแกบุคคลทําเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหผู เรียนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว     
ในหลักสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสมบูรณแขึ้น     
กับการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน และเป็นมวลประสบการณแท้ังหลาย   
ท่ีจัดใหกับผู เรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ                
1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การประเมินผลหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความตอเนื่องเป็นวัฏจักร (Cycle) มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องใหทัน  
ตอเหตุการณแการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในตลอดเวลา เพื่อใหหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคมปัจจุบันสามารถสรุป
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรได 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 2) การออกแบบ           
และพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช และ 4) การประเมินหลักสูตรสําหรับการประเมิน
หลักสูตรเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลอยางมีระบบในองคแประกอบตางๆ           
ของหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดประเมินผล 
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คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู โครงสรางรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําผลมาใชประโยชนแ
ในการพิจารณาตัดสินคุณคาหลักสูตรท่ีนําไปปฏิบัติวา สัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของหลักสูตร
หรือไมอยางไร มีสวนใดท่ีจะตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ สําหรับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เป็นหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของทองถิ่นของตนเองท่ีเกี่ยวของ      
กับมะพราว เพราะมะพราวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่ งของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม                   
มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวบานจังหวัดสมุทรสงครามมาอยางชานาน ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ต้ังแตเกิดจนตาย ผานกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพผานการเรียนรูตามสภาพจริง สามารถเรียนรูและดํารงชีวิตได
อยางอิสระบนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของตนเองผานการสอบถาม การสัมภาษณแจาก
ผูรูในชุมชน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลาผานการเรียนรูจากชุมชนผานขั้นตอน 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนและเตรียมการ โดยศึกษาพื้นฐานของชุมชน วิเคราะหแหลักสูตร ประชุม
ช้ีแจงเพื่อออกแบบการเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ โดยใชกลยุทธแจัดการเรียนรูประยุกตแกับการเรียนรู      
ดวยโครงงาน เรียนรูในชุมชน และสะทอนคิด (Reflection) และขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล ประเมินผูเรียน   
ตามสภาพจริงผานการทําโครงงาน ซึ่งเป็นการสงเสริมใหผูเรียนใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการทํางาน 
ประสานงาน และติดตอกับหนวยงานตางๆ พรอมท้ังมีการวางแผนการทํางาน กลาคิด กลาแสดงออก            
ทําใหรู จักหนาท่ี และมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู จักการทํางานรวมกันเป็นกลุม ทําใหเกิดการพัฒนา
ความคิด รูจักการแบงเวลา และการตรงตอเวลา รูจักการแกปัญหาตางๆ  
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็น
ฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใชแบบแผนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) โดยใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมธี
ชุณหะวัณวิทยาลัย จํานวน 13 คน มีข้ึนตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : การสรางหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : การปรับปรุงหลักสูตร 
 การดําเนินการวิจัยแตละขั้นผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนภาพที่ 11 ดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 (วิจัย) 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ข้ันที่ 2 (พัฒนา) 
การพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันที่ 3 (วิจัย) 
การทดลองใชหลักสูตร 

ข้ันที่ 4 (พัฒนา) 
การปรับปรุง

หลักสูตร 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
2. วิเคราะหแหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ศึกษาความตองการของ
นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เก่ียวกับสาระการเรียนรู     
การจัดการเรียนรู      
การวัดและประเมินผล 
4. ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวย
วิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชน 
เป็นฐานสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จากบุคคลที่เก่ียวของ 
ในดานสาระการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  
การวัดและประเมินผลจาก 
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- หัวหนาฝุายวิชาการ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ศึกษานิเทศกแ 
- ผูแทนผูปกครองในชุมชน 
- นักเรียน 

1. หลักการ 

2. จุดมุงหมาย 

3. แนวทางการ
จัดการเรียนรู 
4. แนวทางการวัด
ประเมินผล 

5. คําอธิบายรายวิชา 

6. ผลการเรียนรู 
7. โครงสรางรายวิชา 

8. แผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

ประเมินหลักสูตร

ฉบับรํางโดย

ผู๎เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบและหาคํา 
IOC 

ปรับปรุงโครงราง
หลักสูตร 

1. นําหลักสูตรไปใชกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเมธี 
ชุณหะวัณวิทยาลัย 
จํานวน 13 คน 
3. ประเมินการใช
หลักสูตรดาน 
   3.1 ผลการเรียนรู 
รายวิชาทองถ่ินของเรา 
   3.2 ความสามารถใน
การจัดทําโครงงาน 
   3.3 ความคิดเห็น 
ที่มีตอการใชหลักสูตร
ของนักเรียน 

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. ดานเน้ือหา
สาระ 
2. ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. ดานสื่อ 
การเรียนรู 
4. ดานการวัดและ
ประเมินผล 

ผล 
การประเมิน 

ปรับปรุง 
แกไข 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรฉบับสมบูรณแ 

ผ่าน 

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อนําขอมูล     
มาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และความตองการของผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงาน
วิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ ผูแทนผูปกครองในชุมชน และนักเรียน             
โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู           
โดยใชชุมชนเป็นฐาน โดยวิเคราะหแความตองการพื้นฐาน เนื้อหาสาระ เพื่อนํามากําหนดจุดมุงหมาย 
สาระการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวทางการวัดและประเมินผล 
 2. วิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
 3. สอบถามความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู          
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลรูปแบบของหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามความตองการ      
ใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4. ศึกษาความคิดเห็นโดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก  ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่นในดานสาระการเรียนรู               
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเรา ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Questionnaire) จํานวน 1 
ฉบับ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน       
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จํานวน 13 คน ในการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบงออกเป็น 3 ตอน จํานวน 12 ขอ       
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ          
ไดแก ภูมิลําเนา อายุ อาชีพของผูปกครอง วิธีการไดความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) 
และวิธีการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา 
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 ตอนท่ี 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัด      
และการประเมินผลของหลักสูตร จํานวน 6 ขอ ไดแก สาระการเรียนรูท่ีตองการศึกษาโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวของกับรายวิชาทองถิ่นของเรา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล เอกสาร ใบงาน
ตางๆ และส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีนักเรียนตองการเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 1 ขอ 
 การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และสํารวจขอมูลท่ีจําเป็น   
ในการจัดการเรียนรูรายวิชา ทองถิ่นของเรา โดยใชชุมชนเป็นฐาน 
 2. นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 มาประมวลเพื่อกําหนดเป็นโครงสรางเครื่องมือ และขอบเขต
ของเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
 3. สรางแบบสอบถาม ตามขอบเขตเนื้อหา คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
และแบบปลายเปิด (Open Ended Form) และนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เสนออาจารยแท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธแเพื่อใหขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดานเนื้อหาสาระสังคมศึกษา 
ดานการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน ดานทองถิ่นศึกษา และดานการวัดและประเมินผล     
จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช และการ
ประเมินท่ีถูกตองโดยการนําแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ของแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็นคํานวณหาคา IOC 
โดยไดคาดัชนีความสอดคลองซึ่งคา IOC เทากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 170-171) 
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยกําหนดการใหคะแนนโดยมีเกณฑแการใหคะแนนดังนี้ 
 + 1  =  เมื่อแนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคแ 
   0   =  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคแ 
 - 1   =  เมื่อแนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคแ 
 แลวนําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละทานมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Objective Congruence : IOC) มาแทนคาสูตรดังนี้ 
 

IOC    =   
R

N
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 IOC หมายถึง   คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในการสัมภาษณแ 

 R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 N หมายถึง   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 คา IOC สูงกวา .50 แสดงวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
จุดประสงคแหรือลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ 2559 : 195) 
 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวใหอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณแของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสกลวิสุทธิ     
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง โดยสรุปข้ันตอนดังแผนภาพนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี 1  
 
 
  
           ขั้นตอนท่ี 2  
 
  
           ขั้นตอนท่ี 3  
 
 
  
          ขั้นตอนท่ี 4  
 
 
  
          ขั้นตอนท่ี 5  
 
 
  
          ขั้นตอนท่ี 6  

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเป็นโครงสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ตรวจสอบ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยการหาคา IOC 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

แผนภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
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 2. แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี จากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางของเครื่องมือ    
และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
 ขั้นตอนท่ี 3 สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตของเนื้อหา ในพฤติกรรมบงช้ีท่ีกําหนด   
เพื่อสํารวจความตองการใชหลักสูตร จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการจัดการเรียนรู เป็นตน จากนั้นนํา
ประเด็นสนทนากลุมท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแตรวจสอบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของประเด็นสนทนากลุม โดยการนําแบบประเมินคาดัชนีความ
สอดคลองของประเด็นสนทนากลุมไปใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็น และใหคะแนนแลว
นําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละคนคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Objective 
Congruence : IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองซึ่งคา IOC เทากับ 0.94 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข หนา 171-172) 
 ขั้นตอนท่ี 5 หาประเด็นสนทนากลุม ปรับปรุงแกไขในประเด็นท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ       
เพื่อความสมบูรณแของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยสรุปดังแผนภาพที่ 13 
  
           ขั้นตอนท่ี 1  
 
   
 ขั้นตอนท่ี 2 
  
          ขั้นตอนท่ี 3  
  
          
  ขั้นตอนท่ี 4  
 
  
          ขั้นตอนท่ี 5  
 

แผนภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการสรางประเด็นการสนทนากลุม 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเป็นโครงสรางประเด็นสนทนากลุม 

สรางหัวขอประเด็นสนทนากลุม แลวนําเสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
ตรวจสอบ 

นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเน้ือหาโดยการหาคา IOC 

นําประเด็นการสนทนากลุมปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเช่ียวชาญ
เสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหแสถานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนา ใชสถิติรอยละ  (%)     
ตอนท่ี 2 วิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเป็น และความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร         
และตอนท่ี 3 วิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลการสัมภาษณแและการสอบถาม/ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) และจากการสนทนากลุมใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิ ธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานสรุปความตองการใชหลักสูตร 
จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการจัดการเรียนรู เป็นตน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (R1 / Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/สถิติที่ใช ้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบาย
การศึกษาแหงชาติ 

การศึกษาเอกสาร 
เกี่ยวกับนโยบาย
การศึกษา 

- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 
- พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พุทธศักราช 
2553 

วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 

2. เพื่อศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา 

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา 

เอกสารของ 
นักการศึกษาตางๆ 
และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยตางๆ 

วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 
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ตารางท่ี  5  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/สถิติที่ใช ้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. เพื่อวิเคราะหแ
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

วิเคราะหแหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 

4. เพื่อวิเคราะหแ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณ
วิทยาลัย กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิเคราะหแหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เมธีชุณหะวัณ
วิทยาลัย กลุมสาระ
การเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 

5. เพื่อสํารวจและ
ศึกษาความตองการ
การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา     

- การสนทนากลุม 
(Focus Group) 

- ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
- หัวหนากลุมงาน
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ศึกษานิเทศกแ 
- ผูปกครอง 
ผูเช่ียวชาญหรือผูรูใน
ทองถิ่น 

- แบบการสนทนากลุม 
- วิเคราะหแคารอยละ 
- วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 
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ตารางท่ี  5  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/สถิติ 
6. เพื่อศึกษาความ
ตองการในการเรียน 
รายวิชาทองถิ่นของเรา 

- การสอบถาม - นักเรียน - แบบสอบถาม 
- วิเคราะหแคารอยละ 
- วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 

7. เพื่อศึกษาขอบขาย
เนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน รายวิชาทองถิ่น
ของเรา โดยใชชุมชน
เป็นฐาน สําหรับ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

- การสนทนากลุม 
(Focus Group) 

- ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
- หัวหนากลุมงาน
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ศึกษานิเทศกแ 
- ผูปกครอง 
ผูเช่ียวชาญหรือผูรูใน
ทองถิ่น 

- แบบการสนทนากลุม 
- วิเคราะหแคารอยละ 
- วิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู  โดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 
 วิธีด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
 นําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหแข้ันตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
 ขั้นตอนดังกลาวขางตนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับร่าง) โดยผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 จากการวิเคราะหแ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย การศึกษาความคิดเห็น และความตองการเกี่ยวกับ
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สาระการเรียนรู  การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีผานการรวมกัน
วิเคราะหแแลวพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดมุงหมาย 3) แนวทางการ
จัดการเรียนรู 4) แนวทางการวัดประเมินผล 5) คําอธิบายรายวิชา 6) ผลการเรียนรู 7) โครงสรางรายวิชา                       
8) แผนการจัดการเรียนรู และนําหลักสูตร (ฉบับราง) นําเสนอท่ีประชุมผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ     
และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น รวมกันพิจารณาอีกครั้ง 
 2) การประเมินหลักสูตร (ฉบับร่าง) โดยผู้ เชี่ยวชาญ เมื่อสรางขอมูลฉบับรางเสร็จ                    
มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช โดยตรวจสอบดานความเหมาะสม     
และความสอดคลองขององคแประกอบโครงรางหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1 ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ คือ สวนประกอบของหลักสูตร ไดแก 1) หลักการ 2) จุดมุงหมาย              
3) แนวทางการจัดการเรียนรู 4) แนวทางการวัดประเมินผล 5) คําอธิบายรายวิชา 6) ผลการเรียนรู     
7) โครงสรางรายวิชา 8) แผนการจัดการเรียนรู เป็นการพิจารณาวามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ความจําเป็นกับการพัฒนาหลักสูตรหรือไม และสอดคลองกันหรือไม เพียงใด 
 2.2 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับราง ผูวิจัยนําหลักสูตรฉบับรางท่ีพัฒนาขึ้นกอนนําไป
ทดลองใชโดยอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ ตรวจสอบความเหมาะสมในประเด็น ดังนี้ คือ หลักการ  
จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู  ระยะเวลาในการเรียน ส่ือการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา และเนื้อหาของหลักสูตร แลวหาความสอดคลองโดย
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดแก 
     2.2.1 ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ทําน ตรวจสอบความสอดคล๎อง      
ของหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นวํามีความเหมาะสมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไมํ              
และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู๎วํามีความสอดคล๎องกับหลักสูตรหรือไมํ 
     2.2.2 ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านเนื้อหาสาระสังคมศึกษา จ านวน 1 ทําน ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต๎อง
ของเนื้อหา และระยะเวลาในการทดลองใช๎หลักสูตร 
     2.2.3 ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 1 ทําน ตรวจสอบ        
ความเหมาะสมและความสอดคล๎องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     2.2.4 ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านท๎องถิ่นศึกษา จ านวน 1 ทําน ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต๎องของ
เนื้อหา และวิธีการศึกษาในชุมชน 
     2.2.5 ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ทําน  ตรวจสอบความถูกต๎อง    
ของขั้นตอน และวิธีการวัดและประเมินผล 
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 2.3 เครื่องมือท่ีใช๎ในการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินคําดัชนีความสอดคล๎อง
หลักสูตรฉบับรํางท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น โดยประกอบด๎วยระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล๎อง            
ของสํวนประกอบตํางๆ ของโครงรํางหลักสูตรและข๎อเสนอแนะ 
 2.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข๎อมูล น าเครื่องมือท่ีสร๎างขึ้นพร๎อมท้ังหลักสูตรฉบับรําง
ให๎ผ๎ูเช่ียวชาญแตํละทํานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับรํางโดยใช๎คําดัชนีความสอดคล๎อง 
(IOC) การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ด๎านสํวนประกอบของหลักสูตรฉบับรําง         
โดยค านวณคํา IOC วําหลักสูตรมีความสอดคล๎องระหวํางองค์ประกอบตํางๆ ของหลักสูตรเหมาะสม
ส าหรับการน าไปทดลองใช๎ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูเช่ียวชาญ     
ให๎มีการตรวจสอบหลักการ จุดมุํงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู๎ แนวทางการวัดประเมินผล ค าอธิบาย
รายวิชา ผลการเรียนรู๎ โครงสร๎างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง   
ซึ่งคํา IOC อยูํในชํวง 0.80-1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน๎า 173) แสดงวําหลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคล๎องส าหรับการน าไปทดลองใช๎ 
 3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรจากผ๎ูเช่ียวชาญมาเป็นข๎อมูล       
ในการปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตร เพื่อให๎หลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปทดลองใช๎ 
 จากขั้นตอนท่ี 2 การหลักสูตรรายวิชาท๎องถิ่นของเรา ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎     
ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ๎ูวิจัยได๎สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วิธีการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถ่ินของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
โดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
(ฉบับราง) 

พัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) 
- หลักการ  
- จุดมุงหมาย               
- แนวทางการจัดการเรียนรู  
- แนวทางการวัดประเมินผล  
- คําอธิบายรายวิชา  
- ผลการเรียนรู      
- โครงสรางรายวิชา  
- แผนการจัดการเรียนรู 

- เอกสารบันทึกผล
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะหแเน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

2. เพ่ือประเมินหลักสูตร
รายวิชาทองถ่ินของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
โดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
(ฉบับราง) 

- ตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคแประกอบในการพัฒนา 
หลักสูตร 
- ตรวจสอบความสอดคลองของ
องคแประกอบของหลักสูตร 

- ผูเช่ียวชาญดานการ
พัฒนาหลักสูตร,  
ดานเน้ือหา 
สาระสังคมศึกษา,  
ดานการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน,  
ดานทองถ่ินศึกษา และ
ดานการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 5 
ทาน 

แบบประเมิน
หลักสูตร 
ฉบับราง/หาคา
ดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 
และวิเคราะหแ
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

3. เพ่ือปรับปรุงแกไข
หลักสูตรรายวิชาทองถ่ิน
ของเรา ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชน
เป็นฐาน สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
(ฉบับราง) 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน
ตามขอมูลการประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญกอนนํามาทดลองใช 

- ผูวิจัย หลักสูตร 
ฉบับราง/
วิเคราะหแเน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) : การทดลองใช้หลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู            
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากการทดลองใชหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองใชหลักสูตรดังกลาว ในการทดลองใช
หลักสูตรกําหนดแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน Pre Experimental Design แบบ The One Group 
Pretest-Posttest Design คือ กลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (มาเรียม  นิลพันธุแ 2558 : 143-
144)  โดยประเมินผลการเรียนรู รายวิชาทองถิ่นของเรา ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตารางท่ี 7 แบบแผนการวิจัย 
 

1T  X 2T  

 
 1T  หมายถึง   ทดสอบวัดผลการเรียนรูในรายวิชาทองถิ่นของเรา กอนการใชหลักสูตร 
 X หมายถึง   การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
 2T  หมายถึง   ทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา หลังการใชหลักสูตร  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 กลุมโรงเรียน
ปัญจมิตร จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสกลวิสุทธิ จํานวน 35 คนโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
จํานวน 13 คน โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทยแ จํานวน 7 คน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา จํานวน 
60 คน และโรงเรียนวัดบางกระพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณแ) จํานวน 15 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมนักเรียน จํานวน 130 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู     
โดยใชชุมชนเป็นฐาน ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จํานวน 13 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเป็นหนวยสุม 
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 วิธีการด าเนินการ 
 ทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวิธีดําเนินการลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา       
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหแในการทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น 
 2. ทดสอบผลการเรียนรูกอนทดลองใชหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 40 ขอ 
 3. ทดลองใชหลักสูตร ผู วิ จัยไดนํ าไปใชทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1             
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 13 คน โดยดําเนินการสอน         
สัปดาหและ 2 ช่ัวโมง จํานวน 10 สัปดาหแ รวมระยะเวลาท้ังหมด 20 ช่ัวโมง โดยมีผูรูในทองถิ่นรวมกับ
ครูผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดใหมีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 5 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
     3.1 เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว จํานวน 3 ช่ัวโมง 
     3.2 พัฒนาการเติบโตของมะพราว จํานวน 4 ช่ัวโมง 
     3.3 สุขโข สารพรรณมะพราว จํานวน 4 ช่ัวโมง 
     3.4 อันมะพราว  หนุนสุขคูกาล จํานวน 4 ช่ัวโมง  
     3.5 สืบสานภูมิปัญญา  คุณคาจากมะพราว จํานวน 3 ช่ัวโมง 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเป็นผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูรูในทองถิ่น
ใหแกนักเรียนตามกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงออกเป็น 2 สวน ไดแก ภาคทฤษฎี 
ไดแก เนื้อหาท้ังหมด 5 หนวยการเรียนรู และภาคปฏิบัติ ไดแก การทําโครงงาน ดังนี้ 
 ภาคทฤษฎี เป็นการใหความรูเนื้อหารายวิชาทองถิ่นของเรา ท้ังหมด 5 หนวยการเรียนรู ไดแก         
1) เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว 2) พัฒนาการเติบโตของมะพราว 3) สุขโข สารพรรณมะพราว     
4) อันมะพราว หนุนสุขคูกาล และ 5) สืบสานภูมิปัญญา คุณคาจากมะพราว มีการวัดผลและประเมินผล
หลังเรียนทุกหนวยการเรียนรูในรูปแบบของใบงาน 
 ภาคปฏิบัติ เป็นการใหนักเรียนศึกษาเรื่องราวในทองถิ่นเป็นรายกลุมตามท่ีนักเรียนสนใจ     
และนําเสนอในรูปแบบของโครงงาน 
 5. ประเมินผลหลักสูตร โดยผูวิจัยดําเนินการประเมิน 2 ระยะ คือ ประเมินระหวางการใช
หลักสูตร และประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     5.1 ประเมินระหวางการใชหลักสูตร โดยการประเมินภาคทฤษฎีจากการทําแบบฝึกหัด   
ทายแผน และใบงาน  
     5.2 การประเมนิหลังการใชหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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          5.2.1 ประเมินผลการเรียนรู รายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน 
และหลังเรียนฉบับเดียวกัน แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความตางของคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียน 
          5.2.2 ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน โดยใชแบบประเมินความสามารถ    
ในการทําโครงงาน จากครูผูสอน เพื่อนรวมช้ันเรียนท่ีไมไดอยูกลุมเดียวกับนักเรียน และผูรูในทองถิ่น 
          5.2.3 ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา           
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน
เป็นฐาน ประเมินโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนรายวิชาทองถิ่นของเราดวยหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตร ประกอบดวย 

    1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู รายวิชาทองถิ่นของเรา มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 
        1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและหลักเกณฑแการใหคะแนนจากเอกสารและงานวิจัย   
ท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบัติ แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
และคูมือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุมสาระ    
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1.2 ศึกษาคูมือ หนังสือ และสัมภาษณแ  
        1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทํา
ตารางวิเคราะหแเนื้อหา และกําหนดน้ําหนักเนื้อหาตามความสําคัญ จากนั้นจึงกําหนดจํานวนขอสอบ
ท้ังหมด 80 ขอ ท่ีตองการใชจริง จํานวน 40 ขอ โดยสรางขอสอบตามเนื้อหาวิชา สําหรับขอสอบท่ีจัดครั้งนี้         
เป็นขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    
มีวิธีการตรวจใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 วิเคราะหแผลการเรียนรู รายวิชาทองถิ่นของเรา และกําหนดน้ําหนักเนื้อหาในหลักสูตร 
 

 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 
 

ผลการเรียนรู้  

พฤติกรรมการวัดผลการเรียนรู้ 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต์
ใช

้ 

วิเ
คร

าะ
ห ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

1 
“เร่ืองเกาเลา
ขาน ตํานาน
มะพราว” 

- รูและเขาใจประวัติความเป็นมา และ
อิทธิพลของของมะพราว 
ในจังหวัดสมุทรสงครามต้ังแตอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

3 2 - 1 - 2 8 

2 
“พัฒนาการ
เติบโตของ
มะพราว” 

- รูและเขาใจวิธีการปลูก การดูแลรักษา
ตนมะพราว 

2 1 1 2 1 1 8 

3 
“สุขโขสาร

พรรณ
มะพราว” 

- รูและเขาใจระบบเศรษฐศาสตรแ 
ของมะพราว 

2 1 2 1 - 2 8 

4 
“อันมะพราว  

หนุนสุขคู
กาล” 

- อธิบายความสัมพันธแของมะพราว 
ที่มีความสัมพันธแของมะพราวที่มีอิทธิพล
ตอศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

2 1 2 1 - 2 8 

5 
“สืบสาน 
ภูมิปัญญา
คุณคาจาก
มะพราว” 

- อธิบายความสัมพันธแของมะพราว 
ที่มีตอวัฒนธรรม และการดํารงชีวิต 
ในสังคม 

2 2 2 1 - 1 8 

รวม 11 7 7 6 1 8 40 

 
 1.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้น ใหอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ดูความเหมาะสม ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา ความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
 1.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ 
โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence IOC) คาดัชนีความสอดคลอง    
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ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกัน จากเกณฑแการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปคํานวณ             
หาคาดัชนีความสอดคลอง โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งคา IOC อยูในชวง0.60-1.00                
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 174-176) 
 1.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
เพื่อหาคาความยากงาย (p) เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามเกณฑแ จํานวน 40 ขอ 
 1.7 นําคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอท่ีตอบถูกขอละ 1 คะแนน   
ขอท่ีตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหแ หาคาความยากงาย (p) โดยใชเกณฑแต้ังแต 
0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเกณฑแต้ังแต 0.20-1.00 ผลจากการหาคาความยากงาย (p) 
ของแบบทดสอบ ผูวิจัยไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25-0.75 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
0.50-1.00 และไดเลือกขอสอบจํานวน 40 ขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 177) 
 นําแบบทดสอบมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอสอบท้ังฉบับ โดยนําผลการทดลองใช 
มาหาคาความคงตัวภายในของแบบทดสอบ ( Internal Consistency) โดยใช สูตรของ Kuder-
Richardson (KR-20) ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุแ 2559 : 90)  
 1.8 นําแบบทดสอบท่ีหาคาความเช่ือมั่นไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 1.02 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข หนา 177)  
 1.9 นําแบบทดสอบท่ีไดไปใชทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรากับนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จํานวน 13 
คน 

 ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียนมาหาคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ (t-test) Dependent เพื่อหาความตางกอนและหลังการใชหลักสูตร 
 2. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การทําโครงงาน มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 
     2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานจากเอกสาร          
และงานวิจัยตางๆ  
     2.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานออกเป็น 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 
การวางแผนการทํางาน  สวนท่ี 2 ความสามารถดานกระบวนการทํางาน และสวนท่ี 3 ความสามารถ    
ดานผลงานและการนําเสนอ ประเมินจากรูปเลมรายงาน ระดับคุณภาพตามรายการประเมิน โดยมี
เกณฑแการใหคะแนน ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 เกณฑแการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 
 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 

ส่วนที่ 1 การวางแผนการท างาน (15 คะแนน) 
1.1 การกําหนดเรื่อง 
ท่ีศึกษา 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแชัดเจน 
นาสนใจ 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแชัดเจน
บางสวน  
และไมนาสนใจ 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแไมชัดเจน 
และไมนาสนใจ 

1.2 การกําหนดปัญหา
และสมมติฐาน 

ต้ังสมมติฐาน
สอดคลองกับปัญหา
และมีความสัมพันธแ 
เป็นเหตุเป็นผลชัดเจน 

ต้ังสมมติฐาน
สอดคลองกับปัญหา
และมีความสัมพันธแ 
เป็นเหตุเป็นผล 
ไมชัดเจน 

ต้ังสมมติฐานไม
สอดคลองกับปัญหา
และไมมีความสัมพันธแ
เป็นเหตุเป็นผล 

1.3 การวิเคราะหแ 
และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหแ 
และการวางแผน 
การปฏิบัติงาน
เรียงลําดับข้ันตอน
และมีรายละเอียด
ครบถวน 

การวิเคราะหแ 
และการวางแผน 
การปฏิบัติงาน
เรียงลําดับข้ันตอน  
แตมีรายละเอียด 
ไมครบถวน 

การวิเคราะหแ 
และการวางแผน 
การปฏิบัติงาน 
ไมเป็นลําดับข้ันตอน
และไมมีรายละเอียด 

1.4 การกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กําหนดขั้นตอน 
การดําเนินงานชัดเจน
สามารถปฏิบัติไดจริง 

กําหนดขั้นตอน 
การดําเนินงานชัดเจน
บางสวน 
สามารถปฏิบัติไดบาง 

กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานไมชัดเจน 
ไมสามารถปฏิบัติ 
ไดจริง 

1.5 การแบง
ภาระหนาท่ีใหสมาชิก 

มีการกําหนด
ภาระหนาท่ีใหสมาชิก
ทุกคนชัดเจน 

มีการกําหนด
ภาระหนาท่ีใหสมาชิก
ไมครบทุกคน 
และไมชัดเจน 

ไมมีการกําหนด
ภาระหนาท่ีใหสมาชิก 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 

ส่วนที่ 2 ความสามารถด้านกระบวนการท างาน (15 คะแนน) 
2.1 การปฏิบัติตาม
วิธีการและขั้นตอน 
ท่ีกําหนด 

ปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ท่ีกําหนดทุกขั้นตอน
อยางครบถวน 

ปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ท่ีกําหนดครบถวน 
บางขั้นตอน 

ไมปฏิบัติงาน 
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

2.2 การใชวัสดุ
อุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

ใชวัสดุอุปกรณแ/
เครื่องมือ 
ในการทํางานทุกชนิด
ถูกตองกับช้ินงาน 

ใชวัสดุอุปกรณแ/
เครื่องมือ 
ในการทํางานบางชนิด
ถูกตองกับช้ินงาน 

ใชวัสดุอุปกรณแ/
เครื่องมือ 
ในการทํางานทุกชนิด
ไมถูกตองกับช้ินงาน 

2.3 บันทึกขอมูล  
และจัดกระทําขอมูล
โครงงาน สรุป  
และเรียบเรียงขอมูล 

บันทึกขอมูลตรง 
ตามวัตถุประสงคแ
ครบถวน 
และจัดกระทําขอมูล
อยางเป็นระบบถูกตอง
ชัดเจน 

บันทึกขอมูลตรง 
ตามวัตถุประสงคแ
ครบถวนบางสวน 
และจัดกระทําขอมูล
ถูกตองบางสวน 

บันทึกขอมูลตรง 
ตามวัตถุประสงคแ 
และจัดกระทําขอมูล
ไมถูกตอง 

2.4 แสดงบทบาท 
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากสมาชิก 

ทุกคนมีหนาท่ี 
และรับผิดชอบ 
ตอหนาท่ีของตน 
อยางเต็มท่ี 

มีสมาชิก 1-2 คน  
ไมปฏิบัติตามหนาท่ี
และความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

มีสมาชิกมากกวา 2 
คนขึ้นไป ไมปฏิบัติ
ตามหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบ 
ของตนเอง 

2.5 ทํางานเสร็จ 
ตรงเวลา 

สงช้ินงานภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

สงช้ินงานชากวาเวลา 
ท่ีกําหนด 1 วัน 

สงช้ินงานชากวาเวลา 
ท่ีกําหนดเกิน 1 วัน 

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ (15 คะแนน) 
3.1 การจัดทํารูปเลม
รายงาน 

การจัดองคแประกอบ
รูปเลมรายงาน มีปก 
คํานํา สารบัญ 

ขาดองคแประกอบใด
องคแประกอบหนึ่ง 

ขาดสององคแประกอบ
ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 

 การอางอิง และ
บรรณานุกรม 
ครบถวนและมีรูปแบบ
ถูกตอง 

  

3.2 ขอมูลท่ีนํามา 
จัดแสดงผลงาน 

มีขอมูลครบถวน  
การลําดับขอมูล
ถูกตองชัดเจน 
มีส่ืออุปกรณแครบถวน 

มีขอมูลครบถวน  
การลําดับขอมูล
ถูกตอง แตขาด 
ความชัดเจนบางสวน 
มีส่ืออุปกรณแประกอบ 

มีขอมูลไมครบถวน 
การลําดับขอมูลสับสน 
ขาดความชัดเจน  
และไมมีส่ืออุปกรณแ
ประกอบ 

3.3 ความคิด
สรางสรรคแผลงาน 

โครงงานมี
แนวความคิด 
แปลกใหม  
ไมเคยมีใครปฏิบัติ 
มากอนหรือ 
เป็นการคิดนอกกรอบ
อยางสรางสรรคแ 

โครงงานบางสวน 
มีแนวความคิด 
แปลกใหม เคยมีใคร
ปฏิบัติมากอนหรือ 
เป็นการคิดนอกกรอบ 
อยางสรางสรรคแ 

โครงงานเหมือน 
กับส่ิงท่ีเคยทํามาแลว 

3.4 ความพรอม 
ในการนําเสนอ
โครงงาน 

นําเสนอดวยทาทาง 
น้ําเสียงท่ีนาสนใจ  
มีการสบสายตาผูฟัง 
ดีมาก การลําดับขอมูล
ชัดเจนและมีส่ือ
อุปกรณแครบถวน 

นําเสนอดวยทาทาง 
น้ําเสียงคอนขาง
นาสนใจ  
มีการสบสายตาผูฟังดี 
แตการลําดับขอมูล
ขาดความชัดเจน
บางสวนและมีส่ือ
อุปกรณแประกอบ 
บางช้ิน 

ทาทาง น้ําเสียง  
ไมนาสนใจ  
มีการสบสายตา 
ผูฟังบาง แตการลําดับ
ขอมูลสับสนและ 
ไมมีส่ืออุปกรณแ
ประกอบ 

3.5 การตอบ 
ขอซักถาม 

ตอบขอซักถาม 
ไดถูกตองตรงประเด็น 

ตอบขอซักถาม 
สวนใหญไดถูกตอง 

ตอบขอซักถามถูกตอง
บางสวน 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 

ในการนําเสนอผลงาน    

  จากตารางท่ี 9 เกณฑแการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน กําหนดเกณฑแการใหคะแนน
แบบ Rubricไว 3 ระดับ ดังนี้ 3 หมายถึง ระดับสูง 2 หมายถึง ระดับปานกลาง และ 1 หมายถึง ระดับ
ตํ่า มีลักษณะเป็นเกณฑแการใหคะแนน (Scoring Rubrics) แปลคาได 3 ระดับ คือ คะแนนเฉล่ีย
ระหวาง 31-45 หมายถึง มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับสูง คะแนนเฉล่ียระหวาง 16-
30 หมายถึง มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียระหวาง 1–15 
หมายถึง มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับตํ่า 
     2.3 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยแ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธแ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาเพื่อปรับปรุง 
     2.4 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหผูเช่ียวชาญตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน แลวนําคะแนนมาคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Objective Congruence  : IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งคา IOC เทากับ 
1.00        (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 178) 

     2.5 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน วิเคราะหแขอมูลโดยหา คาเฉล่ีย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยประเมินจากครูผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียนท่ีตางกลุมกัน และผูรู          
ในชุมชน 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 
     3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
     3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น แบงเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร 
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดระดับความคิดเห็น      
แบงออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย            
และเห็นดวยนอยท่ีสุด ตอนท่ี 2 การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแบบปลายเปิด (Open Ended) 
     3.3 นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตองเชิงเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแกไข 
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     3.4 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหผูเช่ียวชาญตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน แลวนําคะแนนมาคํานวณ  
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence  : IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง   
ซึ่งคา IOC เทากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 179-180) 

  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย ( X )        
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชเกณฑแความคิดเห็น 
5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับความคิดเห็น   5   หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
   ระดับความคิดเห็น   4   หมายถึง  เห็นดวยมาก 
   ระดับความคิดเห็น   3   หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
   ระดับความคิดเห็น   2   หมายถึง  เห็นดวยนอย 
   ระดับความคิดเห็น   1   หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
  และใชเกณฑแการแปลความหมายของความคิดเห็น ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลความวา เห็นดวยมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลความวา เห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลความวา เห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลความวา เห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลความวา เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 จากขั้นตอนท่ี 3 ประเมินหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช        
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคแ วิธีการ กลุมเปูาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การวิเคราะหแขอมูล 

ประเมินผลการใช
หลักสูตร 

- ทดสอบผลการเรียนรูกอน
ทดลองใชหลักสูตร 
- จัดการเรียนรูตาม 
แผนการจัดการเรียนรู 
- ทดสอบหลังการทดลองใช
หลักสูตร 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จํานวน 13 คน 
- ผูรูในทองถ่ิน 
- ครูผูสอน 

- หลักสูตรรายวิชาทองถ่ิน
ของเรา ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
- แผนการจัดการเรียนรู 
- เอกสารประกอบหลักสูตร 
ไดแก ใบความรู และใบงาน 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
วัตถุประสงคแ วิธีการ กลุมเปูาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การวิเคราะหแขอมูล 

 - ทดสอบเพ่ือประเมินผลการ
เรียนรูกอนและหลังการใช
หลักสูตร 
- การประเมินความสามารถใน
การทําโครงงาน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเมธีชุณ
หะวัณวิทยาลัย 
จํานวน 13 คน 

- แบบทดสอบผลการเรียนรู
วิเคราะหแขอมูลหาคารอยละ 

(%), X , S.D., t-test 
Dependent 
- การประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงานวิเคราะหแ 

X , S.D 

 - สอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
หลักสูตร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเมธีชุณ
หะวัณวิทยาลัย 

วิเคราะหแเน้ือหา (Content 
Analysis) 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

วิเคราะหแ X , S.D., 
วิเคราะหแเน้ือหา (Content 
Analysis) 

 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) : การปรับปรุงหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใหเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณแ 

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะ ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการ
เรียนรู ดานการวัดและประเมินผล มาปรับปรุงแกไข 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับปรุง 
 เครื่องมือท่ีใชในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดวย หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ตารางท่ี 11 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : การปรับปรุงหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การวิเคราะห ์
ข้อมูล 

1. เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

นําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะ มาปรับปรุง
แกไข ไดแก 
   - ดานเน้ือหาสาระ  
   - ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน  
   - ดานสื่อการเรียนรู  
   - ดานการวัดและ
ประเมินผล  

หลักสูตรรายวิชาทองถ่ิน
ของเรา ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

วิเคราะหแเน้ือหา 
(Content Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตร 
 โดยประเมินผลหลังการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเป็น
หลักสูตรฉบับสมบูรณแ มีผลการวิเคราะหแขอมูลแตละขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

     ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน แบงออกเป็น 4 สวน คือ 1) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเป็นฐาน 2) ผลการวิเคราะหแ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 3) ผลการศึกษาความตองการ   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะกลาวถึงผลการวิเคราะหแขอมูลของแตละขั้นตอนตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตร

สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณ

วิทยาลัย 

  ผลการวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
พบวา หลักสูตรมุงเนนพัฒนาผูเรียนเป็นสําคัญ ใหเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพ         
ตามศตวรรษที่ 21 สงเสริมความรูตามมาตรฐานสากล นอมนําศาสตรแพระราชามาใชในการดํารงชีวิต 
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก 
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ผานการจัดการศึกษาท่ียืดหยุน 
หลากหลาย สอดคลองกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติและความตองการของผูเรียนมีจิตสํานึก         
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ในการอนุรักษแวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม มีคานิยมอันพึงประสงคแ 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่น     
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ไดแก รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ ซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู            
อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ โดยกําหนดสาระการเรียนรู     
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตรแ สาระท่ี 4 
ประวัติศาสตรแ และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตรแ 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

      การเก็บรวมรวมข้อมูล 
      การศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสอบถามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1           
ปีการศึกษา 2564 จํานวน 13 คน โดยวิเคราะหแขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของ       
ผูตอบแบบสอบถาม 2) ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู       
การวัดและการประเมินผลของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช      
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
      การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามภูมิลําเนา
ของนักเรียน อายุ อาชีพของผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) และ
วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา วิเคราะหแโดยใชสถิติรอยละ (%) ดังตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. ภูมิล าเนาของนักเรียน 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 
        อ าเภอบางคนที 
           ตําบลบางคนที 
           ตําบลบางนกแขวก 
           ตําบลกระดังงา 
           ตําบลบางยี่รงคแ 
     จังหวัดราชบุรี 
        อ าเภอเมือง 
           ตําบลคุงน้ําวน 
           ตําบลบางปุา 
        อ าเภอด าเนินสะดวก 
           ตําบลขุนพิทักษแ 

(13) 
(10) 
(10) 
3 
5 
1 
1 

(3) 
(2) 
1 
1 
(1) 
1 

(100) 
(76.92) 
(76.92) 
23.08 
38.46 
7.69 
7.69 

(23.08) 
(15.38) 
7.69 
7.69 
(7.69) 
7.69 

รวม 13 100 
2. อาย ุ
    12 
    13 
   เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

(13) 
3 
10 

(13) 
7 
6 

(100) 
23.08 
76.92 
(100) 
53.85 
46.15 

รวม 13 100 
3. อาชีพของบิดา 
     รัฐวิสาหกิจ 
     รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว 
     คาขาย 
     ไมประกอบอาชีพ 
   อาชีพของมารดา 

(13) 
1 
7 
1 
2 
2 
- 

(13) 

(100) 
7.69 
53.85 
7.69 
15.38 
15.38 

- 
(100) 
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
     รัฐวิสาหกิจ 
     รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว 
     คาขาย 
     ไมประกอบอาชีพ 

- 
6 
2 
4 
1 

- 
46.15 
15.38 
30.77 
7.69 

รวม 13 100 
  4. ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) 
      มะพราว   
      สมโอ 
      ล้ินจ่ี 
      นาเกลือ 
      นาขาว 
      ดอนหอยหลอด 
      วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบานแหลม) 
      คายบางกุง 
      อุทยาน ร.2 
      โบสถแพระแมบังเกิด 
      อื่นๆ 

(13) 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

(100) 
23.08 
7.69 
15.38 
7.69 
7.69 
7.69 
7.69 
7.69 
7.69 
7.69 

- 
รวม 13 100 

5. วิธีการได้ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินของเรา  
(จังหวัดสมุทรสงคราม) 
      การสังเกตหรือเขารวม 
      จากการอานหนังสือ 
      การสอบถามจากผูรู/ปราชญแชาวบาน 
      อื่นๆ 

(13) 
 
5 
1 
7 
- 

(100) 
 

38.46 
7.69 
53.85 

- 
รวม 13 100 
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  จากตารางท่ี 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 76.92 โดยอยูในอําเภอบางคนทีท้ังหมด จํานวน 10 
คน คิดเป็นรอยละ  76.92 กระจายอยูตําบลบางคนที จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 ตําบลบางนก
แขวก จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 ตําบลกระดังงา จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และตําบลบาง
ยี่รงคแ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวัดราชบุรี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอย
ละ 23.08 โดยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 กระจายอยูตําบลคุงน้ําวน จํานวน 1 
คน คิดเป็นรอยละ 7.69 ตําบลบางปุา จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และอยูในอําเภอดําเนินสะดวก 1 
คน คิดเป็นรอยละ 7.69 โดยอาศัยอยูตําบลขุนพิทักษแ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69  
  ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุ 13 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 
76.92 รองลงมา อายุ 12 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ        
เป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 53.85 และเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 46.15
ดานการประกอบอาชีพ พบวา อาชีพของบิดา สวนใหญ ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 
53.85 รองลงมา ประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 และไมประกอบอาชีพ 
จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69              
และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 อาชีพของมารดาสวนใหญ 
ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 46.15 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 4 คน 
คิดเป็นรอยละ 30.77 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 และ             
ไมประกอบอาชีพ 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
  ดานความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม        
สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับมะพราว จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 รองลงมา คือ ล้ินจ่ี จํานวน 2 คน      
คิดเป็นรอยละ 15.38 สมโอ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 นาเกลือ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69    
นาขาว จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69  ดอนหอยหลอด จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69  วัดเพชรสมุทร
วรวิหาร (วัดบานแหลม) จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69  คายบางกุง จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
อุทยาน ร.2 จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และโบสถแพระแมบังเกิด จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 
7.69  
  ดานวิธีการไดความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) พบวา สวนใหญได
จากการสอบถามจากผูรู , ปราชญแชาวบาน จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 53.85 รองลงมา คือ        
การสังเกตหรือเขารวม จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 และจากการอานหนังสือ จํานวน 1 คน           
คิดเป็นรอยละ 7.69 
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  ตอนท่ี 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู     
การวัดและการประเมินผลของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การวัดและการประเมินผลของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช    
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ความต้องการเก่ียวกับหลักสูตร จ านวน ร้อยละ 
1. ความต้องการด้านเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ 
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมท่ีเป็นเอกลักษณแในทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม 
    - ความโดดเดนดานวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของคน 
ในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม      
     - การประกอบอาชีพของชาวบานในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 
     - ประวัติศาสตรแความเป็นมาของมะพราวในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม      
     - หลักการเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกมะพราวใน
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม      

(13) 
3 
 
3 
 
2 
 
4 
 
1 
 

(100) 
23.08 

 
23.08 

 
15.38 

 
30.77 

 
7.69 

รวม 13 100 
2. ความต้องการด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครู 
    - จัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูเช่ียวชาญในทองถิ่น 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญในทองถิ่น 
    - การศึกษานอกสถานท่ี 
    - ศึกษาจากเอกสารใบความรูท่ีครูเตรียมให 
    - สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพื่อน 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเว็ปไซตแหรือสังคมออนไลนแ 

(13) 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 

(100) 
7.69 
15.38 
30.77 
23.08 
7.69 
7.69 
7.69 

รวม 13 100 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

ความต้องการเก่ียวกับหลักสูตร จ านวน ร้อยละ 
3. ความต้องการด้านผู้ประเมิน (13) (100) 

    - ประเมินตนเอง 
    - เพื่อน 
    - ครูผูสอน 
    - ผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

1 
3 
3 
5 

7.69 
23.08 
23.08 
38.46 

    - ผูปกครอง 1 7.69 
รวม 13 100 

4. ความต้องการด้านรูปแบบเอกสารและใบงาน 
    - เนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย 
    - นําเสนอเนื้อหาพอเขาใจ ตัวหนังสืออานงาย 
    - มีรูปภาพประกอบ และสีสันสวยงาม 
    - มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
    - มีแบบประเมินพัฒนาการหลังเรียน 

(13) 
4 
2 
4 
2 
1 

(100) 
30.77 
15.38 
30.77 
15.38 
7.69 

รวม 13 100 
5. ความต้องการด้านการวัดและประเมินผล 
    - การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ 
    - การตรวจสอบผลงาน ช้ินงาน/ภาระงาน/รายงาน/โครงงาน 
    - การสอบถาม 
    - การสัมภาษณแ 
    - การสอบปฏิบัติ 

(13) 
2 
5 
1 
1 
2 

(100) 
15.38 
38.46 
7.69 
7.69 
15.38 

    - การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
    - ใชแฟูมสะสมผลงาน 

1 
1 

7.69 
7.69 

รวม 13 100 
6. ความต้องการด้านสื่อ 
    - ส่ือส่ิงพิมพแ 
    - ส่ือเทคโนโลยี 
    - ส่ืออื่นๆ (บุคคล, กิจกรรม, วัสดุ, ตัวอยาง) 

(13) 
3 
2 
8 

(100) 
23.08 
15.38 
61.54 

รวม 13 100 
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  จากตารางท่ี 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการดานเรื่องราว   
ท่ีตองการเรียนรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรแความเป็นมาของมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 รองลงมา คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมท่ีเป็นเอกลักษณแในทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 ความโดดเดนดานวัฒนธรรม และการดํารงชีวิต
ของคนในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 การประกอบอาชีพของ
ชาวบานในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 และหลักการเลือกพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม  ในการปลูกมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
    ความตองการดานกิจกรรมการเรียนรู พบวา สวนใหญตองการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยผูเช่ียวชาญในทองถิ่น จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 รองลงมา คือ การศึกษานอกสถานท่ี 
จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 จัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูเช่ียวชาญในทองถิ่น จํานวน 2 คน     
คิดเป็นรอยละ 15.38 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครู จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 ศึกษาจากเอกสาร    
ใบความรูที่ครูเตรียมให จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพื่อน 
จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บไซตแหรือสังคมออนไลนแ 
จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
  ความตองการดานผูประเมิน พบวา สวนใหญตองการรับการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ
ทองถิ่น จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 รองลงมา คือ ประเมินโดยเพื่อน จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 
23.08 ประเมินโดยครูผูสอน จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 23.08 ประเมินโดยตนเอง จํานวน 1 คน 
คิดเป็นรอยละ 7.69 และประเมินโดยผูปกครอง จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
  ความตองการดานรูปแบบเอกสารและใบงาน พบวา สวนใหญตองการเนื้อหาสาระ   
ท่ีหลากหลาย จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 และตองการใหมีรูปภาพประกอบ และสีสัน
สวยงามจํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 รองลงมา คือ นําเสนอเนื้อหาพอเขาใจ ตัวหนังสืออานงาย 
จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 
และมีแบบประเมินพัฒนาการหลังเรียน จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
  ความตองการดานการวัดและประเมินผล พบวา สวนใหญตองการตรวจสอบผลงาน 
ช้ินงาน/ภาระงาน/รายงาน/โครงงาน จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 รองลงมา คือ การทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 การสอบปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 
การสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 การสัมภาษณแ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69  
การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และใชแฟูมสะสม
ผลงาน จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 
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  ความตองการดานส่ือ พบวา สวนใหญตองการส่ืออื่นๆ (บุคคล, กิจกรรม, วัสดุ, 
ตัวอยาง) จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 61.54 รองลงมา คือ ส่ือส่ิงพิมพแ จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 
23.08 และส่ือเทคโนโลยี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 15.38 
  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาหลักสูตร สามารถสรุปไดวา ควรพัฒนา
หลักสูตรโดยเปิดโอกาสใหผูรูในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรู เรื่องราวตางๆ ใกลตัว เชน มะพราวซึ่งเป็นส่ิงท่ีอยูใกลตัวนักเรียนมีความสัมพันธแกับรากเหงา       
ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในทองถิ่นมาอยางยาวนานผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย     
ใชประโยชนแจากแหลงเรียนรู ในทองถิ่น เมื่อจบหลักสูตรมีการจัดทําโครงงาน จัดนิทรรศการเพื่อ       
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในโรงเรียน 

1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากบุคคลที่

เก่ียวข้อง 

  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา            
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากบุคคล            
ท่ีเกี่ยวของไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูรวมสนทนากลุม
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น โดยรวบรวมขอมูลจาก 1) 
สถานภาพ และขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนา 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเป็น ของการ
พัฒนาหลักสูตร และ 3) ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก 
ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษานิเทศกแ และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง ประสบการณแการทํางาน สถานภาพ และความรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะหแโดยใชสถิติคารอยละ (%)  ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม (Focus 
Group) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 
2. อายุ 
    20 – 30 ปี 
    31 – 40 ป ี
    41 – 50 ป ี
    มากกวา 50 ปี 

 
- 
1 
1 
4 

 
- 

16.67 
16.67 
66.67 

รวม 6 100 
3. ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 
4. ตําแหนง 
    ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    หัวหนากลุมงานวิชาการ 
    ศึกษานิเทศกแ 
    ไมมีตําแหนง 

 
1 
1 
1 
3 

 
16.67 
16.67 
16.67 

50 
รวม 6 100 

5. ประสบการณแการทํางาน 
    ตํ่ากวา 10 ปี 
    10 – 20 ป ี
    มากกวา 20 ปี  

 
1 
1 
4 

 
16.67 
16.67 
66.67 

รวม 6 100 
6. สถานภาพ 
    ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 
1 

 
16.67 
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สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
    หัวหนาฝุายวิชาการ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ศึกษานิเทศกแ  
    ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น 

1 
2 
1 
1 

16.67 
33.33 
16.67 
16.67 

รวม 6 100 
ตารางท่ี 14  (ตอ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
    หัวหนาฝุายวิชาการ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ศึกษานิเทศกแ  
    ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น 

1 
2 
1 
1 

16.67 
33.33 
16.67 
16.67 

รวม 6 100 
7. ความรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
    มี 
    ไมมี 

 
6 
- 

 
100 

- 
รวม 6 100 

 
  จากตารางท่ี 14 พบวา ผูรวมสนทนากลุม (focus group) ท้ังหมดเป็นเพศชาย จํานวน    
2 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 ดานอายุสวนใหญมากกวา 
50 ป ีจํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 รองลงมา คือ 41 – 50 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 
และ 31 – 40 ปี คิดเป็นรอยละ 16.67 ดานระดับการศึกษาสวนใหญ ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน 
คิดเป็นรอยละ 66.67 รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 ดานตําแหนง
พบวาสวนใหญไมมีตําแหนง จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 50 รองลงมาคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 
1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 ครู จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 และ ศึกษานิเทศกแ จํานวน 1 
คน คิดเป็นรอยละ 16.67 ดานประสบการณแการทํางานพบวาสวนใหญมีประสบการณแการทํางานมากกวา 
20 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 รองลงมาคือ 10 – 20 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 และ
ตํ่ากวา 10 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 ดานสถานภาพ พบวาสวนใหญคือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 รองลงมาคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา     
จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 หัวหนากลุมงานวิชาการ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 
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ศึกษานิเทศกแ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น 
จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 16.67 และดานความรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบวาทุกคนมีความรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 100 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ของผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษานิเทศกแ และผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 หากโรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทานเห็นดวยหรือไม อยางไรพบวา  
  ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหความคิดเห็นวา โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูขอมูลพื้นฐานของตนเอง 
  หัวหนากลุมงานวิชาการ ใหความคิดเห็นวา โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนน
เนื้อหาสาระในทองถิ่นของตนเองเพื่อสงเสริมโอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลายนอกจากเนื้อหาสาระ
หลักจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีนักเรียนตองเรียนอยูแลว เพื่อใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการเรียนมากยิ่งขึ้น ผานการศึกษาหาความรูจากคนในชุมชน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนแไดจริง 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความคิดเห็นวา โรงเรียนควรมีการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา เพราะในทองถิ่นของตนเองมีองคแความรูท่ีมีคุณคาอยูมากมายหลาย
แขนง ควรคาแกการเรียนรู และสืบทอดองคแความรูตอไปไมใหสูญหาย อีกท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนเห็น
คุณคาของการเรียน ไมเห็นวาส่ิงท่ีเรียนนั้นเป็นส่ิงไกลตัว จับตองไมได ไมเขาใจวาจะนําความรูท่ีไดรับ              
ไปใชประโยชนแไดอยางไร 
  ศึกษานิเทศกแ ใหความคิดเห็นวา โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพราะหลักสูตร
เปรียบเสมือนเข็มทิศใจการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน หากมีเข็มทิศท่ีดี ทิศทางการศึกษาก็จะดีตามไป
ดวยผลผลิต ทางการศึกษาคือผูเรียนก็จะมีคุณภาพ 
  ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น ใหความคิดเห็นวา โรงเรียนควรจะพัฒนา
หลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เพราะตองการสงเสริม
ใหชุมชนไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหกับลูกหลานในชุมชน ตามบริบทพื้นฐานการใชชีวิตของชาวบาน   
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใหคนรุนใหมเห็นคุณคาทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา เพื่ออนุรักษแ
ความรูอันดีงามไมใหสูญหาย สงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน ระหวางนักเรียนโรงเรียน 
และชุมชน 
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  ทุกทานเห็นดวยหากโรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของเรา          
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพราะโรงเรียน        
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูขอมูลพื้นฐาน            
ท่ีเป็นรากเหงาของตนเอง การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานเป็นสงเสริมใหผูเรียนไดสืบทอด     
องคแความรูที่มีคุณคาในทองถิ่น เรียนรูผานชาวบานท่ีมีความรูอยูแลวเพื่ออนุรักษแความรู วิถีชีวิตอันดีงาม
ไมใหสูญหาย สงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน ระหวางนักเรียนโรงเรียน และชุมชน  
  ประเด็นท่ี 2 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คิดวาควรใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาและเรียนรูเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 
  ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหความคิดเห็นวา ควรใหผูเรียนควรไดรับการศึกษาและ
เรียนรูเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 1) ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม 2) ประวัติความเป็นมาของ
มะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม 3) สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการปลูกมะพราวของ
ทองถิ่น 4) กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาพื้นบานท่ีเกี่ยวของกับมะพราวในทองถิ่น และ 5) ภูมิปัญญา
ดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว 
  หัวหนากลุมงานวิชาการ ใหความคิดเห็นวา ควรใหผูเรียนควรไดรับการศึกษา และเรียนรู
เนื้อหาสาระ ท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 สาระของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพราะรายวิชาทองถิ่นของเราเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ไดแก สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตรแ สาระท่ี 4 ประวัติศาสตรแ และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตรแ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความคิดเห็นวา ควรใหผูเรียนควรไดรับ
การศึกษา และเรียนรูเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ ประวัติศาสตรแความเป็นมาของมะพราวในทองถิ่น จังหวัด
สมุทรสงคราม ความโดดเดนดานวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ศึกษานิเทศกแ ใหความคิดเห็นวา ควรใหผูเรียนควรไดรับการศึกษา และเรียนรูเนื้อหา
สาระ เกี่ยวกับ พื้นท่ีของจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมะพราวทําใหมะพราว
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวบานจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น ใหความคิดเห็นวา ควรใหผูเรียนควรไดรับการศึกษา 
และเรียนรูเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพของชาวบานในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม      
การซื้อขายมะพราว การทําอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องใชในครัวเรือน ยาสมุนไพรท่ีทํามาจาก
มะพราว การประดิษฐแของเลน การประดิษฐแเครื่องประดับ เครื่องสําอางท่ีทําจากมะพราว และเครื่อง
ดนตรี  จากมะพราว เป็นตน 
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  ทุกทานคิดวาควรใหผูเรียนควรไดรับการศึกษาและเรียนรูเนื้อหาสาระสําคัญ ท่ี
เกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ดานท่ีหนึ่งประวัติศาสตรแจังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานท่ีสองลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการปลูกมะพราว  ดานท่ีสามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและภูมิปัญญาพื้นบาน ดานท่ีส่ีสภาพสังคม ดานศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือตางๆ และดานท่ี
หาภูมิปัญญาดานตางๆ ในการดําเนนิชีวิต   
  ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราควรพัฒนาเพื่อใคร (โรงเรียน 
ครู ผูเรียน ชุมชน) และสอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานท่ีตองการจัดทําในครั้งนี้
อยางไร พบวา 
  ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหความคิดเห็นวาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู
ควรพัฒนาใหทุกภาคสวนไมวาจะเป็นโรงเรียน ครู ผูเรียน ชุมชน เห็นคุณคารวมกัน เพื่อรวมกัน
สงเสริมการเรียนรูใหกับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง 
  หัวหนากลุมงานวิชาการ ใหความคิดเห็นวา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เราควรพัฒนาเพื่อประโยชนแของโรงเรียน จะไดมีหลักสูตรทองถิ่นท่ีดีไวสําหรับจัดการเรียนรูใหกั บ
ผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาใจตนเอง ชุมชน สังคม 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหความคิดเห็นวา มีความคิดเห็นเชนเดียวกับ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหความคิดเห็นวาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการจัดการเรียนรูควรพัฒนา   
ใหทุกภาคสวนไมวาจะเป็นโรงเรียน ครู ผูเรียน ชุมชน เห็นคุณคารวมกัน 
  ศึกษานิเทศกแ ใหความคิดเห็นวา เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ควรจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูในส่ิงท่ีตนเองสนใจ เรียนรูดวยตนเอง เนนการปฏิบัติจริง Active Learning ผานการจัดการ
เรียนรูโดยปราชญแชาวบาน หรือผูรูในชุมน 
  ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น เนนใหผูเรียนลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรูความรู
ตางๆ จากชาวบาน  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นควรพัฒนาเพื่อประโยชนแของโรงเรียน 
จะไดมีหลักสูตรทองถิ่นท่ีดีไวสําหรับจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาใจตนเอง 
ชุมชน สังคม สามารถสืบทอดองคแความรู และวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนตนเอง ไดเป็นอยางดี                
มีประโยชนแสําหรับครู เพราะ สามารถชวยใหครูมีกรอบแนวทางสงเสริมใหผู เรียนของตนเอง      
ประสบความสําเร็จในการศึกษาหาความรูรายวิชาทองถิ่นของเรา หลักสูตรมีประโยชนแสําหรับผูเรียน
โดยตรงเพราะเป็นแนวทางท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พื้นฐานชีวิตและสังคมของตนเอง 
นอกจากนี้หลักสูตรทองถิ่นท่ีจะจัดทําขึ้นยังมีประโยชนแกับชุมชน เพราะ ปราชญแชาวบาน หรือบุคคลท่ัวไป     
ท่ีมีความรูสามารถถายทอดองคแความรูใหกับผูเรียนโดยตรงทําใหความรูเหลานั้นไมสูญหาย  
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  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร      
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1. ความตองการใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรียนรูเกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่น     
ท่ีเกี่ยวของกับมะพราวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีพบไดท่ัวไปในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสํา คัญ   
กับชีวิตชาวบานในจังหวัดสมุทรสงครามมาต้ังแตอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถศึกษาองคแความรู
ตางๆ จากชาวบานในชุมชน จัดทําเป็นโครงงานได 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและโครงสราง/เวลาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ      
ท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ควรจะเรียนรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีเนื้อหา
สาระ ดังนี้ เรื่องท่ี 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของทองถิ่นและมะพราวทองถิ่น  เรื่องท่ี 2 ศึกษา
ความสําคัญเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการปลูกมะพราวของทองถิ่น เรื่อง
ท่ี 3 ศึกษากระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาพื้นบานท่ีเกี่ยวของกับมะพราวในทองถิ่น 
เรื่องท่ี 4 ศึกษาสภาพสังคมดานศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือตางๆ ท่ีมีความสัมพันธแกับมะพราวใน
ทองถิ่น และ เรื่องท่ี 5 ศึกษาความสําคัญและเกิดความผูกพันตอทองถิ่น ตลอดจนสามารถหาแนวทางใน
การอนุรักษแ ฟื้นฟูวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น ใหนักเรียนทําโครงงาน พรอมนําเสนอผลงาน 
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา 
วิธีการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีท่ีสุด คือ การใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง
ตามความสนใจของผูเรียนเองโดยศึกษาทฤษฎีเบื้องตนจากครูผูสอน จากนั้นผูเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรู
ภายในชุมชน ควบคูกับการสืบคนหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต โดยการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็น
ฐาน และใหผูเรียนจัดทําโครงงานเพื่อใหผูเรียนสรุปองคแความรูท่ีศึกษาไดดวยตนเอง 
  4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการวัดและประเมินผลหลักสูตร  พบวา           
ควรแบงการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอนเรียน การประเมินผลระหวางเรียน 
และการประเมินผลหลังเรียน มีการทดสอบวัดผลการ เรียนรู  ประเมิน ช้ินงาน/ภาระงาน            
ประเมินความสามารถในการทําโครงงานโดยครูผูสอน 
  5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคแ          
ของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา การนําเสนอผลงานควรมีการจัดแสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งกันและ
กันภายในหองเรียน เป็นการสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก 

2. ผลการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูวิจัยไดสังเคราะหแขอมูลขั้นท่ี 1 ดังนี้ 1 ) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
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ไดแก วิเคราะหแแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูโดยใช   
ชุมชนเป็นฐาน โดยวิเคราะหแความตองการพื้นฐาน เนื้อหาสาระ เพื่อนํามากําหนดจุดมุงหมาย       
สาระการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวทางการวัดและประเมินผล 2) วิเคราะหแหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 3) สอบถามความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นโดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการสถานศึกษา 
หัวหนากลุมงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศกแ ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญ
หรือผูรูในทองถิ่น มาเป็นประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร โดยแบงเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรฉบับราง 2) การประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยผูเช่ียวชาญ และ 3) การปรับปรุงหลักสูตรฉบับ
ราง 

2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 

  จากผลการสังเคราะหแขอมูลพื้นฐาน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังคําแนะนําจากอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ นํามาพัฒนาโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย 
หลักการ จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดประเมินผล คําอธิบายรายวิชา       
ผลการเรียนรู โครงสรางรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักการของหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีหลักการเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 ท่ีสําคัญดังนี้ 
  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  และคุณธรรม     
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล 
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให สังคมมีสวนรวม              
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา         
และการจัดการเรียนรู 
  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ 



  131 

  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องของมะพราวที่มีอิทธิพลตอชีวิตของคน      
ในจังหวัดสมุทรสงครามต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริงจากการเรียนรูผานแหลงเรียนรู ใน
ชุมชน 
  3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูอยางเป็นระบบผานกระบวนการ  
ทําโครงงาน 
  4. เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ มีความใฝุเรียนรู รักการเรียนรูอยูเสมอ 
 
  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551         
โดยพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงคแ โดยสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตร 
  2. การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)          
เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการไดปฏิบัติงานจากสถานการณแจริงของชุมชน นอกเหนือไปจากการ
เรียนในช้ันเรียน 
  3. การจัดการเรียนรูในสวนของเนื้อหาสาระและกิจกรรมควรจัดใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  4. การจัดการเรียนรูเนน (Active Learning) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณแ โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติ แสวงหา
ความรูภายในชุมชนและเทคโนโลยี คิดเป็น ทําเป็น เกิดการใฝุเรียนรูอยางตอเนื่องผสมผสานความรู
ดานตางๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ และสงเสริมการทํา
โครงงาน 
  5. การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเป็นฐาน (Project - Based Leaning) ครูเป็นผู
กระตุนเพื่อนําความสนใจท่ีเกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัว
นักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผูเช่ียวชาญ 
  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  1. ใบความรู ใบงาน 
  2. ผูรูในทองถิ่น 
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  3. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
  4. ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ และมัลติมีเดีย 
  5. แหลงเรียนรูนอกสถานท่ีในชุมชน ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก    
ศูนยแการเรียนรู ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานริมคลองโฮมสเตยแ ชุมชนบานบางพลับ         
อุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษแ บานพญาซอ บานกะลาบรรเลง และโรงงานน้ํามันมะพราวมงคลเจริญทรัพยแ 
  แนวทางการวัดประเมินผล 
  เนนกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนใหความสําคัญท้ังความรู กระบวนการเรียนรู 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดวยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายตามสภาพจริง เพื่อสะทอนความสามารถ
ของผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ดานความรู : การตอบคําถาม ภาระงาน แบบทดสอบ โครงงาน 
  ดานทักษะ/กระบวนการ : การตอบคําถาม การทําใบงาน การทําโครงงาน 
  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ : การสังเกตการทํางาน รายงานผลการทําโครงงาน 
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแใฝุเรียนรู 
  ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษา วิเคราะหแประวัติความเป็นมาของทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีความผูกพัน   
กับมะพราวสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแการปลูกมะพราว ความสําคัญของมะพราวท่ีมีตอขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปัญญาทองถิ่น ตลอดจนการดําเนินชีวิตของประชากร 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในอิทธิพลของมะพราวท่ีมีตอสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรม
ตอการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น มีความภาคภูมิใจ รักและผูกพันกับทองถิ่นของตน รวมมือกันอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  โดยใชกระบวนการประชาธิปไตย การคิดสรางสรรคแ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุม กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการเผชิญสถานการณแ และการแกปัญหา 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการส่ือสาร การคิดวิเคราะหแ การแกปัญหา การใชทักษะในชีวิต และการใช
เทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิด    
อยางสรางสรรคแ คิดวิจารณญาณ คิดแกปัญหา มีการใชทักษะชีวิตและอาชีพ ตลอดจนมีการใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม นําศาสตรแพระราชามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุข   
ในสังคมไทย และสังคมโลก 
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  ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 1. รูและเขาใจประวัติความเป็นมา และอิทธิพลของของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม
ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. รูและเขาใจวิธีการปลูก การดูแลรักษาตนมะพราว 
 3. รูและเขาใจระบบเศรษฐศาสตรแของมะพราว 
 4. อธิบายความสัมพันธแของมะพราวท่ีมีความสัมพันธแของมะพราวท่ีมีอิทธิพลตอศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
 5. อธิบายความสัมพันธแของมะพราวที่มีตอวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม 
 

โครงสร้างรายวิชา  
  โครงสรางรายวิชา ส 20203 รายวิชาทองถิ่นของเรา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 20 
ช่ัวโมง 
ตารางท่ี 15  โครงสรางรายวิชาทองถิ่นของเรา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
“เรื่องเกาเลาขาน 
ตํานานมะพราว” 

- รูและเขาใจประวัติ
ความเป็นมา และอิทธิพล
ของของมะพราวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 

- ประวัติศาสตรแจังหวัด
สมุทรสงคราม 
- การเขามามีอิทธิพล 
ของมะพราวในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

3 10 

2 
“พัฒนาการ
เติบโตของ
มะพราว” 

- รูและเขาใจวิธีการปลูก 
การดูแลรักษาตน
มะพราว 

- การปลูกมะพราว 
- การคัดเลือกพันธุแ
มะพราว 
- การดูแลรักษามะพราว 

4 10 

3 
“สุขโขสารพรรณ

มะพราว” 

- รูและเขาใจระบบ
เศรษฐศาสตรแของ
มะพราว 

- การซื้อขายมะพราว 
- การสรางมูลคาเพิ่มจาก
มะพราว 

4 20 



  134 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 
“อันมะพราว  

หนุนสุขคูกาล” 

- อธิบายความสัมพันธแ
ของมะพราวที่มีตอ
ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม 

- มะพราวกับศาสนา 
พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ 

4 10 

5 
“สืบสาน 

ภูมิปัญญาคุณคา
จากมะพราว” 

- อธิบายความสัมพันธแ
ของมะพราวที่มีตอ
วัฒนธรรม และ 
การดํารงชีวิตในสังคม 

- ภูมิปัญญาดานตางๆ  
ในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับ
อิทธิพลจากมะพราว 

3 10 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมท้ังหมด 20 100 

หมายเหตุ : 1. ภาคทฤษฎี เป็นการใหความรูรายวิชาทองถิ่นของเรา ท้ังหมด 5 หนวยการเรียนรู 
     2. ภาคปฏิบัติ เป็นการใหนักเรียนศึกษา รายวิชาทองถิ่นของเราในทองถิ่น เป็นรายกลุม        
ตามท่ีนักเรียนสนใจ และนําเสนอในรูปแบบของโครงงานในเวลาวางหลังเลิกเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเป็นการดําเนินการตามหลักสูตร เป็นการจัดประสบการณแ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคแตาม
หลักสูตร ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 5 หนวยการ
เรียนรู 20 ช่ัวโมง ไดแก 
  หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดสมุทรสงคราม และการเขามามีอิทธิพลของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม (3 ช่ัวโมง) 
  หนวยการเรียนรูที่ 2 พัฒนาการเติบโตของมะพราว มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปลูกมะพราว 
การคัดเลือกพันธุแมะพราว และการดูแลรักษามะพราว (4 ช่ัวโมง) 
  หนวยการเรียนรู ท่ี 3 สุขโขสารพรรณมะพราว มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะ       
การซื้อขายมะพราว และการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว (4 ช่ัวโมง) 
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  หนวยการเรียนรูที่ 4 อันมะพราว หนุนสุขคูกาล มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมะพราวกับศาสนา 
พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ (4 ช่ัวโมง) 
  หนวยการเรียนรูที่ 5 สืบสาน ภูมิปัญญาคุณคาจากมะพราว มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว (3 ช่ัวโมง) 
 
     2.2 ผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  การประเมินหลักสูตรฉบับราง ประเมินกอนนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยมีผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาสาระสังคมศึกษา 
ผูเช่ียวชาญดานการสอน ผูเช่ียวชาญดานทองถิ่นของเรา และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 
เป็นผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิจารณาความสอดคลองขององคแประกอบหลักสูตรฉบับราง 
ระหวางหลักการ จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดประเมินผล คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรู โครงสรางรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู นําขอเสนอแนะท่ีตองปรับปรุงแกไข วิเคราะหแ
ขอมูล โดยใชการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร
ฉบับราง ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ไดคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งคา IOC 
อยูในชวง 0.80-1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 173)  

3. ผลการทดลองใชห้ลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

     ผลการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ทําการประเมิน  2 ระยะ คือ      
ประเมินระหวางการใชหลักสูตร โดยการประเมินภาคทฤษฎีจากการทําแบบฝึกหัดทายแผน และใบงาน 
และประเมินหลังการใชหลักสูตร โดยประเมินผลการเรียนรู รายวิชาทองถิ่นของเราโดยใชแบบทดสอบ   
กอนเรียน และหลังเรียนฉบับเดียวกัน แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความตางของคะแนนเฉล่ีย      
กอนและหลังเรียน ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาทอ้งถ่ินของเรา 

                                   ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเราโดยใช

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน และหลังเรียน จํานวน 1 ชุด เป็นขอสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก 

จํานวน 40 ขอ คะแนน 20 คะแนน นําผลการประเมินกอนการใชหลักสูตรเปรียบเทียบกับหลังการใช

หลักสูตร สรุปไดดังรายละเอียดตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรากอนและหลังการใช
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดวย t-test แบบ Dependent 
 

 
การใช้หลักสูตร 

จ านวน
นักเรียน 

(n) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

S.D. t Sig. 

กอนการใชหลักสูตร 13 20 6.54 1.51 9.619 .000** 
หลังการใชหลักสูตร 13 20 16.85 2.15 
**มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

          จากตารางท่ี 16 พบวา คะแนนผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรากอนและหลัง
การใชหลักสูตร รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผลการเรียนรูหลังใชหลักสูตร (X = 16.85, S.D. = 2.15) สูงกวากอน

การใชหลักสูตร (X = 6.54, S.D. = 1.51)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค 
หนา 182) 

3.2 ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานหลังการใช้หลักสูตรรายวิชา

ท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 

1 

         ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลความสามารถในการทําโครงงาน หลังการใชหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
แยกเป็นรายกลุม ท้ังหมด 5 กลุม ไดแก  กลุมท่ี 1 เรื่อง หอมหวานขนมตาลกะทิสด กลุมท่ี 2                 
เรื่อง มหัศจรรยแยางมะพราวบาติก กลุมท่ี 3 เรื่อง ขนมบัวลอยรวมมิตร กลุมท่ี 4 เรื่อง ขนมบาบิ่นมะพราวออน 
และกลุมท่ี 5 เรื่อง ของใชจากมะพราว สรุปไดดังรายละเอียดตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 สรุปผลงานโครงงานรายวิชาทองถิ่นของเรา 
กลุ่มที่ ชื่อโครงงาน พื้นที่การศึกษา 

ท้องถ่ินของเรา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ผลงาน 
จากโครงงาน 

1. หอมหวานขนมตาล 
กะทิสด 

ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที - ขนมตาล 

2. มหัศจรรยแยางมะพราว 
บาติก 

ตําบลบางยี่รงคแ อําเภอบางคนที - ผาเช็ดหนา 
- เส้ือยืด 
- ผาคลุมไหล 

3. ขนมบัวลอยรวมมิตร ตําบลบางนกแขวก  
อําเภอบางคนที 

- ขนมบัวลอยหลากสี 

4. ขนมบาบิ่นมะพราวออน ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที - ขนมบาบิ่นเบญจรงคแ 
5. ของใชจากมะพราว ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที - โคมไฟ 

- ของตกแตงบาน 

 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน หลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา    
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการประเมิน 
3 ดาน คือ 1) ความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน 2) ความสามารถดานกระบวนการ
ทํางาน และ 3) ความสามารถดานผลงานและการนําเสนอ  
 
 1. ความสามารถด้านการวางแผนการท าโครงงาน 
     การประเมินความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน ผูวิจัยไดทําการประเมิน
ความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงานของนักเรียนโดยใชแบบประเมินความสามารถ           
ในการทําโครงงาน ประเมินโดยครูผูสอน เพื่อนรวมช้ันเรียนท่ีตางกลุมกัน และผูรูในชุมชน ผลปรากฏ         
ดังตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 ความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน 
 
 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

S.D. ระดับคุณภาพ ล าดับ 

1. การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 2.76 0.16 สูง 1 
2. การกําหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 2.61 0.10 สูง 5 
3. การวิเคราะหแและวางแผนปฏิบัติงาน 2.70 0.12 สูง 4 
4. การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน 2.75 0.07 สูง 2 
5. การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 2.74 0.08 สูง 3 

รวม 2.71 0.11 สูง  

 จากตารางท่ี 18 ผลการประเมินความสามารถดานการวางแผนการทําโครงงาน หลังการเรียนรู
ดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูง มี คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.71 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.11 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถดานการวางแผนการ

ทําโครงงานดานท่ีมากท่ีสุด คือ การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา มี  คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.76 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.16 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง รองลงมา คือ การกําหนดขั้นตอน           

การดําเนินงาน คาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 2.75 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.07 ระดับ

คุณภาพอยูในระดับสูงการแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.74 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.08 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง การวิเคราะหแและวางแผนปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.12 ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับสูง และการกําหนดปัญหาและการต้ังสมมติฐาน คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.61 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.10 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

 

 2. ความสามารถด้านกระบวนการท างาน 
     การประเมินความสามารถดานกระบวนการทํางาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความสามารถ
ดานกระบวนการทํางานของนักเรียนโดยใชแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ประเมินโดยครูผูสอน 
เพื่อนรวมช้ันเรียนท่ีตางกลุมกัน และผูรูในชุมชน ผลปรากฏดังตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19 ความสามารถดานกระบวนการทํางาน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

S.D. ระดับคุณภาพ ล าดับ 

1. การปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนด 2.71 0.04 สูง 4 
2. การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือในการคนหา
ขอมูล 

2.90 0.13 สูง 1 

3. การบันทึกขอมูลและจัดกระทําขอมูล
โครงงาน สรุป และเรียบเรียงขอมูล 

2.78 0.07 สูง 2 

4. การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากสมาชิก 

2.77 0.10 สูง 3 

5. ทํางานเสร็จตรงเวลา 2.71 0.17 สูง 4 
รวม 2.77 0.10 สูง  

     จากตารางท่ี 19 ผลการประเมินความสามารถดานกระบวนการทํางาน หลังการเรียนรู          
ดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน        

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.77 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.10 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถดานการวางแผนการ

ทําโครงงานดานท่ีมากท่ีสุด คือ การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือในการคนหาขอมูล มีคาเฉล่ีย ( X ) 
เทากับ 2.90 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.13 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง รองลงมา คือ 

การบันทึกขอมูลและจัดกระทําขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียงขอมูล มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.78 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.07 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายจากสมาชิก มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
0.10 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง ลําดับสุดทายมีคะแนนเทากัน 2 ดาน คือ การปฏิบัติตามวิธีการ 

และขั้นตอนท่ีกําหนด มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.04 และ

ทํางานเสร็จตรงเวลา มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.17 
ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง ตามลําดับ 
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 3. ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ 
     การประเมินความสามารถดานผลงานและการนําเสนอ ผูวิ จัยไดทําการประเมิน
ความสามารถดานผลงานและการนําเสนอของนักเรียนโดยใชแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน ประเมินโดยครูผูสอน เพื่อนรวมช้ันเรียนท่ีตางกลุมกัน และผูรูในชุมชน ผลปรากฏดังตาราง
ท่ี 20 

ตารางท่ี 20 ความสามารถดานผลงานและการนําเสนอ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

S.D. ระดับคุณภาพ ล าดับ 

1. การจัดทํารูปเลมรายงาน 2.73 0.16 สูง 3 
2. ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน 2.68 0.05 สูง 5 
3. ความคิดสรางสรรคแผลงาน 2.78 0.07 สูง 1 
4. ความพรอมในการนําเสนอโครงงาน 2.71 0.06 สูง 4 
5. การตอบขอซักถามในการนําเสนอผลงาน 2.77 0.04 สูง 2 

รวม 2.73 0.08 สูง  

     จากตารางท่ี  20 ผลการประเมินความสามารถดานผลงานและการนําเสนอ หลังการเรียนรู
ดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.73 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.08 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถดานผลงานและการ

นําเสนอดานท่ีมากท่ีสุด คือ ความคิดสรางสรรคแผลงาน มีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 2.78 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.07 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง รองลงมา คือ การตอบขอ

ซักถามในการนําเสนอผลงาน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.77 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

0.04 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง การจัดทํารูปเลมรายงาน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.73 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.16 ระดับคุณภาพอยูในระดับสูง ความพรอมในการนําเสนอ

โครงงาน มีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 2.71 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.06 และขอมูลท่ี

นํามาจัดแสดงผลงาน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 2.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.05 
ตามลําดับ 
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3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

                ผูวิจัยไดประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการ

จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปไดดังรายละเอียดตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา           
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

X  

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1. เนื้อหามีความนาสนใจเหมาะกับการเรียนรู 4.85 0.36 มากท่ีสุด 1 
2. เนื้อหาครอบคลุม เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 3 

3. เนื้อหาสงเสริมความรู เรื่อง ทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.67 0.45 มากท่ีสุด 1 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีความรู
และมีทักษะในการแสวงหาความรูโดยใชชุมชนเป็น
ฐาน 

4.85 0.36 มากท่ีสุด 1 

5. กิจกรรมสงเสริมใหชุมชนและปราชญแชาวบาน 
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.46 0.50 มากท่ีสุด 2 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเป็นระบบ 

4.46 0.50 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.59 0.45 มากท่ีสุด 3 
ด้านสื่อการเรียนรู้ 
7. ส่ือการเรียนรูมีความนาสนใจ 4.69 0.46 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

X  

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

8. ส่ือการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา 
ไดมากขึ้น 

4.38 0.49 มากท่ีสุด 3 

9. การจัดกิจกรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน  
ทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.56 0.48 มากท่ีสุด 4 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
10. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู 4.62 0.49 มากท่ีสุด 2 
11. เปิดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน  
และผูรูในชุมชน 

4.85 0.36 มากท่ีสุด 1 

12. นักเรียนมีปฏิสัมพันธแที่ดีตอเพื่อน ชุมชน และ
ครูผูสอน 

4.46 0.50 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.64 0.45 มากท่ีสุด 2 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
13. สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของมะพราว
ในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามและนักเรียน
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาและรวมอนรุักษแ
ทองถิ่นได 

4.77 0.42 มากท่ีสุด 2 

14. นักเรียนสามารถทําโครงงานเกี่ยวกับมะพราว
ในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามไดอยางถูกตอง 
สมบูรณแ 

4.85 0.36 มากท่ีสุด 1 

15. นักเรียนเห็นคุณคาและมีความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของตนเอง 

4.38 0.49 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.67 0.42 มากท่ีสุด 1 
รวมท้ังหมด 4.63 0.48 มากท่ีสุด  
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   จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร

รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 พบวา ในภาพรวม มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 ระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด ดานท่ีสูงท่ีสุด คือ ดานเนื้อหาสาระ มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 0.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และดานประโยชนแท่ีไดรับ  มีคาเฉล่ีย (X )

เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.42 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน

บรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และดานส่ือการเรียนรู มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 

4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 ตามลําดับ สําหรับผลการประเมินรายดาน พบวา ดาน

เนื้อหาสาระ รายการประเมินเนื้อหามีความนาสนใจเหมาะกับการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย (X ) สูงท่ีสุด คือ 

4.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.36 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ เนื้อหา

สงเสริมความรู เรื่อง ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เทากับ 0.49 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และเนื้อหาครอบคลุม เหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของนักเรียน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 ระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด ดานประโยชนแท่ีไดรับ รายการประเมินประกอบดวยนักเรียนสามารถทําโครงงาน

เกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามไดอยางถูกตองสมบูรณแ มีคาเฉล่ีย (X ) สูงท่ีสุด คือ 

4.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.36 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ สงเสริม

ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามและนักเรียนสามารถนําความรู

ท่ีไดรับไปพัฒนา และรวมอนุรักษแทองถิ่นไดมีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 0.42 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และนักเรียนเห็นคุณคาและมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของ

ตนเอง มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 ระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด ดานบรรยากาศในการเรียนรู รายการประเมินประกอบดวยเปิดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูกับเพื่อน และผูรูในชุมชน มีคาเฉล่ีย ( X ) สูงท่ีสุด คือ 4.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 0.36 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู มี

คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

และนักเรียนมีปฏิสัมพันธแท่ีดีตอเพื่อน ชุมชน และครูผูสอน  มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ดานกิจกรรมการเรียนการสอน รายการ

ประเมินประกอบดวยกิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักเรียน มีความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู

โดยใชชุมชนเป็นฐาน มีคาเฉล่ียสูง (X ) ท่ีสุด คือ 4.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.36 

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมสงเสริมใหชุมชน และปราชญแชาวบานมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

0.50 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง

เป็นระบบ มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 ระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด และลําดับสุดทายดานส่ือการเรียนรู รายการประเมินประกอบดวยส่ือการเรียนรูมีความ

นาสนใจ มีคาเฉล่ีย (X ) สูงท่ีสุด คือ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.46 รองลงมา คือ 

การจัดกิจกรรมโดยใชชุมชนเป็นฐานทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น มีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.62 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และส่ือการเรียนรูทําใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 4.38 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 ระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด 

3.4 ผลการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 

  จากการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู          
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู     
จํานวน 5 แผน โดยผูวิจัยและวิทยากรทองถิ่น ใหคะแนนจากใบงานในแตละหนวยการเรียนรู        
และการสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถามของนักเรียน พบวา  
  หนวยการเรียนรูท่ี 1 ศึกษาเรื่อง เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว ในหัวขอเรื่อง 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูผูสอนดําเนินการดังนี้    
ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทองถิ่นของเรา จํานวน 40 ขอ 
ช้ีแจง และอธิบายผลการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผล ภาระงาน 
เกณฑแการประเมินโครงงาน แบบตรวจสอบรายการคุณลักษณะใฝุเรียนรู  และการกําหนด         
ขอตกลงตางๆ ในการเรียนใหนักเรียนทราบ ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับประวัติจังหวัด
สมุทรสงคราม และความเป็นมาของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมการเรียนรูโดยชมวิดีทัศนแ
ประวัติจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นทํากิจกรรมเลาเรื่องรอบวง ในหัวขอ “ประวัติศาสตรแจังหวัด
สมุทรสงคราม” โดยใหนักเรียนเลาเรื่อง อธิบายส่ิงท่ีนักเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรแในทองถิ่นของตนเอง 
นักเรียนมีการสํารวจท่ีต้ังทองถิ่น แมน้ํา ลําคลองสายสําคัญ ชุมชน หมูบานท่ีมีอิทธิพลตอประวัติศาสตรแ
จังหวัดสมุทรสงครามจากแผนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาใบความรู เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ
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จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดทําเป็นแผนผังความคิด พรอมท้ังนําเสนอหนาช้ันเรียน นอกจากนี้ครูและนักเรียน
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม แบงกลุมใหนักเรียนกลุมละ 5 - 6 คน สืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับการเขามามีอิทธิพลของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม และมอบหมายใหนักเรียน
กลับไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาจากปราชญแในทองถิ่นท่ีอยูบริเวณรอบขางโรงเรียน สรุปความรูท่ีไดเป็นแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษ และนําเสนอขอมูลหนาช้ันเรียน หลังจากนั้นครูใหนักเรียนศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ใบความรู เรื่อง ประวัติความเป็นมาของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม และทําใบงาน เรื่อง ประวัติความ
เป็นมาของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม  
  ผลการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนท่ีนําเสนอมีความต้ังใจนําเสนอไดเป็นอยางดี       
ครูมีการซักถามเพื่อสรุปความรู นักเรียนสามารถตอบคําถามไดเป็นอยางดี เขาใจรายละเอียดท้ังหมด  
ท่ีไดเรียนรูรวมกัน นักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดตามท่ีครูมอบหมายไดครบถวนสมบูรณแ สรุปไดวา
หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนเขาใจและทราบถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม        
ไดเป็นอยางดี นักเรียนเกิดความเขาใจประวัติความเป็นมาของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม     
มากยิ่งขึ้นสามารถตอบคําถามไดถูกตองครบถวน 
  หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พัฒนาการเติบโตของมะพราว ในช่ัวโมงท่ี 1 นักเรียนศึกษา  
ในหัวขอเรื่อง การปลูกมะพราว โดยเริ่มจากครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยถึงเนื้อหาท่ีเรียนผานมาในครั้ง
กอน หลังจากนั้นนักเรียนดูวีดีทัศนแเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตรแของจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาใบ
ความรู เรื่อง การปลูกมะพราว การคัดเลือกพันธุแมะพราว และการดูแลรักษามะพราว นอกจากนี้ครู
เปิดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรูหองสมุด แลวแบงกลุมใหนักเรียน
รวมกันทําโมเดล เกี่ยวกับการปลูกมะพราว แลวนําเสนอโมเดลท่ีจัดทําขึ้นหนาช้ันเรียน นักเรียนฝึกทําใบงาน 
เรื่อง การปลูกมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม และครูเชิญวิทยากรมาบรรยายความรู และสาธิตการ
ปลูกมะพราวใหนักเรียนไดเรียนรู กิจกรรมแบงเป็นฐานการเรียนรู ไดแก ฐานการปลูกมะพราว ฐาน
การคัดเลือกพันธุแมะพราว ฐานการดูแลรักษามะพราว       
  ผลการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนสามารถอธิบายความรูและตอบคําถามไดเป็นอยาง
ดี กอนเขาเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกมะพราว นักเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรู อื่นๆ       
เชน อินเทอรแเน็ต สอบถามผูรูในทองถิ่นของตนเอง ไดแก ผูปกครองท่ีบาน นักเรียนเขาใจเนื้อหาตางๆ 
จากการศึกษาจากใบความรู ผูรูในทองถิ่น นักเรียนมีความสนุกสนานมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรู 
และนักเรียนคนหนึ่ง กลาวอีกวา ตนจะเลาใหมารดาฟังวาตนรูจักสายพันธุแมะพราวสามารถบอกวา
มะพราวในสวนของเรามีสายพันธุแอะไรบาง สําหรับการนําเสนองานในช้ันเรียนออนไลนแ นักเรียนสามารถ
นําเสนอไดดี โดยเฉพาะนักเรียนกลุมท่ี 2 สามารถสรุปไดดีท่ีสุดเพราะตนเลาวา ตนเคยชวยผูปกครอง
ดูแลสวน เคยมีประสบการดูแลสวนมะพราว แตตอนนั้นยังไมทราบวาควรดูแลใสปุยอยางไร มีแมลงศัตรูพืช
อะไรบางเพียงแคทําตามท่ีผูปกครองส่ัง แตหลังจากท่ีไดเรียนรูแลว มีความรูมากยิ่งขึ้น และเป็น
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ความรูท่ีสามารถไปใชในชีวิตประจําวันรวมกับครอบครัวไดจริง สําหรับการศึกษากับวิทยากรทองถิ่นเพื่อ
ศึกษา เรื่อง การปลูกมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีกิจกรรมแบงเป็นฐานการเรียนรูนั้น เนื่องดวย
สถานการณแการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น วิทยากรไมสามารถใหความรูกับนักเรียนท่ี
โรงเรียนได จึงใหวิทยากรบรรยายใหความรูทางระบบออนไลนแ ซึ่งวิทยากรท่ีมาใหความรูในครั้งนี้ช่ือวา นาย
สะอาด  นิมมานุทยแ ซึ่งเป็นคุณตาของครูผูสอนมีประสบการณแการทําสวนมะพราวมา 80 ปี เพราะเกิด
และเติบโตมากับสวนมะพราวในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูก
มะพราววาควรเลือกพอพันธุแแมพันธุแมะพราวอยางไร ควรเลือกพื้นท่ีอยางไร ในกิจกรรมการบรรยายครั้งนี้
ไมสามารถจัดกิจกรรมเป็นฐานตามท่ีไดวางแผนไวได วิทยากรบรรยายใหท้ังหมด ไดแก การปลูก
มะพราว การคัดเลือกพันธุแมะพราว และการดูแลรักษามะพราว นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการเพาะมะพราว
เพื่อจะนําไปปลูกอีกดวย และเรียนรูวิธีการคัดแยกพันธุแมะพราวและการเพาะพันธุแมะพราวเพิ่มเติมจากคุณ
กฤษฏา  มีนคร ผูรูของชุมชนตําบลบางยี่รงคแ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และเรียนรูอุปกรณแ
การเก็บมะพราว และวิธีการเก็บผลผลิตจากคุณมงคล นิมมานุทยแ ผูรูชุมชนตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงครามโดยครูบันทึกคลิปวีดีโอการสอนจากผูรูในชุมชนตางๆ มาเปิดใหนักเรียนไดเรียนรู
นักเรียนมีความสนใจต้ังใจรับฟังการบรรยายเป็นอยางดี มีนักเรียนเพียงคนเดียวเทานั้นท่ีไมไดรับฟัง
การบรรยายจนจบเพราะโทรศัพทแท่ีนักเรียนใชเรียนออนไลนแมีปัญหาแบตเตอรี่หมด และชารแจแบตเตอรี่
ไมเขา หลังจากท่ีนักเรียนไดรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเรียบรอยแลว นักเรียนก็สรุปความรู  สงครูโดย
นักเรียนสรุปความรูไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ นักเรียนไดมีการสงขอความหาครูผูสอนวาขณะท่ีรับฟังการ
บรรยายผูปกครองของนักเรียนไดรับฟังการบรรยายดวย ผูปกครองช่ืนชมท่ีครูมีการจัดการเรียนรู
เชนนี้ เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูใกลตัวนักเรียนแตเป็นส่ิงท่ีนักเรียนในยุคปัจจุบันมักจะมองขาม การจัดการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนหันกลับมามองตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นส่ิงท่ีสามารถนําไปใชในชีวิต
ไดจริง นอกจากนี้วิทยากรผูบรรยายความรูยังกลาววา ตนมีความภูมิใจท่ีสามารถถายทอดความรูการทําสวน
มะพราวใหกับนักเรียนได และพรอมท่ีจะบรรยายความรูกับนักเรียนกลุมอื่นใหอีก เพื่อไมใหความรูการทํา
สวนมะพราวสูญหาย และสงเสริมใหนักเรียนในปัจจุบันรักหวงแหนวิถีชีวิต   การทําสวนมะพราวใหอยูคู
กับจังหวัดสมุทรสงครามตอไป 
  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง สุขโขสารพรรณมะพราว นักเรียนศึกษาในหัวขอเรื่อง 
รูปแบบการซื้อขายมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม และการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว โดยครูทบทวน
ความรูเพื่อเป็นการทบทวนความรูเดิม เชิญวิทยากรมาใหความรู เรื่อง รูปแบบการซื้อขายมะพราวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม และเรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว ในการบรรยายเรื่อง รูปแบบการซื้อขาย
มะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนไดดูวีดีทัศนแเกี่ยวกับการซื้อขายมะพราวของจังหวัด
สมุทรสงคราม และไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก Internet และศึกษาจากใบความรู เรื่อง รูปแบบการ
ซื้อขายมะพราว ในจังหวัดสมุทรสงคราม แลวจึงแบงกลุมรวมกันสรุปความรูในรูปแบบแผนผังความคิด 
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สําหรับการบรรยาย เรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว แบงเนื้อหาออกเป็น 8 หัวขอ ไดแก 1) อาหาร
คาวท่ีมีสวนประกอบของมะพราว 2) อาหารหวานท่ีมีสวนประกอบของมะพราว 3) เครื่องใชในครัวเรือนท่ี
ทํามาจากมะพราว 4) ยาสมุนไพรท่ีทํามาจากมะพราว 5) การประดิษฐแของเลนจากมะพราว 6) การประดิษฐแ
เครื่องประดับจากมะพราว 7) เครื่องสําอางท่ีทําจากมะพราว และ 8) เครื่องดนตรีจากมะพราว วิทยากร
สาธิตการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว จํานวน 4 ชนิด และนักเรียนไดฝึกปฏิบัติการสรางมูลคาเพิ่ม
จากมะพราว 
  ผลการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนรวมกิจกรรมเป็นอยางดีสรุปงานไดดีนําเสนอ
ขอมูลไดชัดเจน เนื้อหาเหมาะสมครบถวน ในหัวขอ เรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว ผูสอนได
เชิญคุณครูสมศรี  ใจช่ืน วิทยากรทองถิ่นชุมชนตําบลบางนกแขวก ซึ่งเป็นอดีตครูคหกรรมของ
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว 4 
ชนิดโดยใชส่ือวีดีทัศนแ ไดแก การทําน้ําพริกมะพราวค่ัวสมุนไพร การทําขนมบาบิ่น การทําผาบาติกจากยาง
มะพราว และส่ิงประดิษฐแจากมะพราว หลังจากนั้นเรียนรูอุปกรณแ และขั้นตอนการขึ้นตาลมะพราวจาก
คุณวรยุทธ  เหล็งสกุล ชุมชนวัดลังกา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เรียนรูขั้นตอนทํามะพราว
ขาวจากคุณเพ็ญแข นอยประเสริฐ ชุมชนตําบลบางสะแกอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ              
คุณขวัญเรือน  พันธุแโพธิ์ ชุมชนตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และเรียนรูวิถีชีวิตการ
ทําน้ําตาลมะพราว และการจัดจําหนาย จากเตาตาลคุณหมวย โดยครูบันทึกคลิปวีดีโอการสอนจากผูรู
ในชุมชนตางๆ มาเปิดใหนักเรียนไดเรียนรู ชุมชนตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดย
ระหวางการจัดการเรียนรูนักเรียนมีความสนใจเป็นอยางมาก โดยเฉพาะในช้ันเรียนมีนักเรียนหนึ่งคนท่ีไมใช
คนสมุทรสงครามโดยกําเนิด ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดสงขลา ดังคํากลาวที่วา “เมื่อไดมาเรียนแลวรูสึก
สนุก และเกิดความประทับใจวามะพราวนั้นมีประโยชนแมาก ตนไมเคยรูมากอน ตนมีความสนุกตอการเรียน
รายวิชานี้อยางมาก และมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีโอกาสมาเรียนตอท่ีโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
จังหวัดสมุทรสงคราม” หลังจากท่ีวิทยากรไดบรรยายเนื้อหาครบถวนแลว วิทยากรไดมอบหมายใหนักเรียน
สรุปความรูเป็นแผนผังความคิด แลวนําเสนอความรูหนาช้ันเรียน กอนท่ีจะสรุปความรูรวมกัน 
  หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง อันมะพราว  หนุนสุขคูกาล นักเรียนศึกษาในหัวขอเรื่อง 
มะพราวกับศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ โดยครูทบทวนความรูเพื่อเป็นการทบทวนความรูเดิม 
นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง มะพราวกับศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 
จาก Internet นักเรียนทําใบงาน เรื่อง มะพราวกับศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ หลังจากนั้น      
ครูเชิญวิทยากรบรรยายความรูใหกับนักเรียน เรื่อง มะพราวกับศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ       
ในจังหวัดสมุทรสงคราม แลวจัดทําแผนผังความคิดสรุปองคแความรูตางๆ แลวนําเสนอ 
  ผลการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนทุกคนทราบวามะพราวมีอิทธิพลตอความเช่ือ 
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธท่ีตนเองนับถืออยางไร และสามารถยกตัวอยางพิธีกรรมของศาสนิกชน         
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ท่ีมีมะพราวเขาไปเกี่ยวของได โดยครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากวิทยากร       
ในทองถิ่นของตนเอง เชน ผูปกครอง และชาวบานใกลเคียงตนเอง แลวสรุปความรูเป็นแผนผัง
ความคิด แทนการฟังบรรยายจากวิทยากร เพราะวิทยากรที่อาวุโสไมสะดวกในการสอนออนไลนแ เมื่อ
นักเรียนไปสัมภาษณแ สอบถาม คนควาหาความรูจากวิทยากรมาเรียบรอยแลว ใหนักเรียนนําเสนอความรู           
หนาช้ันเรียนออนไลนแ นักเรียนสามารถนําเสนอขอมูลไดดี แตยังมีบางคนท่ีนําเสนอขอมูลไดนอย          
เป็นเพราะนักเรียนยังไมเขาใจเนื้อหาชัดเจน ครูจึงใหนักเรียนไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมแลวนํามาสงอีกครั้ง    
จนทําใหนักเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดดี และเนื้อหามีความหลากหลายยิ่งขึ้น  
  หนวยการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาคุณคาจากมะพราว นักเรียนศึกษา      
ในหัวขอเรื่อง ภูมิปัญญาดานตางๆ ในการดําเดินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว ไดแก ภูมิปัญญาดาน
อาชีพ ภูมิปัญญาดานอาหาร ภูมิปัญญาดานศิลปะทองถิ่น ภูมิปัญญาดานภาษา ภูมิปัญญา ดานท่ีอยู
อาศัย และภูมิปัญญาดานยาสมุนไพรเริ่มจากครูทบทวนความรูเดิม นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ภูมิ
ปัญญาดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว และศึกษาขอมูลเพิ่มเติม จาก
อินเทอรแเน็ต ครูอธิบายเพิ่มเติมส่ิงท่ีนักเรียนและตอบคําถามเพื่อใหนักเรียนเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
นักเรียนทําใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาดานตาง  ๆในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปความรู  ท่ีไดรับ และแบงกลุมใหนักเรียนกลุมละ 5 – 6 คน มอบหมายงานใหนักเรียนจัดทํา
โครงงานเกี่ยวกับมะพราวโดยใหนักเรียนเลือกหัวขอท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาเลือกเพียง 1 หัวขอ หัวขอท่ี
เลือกจะตองสอดคลองกับเนื้อหาในหนวยการเรียนรูท่ีเคยศึกษามา ไดแก หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เรื่อง
เกาเลาขานตํานานมะพราว (สาระการเรียนรูประวัติศาสตรแ) หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พัฒนาการเติบโต
ของมะพราว (สาระการเรียนรูภูมิศาสตรแ) หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง สุขโข สารพรรณมะพราว (สาระ
การเรียนรูเศรษฐศาสตรแ) หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง อันมะพราว หนุนสุขคูกาล (สาระการเรียนรู
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม) และหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาคุณคาจากมะพราว 
(สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต) โดยใหนักเรียนลงพื้นท่ีศึกษาหาขอมูลจาก
แหลงเรียนรู และปราชญแชาวบานในชุมชน จัดทํารูปเลมโครงงาน นําเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  ผลการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนตอบขอซักถามไดอยางดี มีความเขาใจเนื้อหา
สามารถตอบคําถาม และบรรยายความรูความเขาใจท่ีแสดงถึงความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่น          
ของตนเอง หลังจากนั้น ครูใหนักเรียนศึกษาความรูจากส่ือวีดีทัศนแ เรื่องตางๆ และถามคําถามนักเรียน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมท่ีสําคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม มะพราวท่ีมีอิทธิพลตอภูมิปัญญา
ของชาวบานในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักเรียนสามารถตอบคําถามไดบางสวน ผลการทําโครงงาน         
ของนักเรียนแบงออกเป็น 5 กลุม ไดแก เรื่องท่ี 1 หอมหวานขนมตาลกะทิสด ท่ีศึกษาหาความรูจากมารดา
เป็นวิทยากรของชุมชนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที ท่ีมีอาชีพทําขนมตาลจําหนาย เรื่องท่ี 2 มหัศจรรยแ       
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ยางมะพราวบาติก ศึกษาจากวิทยากรทองถิ่น อาจารยแสมศรี  ใจช่ืน ซึ่งเป็นวิทยากรทองถิ่นของชุมชน
ตําบลบางยี่รงคแ และตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที เรื่องท่ี 3 ขนมบัวลอยรวมมิตร โดยศึกษา           
กับคุณกนกพร  บุษบก วิทยากรชุมชนตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที เรื่องท่ี 4 เรื่อง ขนมบาบิ่น
มะพราวออน โดยศึกษาคุณอมลวรรณ  หนูราช วิทยากรชุมชนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที               
และเรื่องท่ี 5 ของใชจากมะพราว ท่ีศึกษาจากคุณษิญาภา งามสอน วิทยากรชุมชนตําบลโรงหีบ             
อําเภอบางคนที เนื่องจากนักเรียนท่ีรวมกลุมกันอยูบานใกลเคียงกันจึงสามารถรวมกันทํางานไดไมมี
ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณแการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตยังไมสามารถจัด
นิทรรศการได ครูจึงใหนักเรียนทําตัวรูปเลมโครงงานใหเรียบรอยและนําเสนอผลงานในภาคเรียนท่ี 2 
หลังจากท่ีไดกลับมาเรียนในสถานการณแปกติท่ีโรงเรียนแลว โดยนักเรียนนําเสนอผลงานใหกับผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูผูสอน วิทยากรทองถิ่น ครูภายในโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยไดรวมเรียนรู นักเรียน
สามารถนําเสนอผลงานไดอยางเขาใจ ชัดเจน ผลงานออกมาดี เป็นท่ีช่ืนชมของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูผูสอน วิทยากรทองถิ่น ครูภายในโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยทุกทานและการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน ผลคือนักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียน 

 4. ผลการปรับปรุงหลักสูตร 
     การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนรู และดานการวัด  
และประเมินผล แลวปรับปรุงหลักสูตร หลังการนําหลักสูตรไปทดลองใชตามสภาพปัญหา และแนวทางการแกไข 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 22 สภาพปัญหา และแนวทางการแกไขหลักสูตร 
 

ประเด็นการแก้ไข สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ดานเนื้อหาสาระ หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง 

เรื่องเกาเลาขาน ตํานาน
มะพราว พบวา นักเรียนบาง
คนยังไมเขาใจประวัติศาสตรแ
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูสอนควรเพิ่มเติมเนื้อหา และ
รายละเอียดตางๆ ใหนักเรียน
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง 
พัฒนาการเติบโตของมะพราว 
มีเนื้อหามาก ไมสามารถ 

ปรับวิธีการจัดการเรียนการ
สอนใหนักเรียนไดสํารวจขอมูล
หรือเพิ่มคําถามทาทายให 



  150 

 
ตารางท่ี 22 (ตอ) 

ประเด็นการแก้ไข สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 
 จัดการเรียนรูภายในคาบเรียน

ไดครบ 
นักเรียนไปศึกษานอกหองเรียน
กอนมาเรียนในช้ันเรียน 

ดานส่ือการเรียนรู - หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง  
สุขโขสารพรรณมะพราว  
การจัดการเรียนรูหนวยนี ้
ไดเชิญวิทยากรไวเพื่อรวม
บรรยายความรูใหกับนักเรียน 
แตเนื่องจากสถานการณแ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ไมสามารถ 

- จัดหาส่ืออื่นๆ ทดแทน เชน  
วีดีทัศนแท่ีบรรยายโดยผูรูใน
ทองถิ่น ท่ีมีการเผยแพร    
ในระบบออนไลนแ 
 
 
 
 

จัดการเรียนรูภายในหองเรียน
จึงตองใชรูปแบบการเรียน 
แบบออนไลนแ วิทยากร 
ไมสะดวกท่ีจะบรรยายความรู
ในรูปแบบออนไลนแ 

 

- หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง 
อันมะพราว หนนุสุขคูกาล การ
จัดการเรียนรูหนวยนี้นักเรียน
ยังไมทรายวามะพราวมีอิทธิพล
ตอความเช่ือ พิธีกรรมทาง 
ศาสนาท่ีตนเองนับถืออยางไร 

- เพิ่มส่ือและกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย และ
สงเสริมใหศึกษาจากผูรูใน
ทองถิ่นใกลตัวนักเรียนเพื่อให
นักเรียนเขาใจ และเช่ือมโยง 
ความสอดคลองของมะพราวที่
มีอิทธิพลตอความเช่ือ 
พิธีกรรมทางศาสนาได 

 - หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง 
สืบสานภูมิปัญญาคุณคาจาก
มะพราว นักเรียนสวนใหญไม
สามารถตอบไดวามะพราวมี  

- ควรใหนักเรียนศึกษาจากส่ือ
การเรียนอยางหลากหลาย 
และศึกษาจากผูรูในทองถิ่น
ใกลตัวนักเรียนเพื่อใหทราบ 
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ตารางท่ี 22 (ตอ) 
ประเด็นการแก้ไข สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 อิทธิพลตอภูมิปัญญาของ 
ชาวบานในจังหวัด
สมุทรสงครามอยางไร   

และเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

ดานการวัดและประเมินผล 
 

โครงงานของนักเรียนในแตละ
กลุมยังไมคอยมีความ
หลากหลายเนื่องจากขอจํากัด
ในการลงพื้นท่ีการศึกษาขอมูล
จากผูรูในทองถิ่นใน
สถานการณแการระบาด          
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา
เพิ่มเติมภายหลัง  
และจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอ
ผลงาน 

 
     ดังนั้น การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณแมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรมีองคแประกอบสอดคลอง
เหมาะสม สงผลใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะ และเห็นความสําคัญของทองถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ยัง
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาทองถิ่นของเราท่ีเป็นระบบตอไป  
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)              
มีขั้นตอนการดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน                 
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
จากผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาฝุายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ศึกษานิเทศกแ และศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เกี่ยวกับความตองการดานเนื้อหาท่ี
ตองการเรียนรู ความตองการดานกิจกรรมการเรียนรู ความตองการดานผูประเมิน ความตองการดาน
รูปแบบเอกสารและใบงาน ความตองการดานการวัดและประเมินผล และความตองการดานส่ือ 
หลังจากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ และพัฒนาหลักสูตรฉบับรางท่ีประกอบดวย 1) 
หลักการ 2) จุดมุงหมาย 3) แนวทางการจัดการเรียนรู 4) แนวทางการวัดประเมินผล 5) คําอธิบายรายวิชา 6) 
ผลการเรียนรู 7) โครงสรางรายวิชา และ 8) แผนการจัดการเรียนรู และนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน 
ตรวจสอบความสอดคลองหลักสูตรฉบับราง แลวจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จํานวน 13 คน แลวจึงประเมินผลการเรียนรู ความสามารถในการทํา
โครงงาน และสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรหลังการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องมือการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
ในการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และแบบการสนทนากลุม (Focus Group) 2) เครื่องมือท่ีใชในการทดลองใช
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน เครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินผลหลังการทดลองใชหลักสูตร ไดแก และ 3) เครื่องมือท่ีใช ในการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ไดแก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาทองถิ่นของเรา แบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
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ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดําเนินการเก็บขอมูล

ทุกขั้นตอนโดยผูวิจัย วิเคราะหแขอมูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ t-test แบบ Dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา นักเรียนและผูท่ี
เกี่ยวของมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ ตองการในการพัฒนาหักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
ความรูในทองถิ่นของตนเองผานผูรูในทองถิ่นเนนเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรแความเป็นมาของ
มะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมท่ีเป็นเอกลักษณแในทองถิ่น การ
ประกอบอาชีพ และหลักการเลือกพื้น ท่ี ท่ีเหมาะสมในการปลูกมะพราวในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญในทองถิ่น การศึกษานอกสถานท่ี และเอกสารใบ
ความรู รูปแบบเอกสาร และใบงานมีเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย มีรูปภาพประกอบ และสีสันสวยงาม 
มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยใชแบบทดสอบ และประเมินความสามารถ
การทําโครงงานรวมกันระหวาง ครู ผูรูในทองถิ่น และนักเรียน จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันภายในโรงเรียน 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา หลักสูตรประกอบดวย 1) หลักการ         
2) จุดมุงหมาย 3) แนวทางการจัดการเรียนรู 4) แนวทางการวัดประเมินผล 5) คําอธิบายรายวิชา      
6) ผลการเรียนรู 7) โครงสรางรายวิชา และ 8) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ประกอบดวย 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องเกาเลาขาน ตํานานมะพราว หนวยการเรียนรูท่ี 2 พัฒนาการเติบโตของมะพราว 
หนวยการเรียนรู ท่ี 3 สุขโขสารพรรณมะพราว  หนวยการเรียนรู ท่ี 4 อันมะพราวหนุนสุขคูกาล         
และหนวยที่ 5 สืบสานภูมิปัญญาคุณคาจากมะพราว โดยหลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคลอง 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา ผลการเรียนรูกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีการจัดทําโครงงานจํานวน   
5 โครงงาน ผลการประเมินโครงงานท้ัง 5 กลุมมีคุณภาพอยูในระดับสูง ผลการประเมินความสามารถ
การทําโครงงานภาพรวมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคุณภาพอยูในระดับสูง และผลการประเมิน
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ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช ชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในเกณฑแการประเมินระดับมากท่ีสุด กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมให
นักเรียนมีความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน     
 4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเป็น
ฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา หลักสูตรมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน           
ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล เหมาะสมท่ีจะนําใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

อภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีนํามาเพื่ออภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและผูเกี่ยวของมีความตองการใหพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน  สําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูขอมูลพื้นฐานท่ีเป็นรากเหงาของตนเองการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐานเป็นสงเสริมใหผูเรียนไดสืบทอดองคแความรูท่ีมีคุณคาในทองถิ่น เรียนรูผานชาวบาน    
ท่ีมีความรูอยูแลวเพื่ออนุรักษแความรู วิถีชีวิตอันดีงามไมใหสูญหาย สงเสริมใหเกิดความรักสามัคคี     
ของคนในชุมชน ระหวางนักเรียนโรงเรียน และชุมชน การสงเสริม ใหนักเรียนทําโครงงานเป็นการฝึก
การใฝุรูใฝุเรียน การวางแผน การทํางานเป็นทีม การสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองตามความ
สนใจ สามารถปฏิบัติงานไดจริงภายนอกหองเรียน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560: 9) ท่ีมีหลักการสําคัญในการพัฒนา คือ ยึดคนเป็นศูนยแกลาง     
การพัฒนามุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดี พัฒนาใหเป็นคนท่ีมีความเป็นคนท่ีสมบูรณแ   
มีวินัย ใฝุเรียนรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรคแ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอสังคมรวมถึงสราง
คนใหใชประโยชนแ  และอยู กับส่ิงแวดลอมอยาง เกื้ อกูล อนุรั กษแ  ฟื้ นฟู  ใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม อีกท้ังยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พุทธศักราช 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 2) 
ในมาตราท่ี 4 ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษา วาเป็นกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม     
ของบุคคล และสังคม โดยการถายทอดความรู  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการ
สรางสรรคแจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคแความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม 
การเรียนรู และปัจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 7 กลาววา ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข รู จักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนแสวนรวม และของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาทองถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรูอันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ใฝุรูและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 35)  
กลาวถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีการจัดกาเรียน
การสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง ไดเต็ม
ตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของ
ตนเอง สงผลใหเกิดความตระหนักรักเห็นคุณคาของทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแกไขปัญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของตนเองได
สมควรแกฐานะ และเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรูเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคลองกับ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561: 1–5) ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษาไว       
อยางชัดเจนภายใตวิสัยทัศนแท่ีวา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีเปูาหมาย คือ ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนจะตองมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร   
และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตร          
ตามความจําเป็น และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม สงเสริมการจัดการเรียนรู      
ท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะหแคิดแกปัญหา และคิดสรางสรรคแ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน  
ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สงเสริมสนับสนุน  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ตอ และการประกอบอาชีพ อยางเขมแข็งตอเนื่องและเป็นรูปธรรม วิจารณแ  พานิช (2557 : 2) ท่ีให
ทัศนะวา โรงเรียนตองแสวงหาแนวทางจัดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับองคแกรหรือกลไกตางๆ ในชุมชน
และสังคม นั่นคือ การเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning) ท่ีบรรจบเขากับการเรียนรู
แบบสถานท่ีเป็นฐาน (Place-Based Learning) เรียกวา การเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน (Community  
Based  Learning) เพราะการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน (Community  Based  Learning) นั้นคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพของตนเอง ผานการเรียนรูตามสภาพจริง สามารถเรียนรู          
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และดํารงชีวิตไดอยางอิสระบนพื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของตนผานกระบวนการ
สอบถามการสัมภาษณแจากผูรูในชุมชน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูไดตลอดเวลาจาก
การเรียนรูภายในชุมชนของตนเองท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู ระบบวิธีคิด การทํางาน 
ความสัมพันธแ ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหา และปรากฏการณแตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลมาวิเคราะหแแนวโนมของปัญหา และความตองการของชุมชนเพื่อใช
เป็นพื้นฐานของการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกปัญหา (ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2554 : 
7) สอดคลองกับงานวิจัยของ ชญาณแพัชร  ทีสุกะ (2555) ท่ีพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบานขา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใหนักเรียนเรียนรูเรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม
ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีอยูใกลตัวจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นของตนเอง เชน สภาพทั่วไปของท่ีต้ัง อาณาเขต 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจน
สภาพปัญหาในทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง  
และสอดคลองกับงานวิจัยของทวิช  ลักษณแสงา (2556) ท่ีไดพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม     
การศึกษาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใหนักเรียนเรียนรูประวัติศาสตรแจากทองถิ่น 
จากการต้ังประเด็นการศึกษาทองถิ่น ลงพื้นท่ีศึกษาหาขอมูล โดยใหผูเรียนสํารวจขอมูลทองถิ่นดานตางๆ 
อยางรอบดาน ท้ังดานภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตรแความเป็นมา 
พัฒนาการดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม บุคคลสําคัญ และการเปล่ียนแปลงทองถิ่นในดานตางๆ 
อีกท้ังยังเป็นการสรางการเห็นคุณคาในทองถิ่นใหกับนักเรียน และปลูกฝังคุณธรรมใหกับนักเรียนอีกดวย 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา การพัฒนาหลักสูตรไดนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ังความคิดเห็นของนักเรียนและผูเกี่ยวของ โดยพัฒนาหลักสูตร          
มีองคแประกอบดังนี้ หลักการ จุดมุงหมาย แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผล 
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู  โครงสรางรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู ประกอบไปดวย                 
5 หนวยการเรียนรู  ไดแก หนวยการเรียนรู ท่ี 1 เรื่องเกาเลาขานตํานานมะพราว ศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรแจังหวัดสมุทรสงคราม และการเขามามีอิทธิพลของมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม         
หนวยการเรียนรู ท่ี 2 พัฒนาการเติบโตของมะพราว ศึกษาเกี่ยวกับการปลูก การคัดเลือกพันธุแ              
และการดูแลรักษามะพราว หนวยการเรียนรูท่ี 3 สุขโขสารพรรณมะพราว ศึกษาเกี่ยวกับ การซื้อขาย     
และการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว หนวยการเรียนรู ท่ี 4 อันมะพราวหนุนสุขคูกาล ศึกษาเกี่ยวกับ 
มะพราวกับศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ และหนวยการเรียนรูท่ี 5 สืบสานภูมิปัญญาคุณคาจาก
มะพราว  ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตท่ีไดรับอิทธิพลจากมะพราว สอดคลองกับ
แนวคิด  ของ ไทเลอรแ (Tyler, 1949 : 3) ทาบา (Taba, 1962) เซยแเลอรแ อเล็กซานเดอรแ และเลวิส 
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(Saylor, Alexander, and Lewis, 1981: 2839) โบแชมป (Beauchamp, 1981 : 164) ฟอกซแ (Robert 
S. Fox 1962 : 204 อางถึงใน ใจทิพยแ  เช้ือรัตนพงษแ, 2539 : 26-27) และวิชัย  วงษแใหญ (2554 : 57) 
ท่ีวาดวย  การพัฒนาหลักสูตรคือการทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสมบูรณแขึ้นกับการสรางหลักสูตร
ขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน และเป็นมวลประสบการณแท้ังหลายท่ีจัดใหกับผูเรียนท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร สอดคลอง
กับงานวิจัยของสอดคลองกับนิธิโรจนแ เกษมีฤทธิ์ขจร (2560) ท่ีพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเสริมสรางอัต
ลักษณแสมุทรสาคร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีนําผลขอมูลพื้นฐานมากําหนดเป็นองคแประกอบ
หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง สาระการเรียนรู แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ส่ือการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองคแประกอบหลักสูตรเป็น
ส่ิงจําเป็นอยางยิ่งเพราะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ ตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็น
ฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู
ท้ังหมด 5 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการทดลองใชหลักสูตร 
พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมุงเนนใหผูเรียนเรียนตามสภาพจริงในส่ิงใกลตัว สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูกับวิทยากรทองถิ่นท่ีมี
ความรูความสามารถถายทอดองคแความรูไดอยางแมนยํา (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543 : 3) 
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมี
จิตสํานึกในการอนุรักษแวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนแ และสรางส่ิงท่ีดีงาม
ใหแกสังคม ท้ังนี้ในการจัดการเรียนรูเนนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สงเสริมกระบวนการลง
มือทําท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ความรูจะถูกสรางดวยตนเอง โดยผสานขอมูลใหมกับขอมูลเดิม (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2551: 35) 
นอกจากนี้ ยังสงผลใหชุมชนเป็นคุณคาและความสําคัญของตนเอง ในแงมุมขององคแความรูพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต ท้ังในมิติของวิถีชีวิตความเป็นอยู มิติดานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และเห็นคุณคา
ในการถายทอดองคแความรูอันทรงคุณคาใหกับเยาวชนคนรุนหลังใหสืบทอดวัฒนธรรมอันสวยงามให
คงอยูคูชุมชนตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของชนภัทธแ  อินทวารี (2558) ท่ีศึกษาการศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรแทองถิ่น โดยใชชุมชนเป็นฐานการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถแ จังหวัดสิงหแบุรี พบวา ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นหลังจาก
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การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เพราะผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริงลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งจากผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน พบวา 
โครงงานของนักเรียนมีความหลากหลาย จากการลงพื้นท่ีศึกษาหาความรูในชุมชนผูเรียนสามารถ
สรางสรรคแผลงานการทําโครงงานไดอยางหลากหลายการกําหนดหัวขอสอดคลองกับเปูาหมายการศึกษา
เนื้อหาสาระเกี่ยวของกับมะพราว โดยใชชุมชนเป็นฐานการเรียนรู นักเรียนแบงกลุมลงพื้นท่ีศึกษาหา
ขอมูลจากผูรูในชุมชน ศึกษาตามหัวขอท่ีนักเรียนสนใจสามารถพัฒนาตนเองไดหลายดานไมวาจะเป็น 
สรางสรรคแความรู กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปัญหา เกิดความรู
จริงจากการเรียนรูดวยตนเองผานการคนควาทดลอง สามารถใชความรูไดหลายดาน มีผลการประเมิน

ในภาพรวมอยูในระดับสูง ( X = 2.71, S.D. = 0.11) รายการประเมินท่ีมีคะแนน สูงท่ีสุด คือ การ
กําหนดเรื่องท่ีศึกษา รองลงมา คือ การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิกการ
วิเคราะหแและวางแผนการปฏิบัติงาน และการกําหนดปัญหาและการต้ังสมมติฐานตามลําดับสอดคลองกับ
แนวคิดของวราภรณแ  ตระกูลสฤษด์ิ (2551 : 6 -7) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนจัดทํา
โครงงานโครงงานนี้ชวยผูเรียนนําความรูที่ไดมาจากการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนมาปรับใชในการทํา
โครงงาน ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส ในการเรียนรู และพัฒนาในหลายดานดวยกัน เมื่อผูเรียนไดเรียนรู
สําเร็จหลักสูตรแลวไดประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.48) โดยมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีประโยชนแสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูในสถานท่ีจริงมีกิจกรรมการทําโครงงาน สงเสริมใหเห็นความสําคัญของมะพราวทําใหเห็น
คุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของชวนพิศ  สิริพันธนะ (2557) ท่ีศึกษา
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐานในการเรียนรูคติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา พบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นตอการใชโปรแกรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอใน
ระดับแรก คือ ผูเรียนไดเรียนรูเกิดการเรียนรูจากสภาพจริงจากการลงภาคสนาม รองลงมาคือ ผูเรียน
เรียนรูจากการบูรณาการจากศาสตรแสาขาตางๆ และสะทอนส่ิงท่ีเรียนกับชีวิตจริงตามลําดับ 
 4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา หลักสูตรมีความสมบูรณแท้ังในดานเนื้อหาสาระ            
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม         
ท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จะสงผลตอผู เรียนใหเกิดความรู  ทักษะ เห็นคุณคา 
ความสําคัญของทองถิ่นตนเอง เพราะหลักสูตร คือ องคแความรู ความเช่ือ ทฤษฎี โครงสรางทางปรัชญา
ตลอดจนการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การประเมินหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของสังคม
เกี่ยวกับสาระพื้นฐานและมวลประสบการณแเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสังคมและธรรมชาติ
แวดลอม (ชรินทรแ  มั่งค่ัง, 2560 : 21) นอกจากนี้ชวลิต  ชูกําแพง (2561 : 13) กลาวถึง ประโยชนแของ
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การพัฒนาหลักสูตรไววา หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาไมวาจะเป็นการจัดการศึกษาระดับใด               
จะขาดหลักสูตรไมได เนื่องจากหลักสูตรเป็นตัวกําหนดแนวทางทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน 
หรือเป็นเครื่องช้ีนําในการจัดความรูและประสบการณแใหกับผูเรียน และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาทองถิ่นของเราท่ีเป็นระบบตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของสําราญ ต้ังศรี
ทอง (2564 : 22) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมแรงบัลดานใจในการเรียนรูตามแนวคิดการ
เรียนรู เพื่อเปล่ียนแปลงสําหรับนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผลการปรับปรุงหลักสูตร
ภาพรวมหลังการใชหลักสูตรมีความเป็นประโยชนแมากกวาความเหมาะสม และผูเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา หลักสูตรมีการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนไดทันตอ
สถานการณแการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ 
คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําหลักสูตรไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช ้

 1. ผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเราสูงขึ้น มีความสามารถในการทําโครงงานอยูใน
ระดับสูง ดังนั้น สถานศึกษาควรสงเสริมการบูรณาการสาระเกี่ยวกับมะพราวและทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงครามในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ รวมกับผูรูในทองถิ่นในการจัดการเรียนรู  
 2. ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนอยูในระดับสูง ดังนั้น สถานศึกษาควร

สงเสริมการทําโครงงานกับทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. จากการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานจากการศึกษาหาความรู    
จากชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาควรทําบันทึกขอตกลงกับชุมชน สงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาท        
ในการกําหนดเปูาหมาย แนวทาง และกิจกรรมการเรียนรูรวมกับโรงเรียนในรายวิชาตางๆ             
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 2. จากการวิจัยพบวาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช     
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสอดคลองท้ังดานหลักการ จุดมุงหมาย     
แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการวัดประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พ.ศ.2551 ดังนั้น สถานศึกษาควรนําหลักสูตรดังกลาวเผยแพรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู   
ในรายวิชาทองถิ่นของเราใหกับโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน เชน การทํานา
เกลือ การทําสวนล้ินจ่ี การทําสวนสมโอ เป็นตน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา โดยใช
ชุมชนเป็นฐานกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ  เชน วิธีการจัดการเรียนรู โดยกระบวนการกลุม      
เป็นตน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานไปบูรณาการกับ
วิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เชน วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานรวมกับวิธีการจัดการ 
เรียนรูแบบรวมมือ เป็นตน



 

รายการอา งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความตองการใช
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
1. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ

สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
ความตองการหลักสูตรรายวิชา 
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. ความสอดคลองของขอคําถาม 
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมการเรียนรู 
เกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. ความสอดคลองของขอคําถาม 
เกี่ยวกับเอกสารและใบงานในหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับส่ือ
ในหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา  
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช 
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี  23  (ตอ) 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
6. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ 

การวัดและประเมินผลในหลักสูตร 
รายวิชาทองถิ่นของเรา  
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ 
ผูประเมินนักเรียน ในหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 1.00 
 
ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบการสนทนากลุม (Focus 
Group) 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
1. ความสอดคลองของประเด็นเกี่ยวกับ

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 
ของผูรวมสนทนา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

2. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักสูตร 
รายวิชาทองถิ่นของเรา  
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี  24  (ตอ) 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
 ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน          

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เกี่ยวกับความจําเป็น
และความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

       

3. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับขอมูลในเรื่องเนื้อหาสาระ 
ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
ในเรื่องการจัดการเรียนรูของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
ในเรื่องของความตองการใหนักเรียน 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
ในเรื่องการวัดและประเมินผล 
ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล 
การสัมภาษณแและการสอบถาม/
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

 0.94 
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
1. หลักการมีความสมเหตุสมผลเป็นไปไดจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. จุดมุงหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม  

สามารถวัดและประเมินผลได  
สอดคลองกับกลุมเปูาหมาย 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

3. แนวทางการจัดการเรียนรู 
มีความสอดคลองและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. ระยะเวลาในการเรียนมีความสอดคลอง
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ส่ือการเรียนรูมีความสอดคลอง 
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. แหลงเรียนรูมีความสอดคลอง 
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
ของหลักสูตร 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

8. คําอธิบายรายวิชามีความสอดคลอง 
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. โครงสรางรายวิชามีความสอดคลอง 
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคลอง 
และเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 0.96 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู     
รายวิชาทองถิ่นของเรา 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 1 2 3 4 5 

1. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
7. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
8. -1 0 0 +1 +1 1 0.20 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
13. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
14. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
15. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 
16. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 
17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
20. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
21. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
22 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 
23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี  26  (ตอ) 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 1 2 3 4 5 

26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
27. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
28. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

29. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
30. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
31. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 
32. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 

33. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
34. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
35. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

36. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
37. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
38. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

39. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
40. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
41. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

42. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
43. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
44. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

45. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
46. -1 0 0 +1 +1 1 0.20 
47. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

48. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
49. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
50. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

51. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
52. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
53. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 1 2 3 4 5 

54. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
55. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
56. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

57. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
58. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
59. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
60. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

61. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
62. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
63. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

64. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
65. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
66. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

67. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
68. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
69. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

70. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
71. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
72. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

73. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
74. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
75. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

76. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
77. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
78. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

79. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
80. -1 0 -1 +1 +1 0 0.00 

 0.88 
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ตารางท่ี 27 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู      
รายวิชาทองถิ่นของเรา 
 

 
ข้อที่ 

ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

 
แปลผล 

ข้อที่ 
ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

 
แปลผล 

1. 0.75 0.50 ใชได 21. 0.25 0.50 ใชได 
2. 0.75 0.50 ใชได 22. 0.75 0.50 ใชได 
3. 0.75 0.50 ใชได 23. 0.75 0.50 ใชได 
4. 0.25 0.50 ใชได 24. 0.50 1.00 ใชได 
5. 0.75 0.50 ใชได 25. 0.75 0.50 ใชได 
6. 0.75 0.50 ใชได 26. 0.75 0.50 ใชได 
7. 0.75 0.50 ใชได 27. 0.75 0.50 ใชได 
8. 0.75 0.50 ใชได 28. 0.75 0.50 ใชได 
9. 0.75 0.50 ใชได 29. 0.25 0.50 ใชได 
10. 0.25 0.50 ใชได 30. 0.75 0.50 ใชได 
11. 0.75 0.50 ใชได 31. 0.25 0.50 ใชได 
12. 0.75 0.50 ใชได 32. 0.25 0.50 ใชได 
13 0.75 0.50 ใชได 33. 0.75 0.50 ใชได 
14. 0.75 0.50 ใชได 34. 0.75 0.50 ใชได 
15. 0.75 0.50 ใชได 35. 0.75 0.50 ใชได 
16. 0.75 0.50 ใชได 36. 0.75 0.50 ใชได 
17. 0.75 0.50 ใชได 37. 0.75 0.50 ใชได 
18. 0.75 0.50 ใชได 38. 0.75 0.50 ใชได 
19. 0.75 0.50 ใชได 39. 0.75 0.50 ใชได 
20. 0.75 0.50 ใชได 40. 0.50 1.00 ใชได 

 
 การค านวณหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ รายวิชาท้องถ่ินของเรา 
 คํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson    
ไดความเช่ือมั่นเทากับ 1.02 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
1. ความสามารถด้านการวางแผนการท าโครงงาน 
1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
1.2 การกําหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
1.3 การวิเคราะหแและวางแผนปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
1.4 การกําหนดวัสดุอุปกรณแและเครื่องมือ 

ในการสืบคน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. ความสามารถด้านกระบวนการท างาน 
2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน 

ท่ีกําหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.3 ขอมูลหรือขอเท็จจริง 
ประกอบการทําโครงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.4 การสรุปและเรียบเรียงขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ 
3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3.4 ความพรอมในการนําเสนอโครงงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3.5 การตอบขอซักถามในการนําเสนอผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 1.00 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะหแคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
หลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
1. ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความนาสนใจ 

เหมาะกับการเรียนรู 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.2 เนื้อหาครอบคลุม เหมาะสมกับ 
ความตองการของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.3 เนื้อหาสงเสริมความรู  
เรื่อง ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักเรียน 

มีความรูและมีทักษะในการแสวงหา
ความรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.2 กิจกรรมสงเสริมใหชุมชนและผูรูมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริม 
การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
3.1 ส่ือการเรียนรูมีความนาสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3.2 ส่ือการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา

ไดมากขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.3 การจัดกิจกรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
ทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี  29  (ตอ) 
 

 
ข้อ
ท่ี 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 4 5 
4. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้        

4.1 
นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน 
ในการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.2 เปิดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน 
และผูรูในชุมชนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.3 กิจกรรมการสอนทําใหนักเรียน 
มีปฏิสัมพันธแที่ดีตอเพื่อน ชุมชน  
และครูผูสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญ 

ของมะพราวในทองถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงครามและนักเรียน 
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนา 
และรวมอนุรักษแทองถิ่นได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.2 นักเรียนสามารถทําโครงงาน 
เกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงครามไดอยางถูกตอง สมบูรณแ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.3 นักเรียนเห็นคุณคาและมีความภาคภูมิ ใจใน
ทองถิ่นของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 1.00 
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ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 30 ผลการเรียนรูรายวิชาทองถิ่นของเรา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

คนที่ 
คะแนน 

ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
ก่อนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1. 5 18 13 169 
2. 6 17 11 121 
3. 7 14 7 49 
4. 7 17 10 100 
5. 5 13 8 64 
6. 4 18 14 169 
7. 7 15 8 64 
8. 7 19 12 144 
9. 5 19 14 196 
10. 7 17 10 100 
11. 9 14 5 25 
12. 9 19 10 100 
13. 7 19 12 144 

 X = 6.54 X = 16.85   

 M = 7 M = 17   
 S.D. = 1.51 S.D. = 2.15   
 t = 9.619   
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ตารางท่ี 31 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมท่ี 1 เรื่อง    
หอมหวานขนมตาลกะทิสด 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผน 
การท าโครงงาน 
    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
 

12 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

13 

 
 

2.92 

 
 

0.27 

 
 

สูง 
    1.2 การกําหนดปัญหา 
และการตั้งสมมติฐาน 

8 5 0 13 2.62 0.49 สูง 

    1.3 การวิเคราะหแและวางแผน
ปฏิบัติงาน 

10 3 0 13 2.77 0.42 สูง 

    1.4 การกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

8 5 0 13 2.62 0.49 สูง 

    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 12 1 0 13 2.92 0.27 สูง 
2. ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีกําหนด 

 
 
9 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

13 

 
 

2.69 

 
 

0.46 

 
 

สูง 

    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

13 0 0 13 3.00 0.00 สูง 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัดกระทํา
ขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียง
ขอมูล 

11 2 0 13 2.85 0.36 สูง 

    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

11 2 0 13 2.85 0.36 สูง 

    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา 10 3 0 13 2.77 0.42 สูง 
3. ความสามารถด้านผลงาน 
และการน าเสนอ 
    3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน 

 
 
9 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

13 

 
 

2.69 

 
 

0.46 

 
 

สูง 
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ตารางท่ี 31 (ตอ) 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

    3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน 8 5 0 13 2.62 0.49 สูง 
    3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน 8 5 0 13 2.62 0.49 สูง 
    3.4 ความพรอมในการนําเสนอ
โครงงาน 

7 6 0 13 2.54 0.50 สูง 

    3.5 การตอบขอซักถามในการ
นําเสนอผลงาน 

8 4 0 13 2.69 0.46 สูง 

รวม 145 50 0 195 2.74 0.44 สูง 
 
ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมท่ี 2 เรื่อง 
มหัศจรรยแยางมะพราวบาติก 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวาง 
แผนการท าโครงงาน 
    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.83 

 
 

0.37 

 
 

สูง 
    1.2 การกําหนดปัญหา 
และการตั้งสมมติฐาน 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    1.3 การวิเคราะหแและวางแผน
ปฏิบัติงาน 

9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 

    1.4 การกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 

    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
2. ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและ 

 
 
9 

 
 
3 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.75 

 
 

0.43 

 
 

สูง 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

ขั้นตอนท่ีกําหนด        
    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัดกระทํา
ขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียง
ขอมูล 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
3. ความสามารถด้านผลงาน 
และการน าเสนอ 
    3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน 

 
 

11 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.92 

 
 

0.28 

 
 

สูง 
    3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
    3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
    3.4 ความพรอมในการนําเสนอ
โครงงาน 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

    3.5 การตอบขอซักถามในการ
นําเสนอผลงาน 

9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 

รวม 139 41 0 180 2.77 0.42 สูง 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมท่ี 3 เรื่อง       
ขนมบัวลอยรวมมิตร 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผน 
การท าโครงงาน 
    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
 
8 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.67 

 
 

0.47 

 
 

สูง 
    1.2 การกําหนดปัญหา 
และการตั้งสมมติฐาน 

7 5 0 12 2.58 0.49 สูง 

    1.3 การวิเคราะหแและวางแผน
ปฏิบัติงาน 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    1.4 การกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

11 1 0 12 2.92 0.28 สูง 

    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 7 5 0 12 2.58 0.49 สูง 
2. ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีกําหนด 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.83 

 
 

0.37 

 
 

สูง 

    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

11 1 0 12 2.92 0.28 สูง 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัดกระทํา
ขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียง
ขอมูล 

11 1 0 12 2.92 0.28 สูง 

    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา 9 2 0 12 2.58 0.39 สูง 
3. ความสามารถด้านผลงานและการ
น าเสนอ 
    3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.83 

 
 

0.37 

 
 

สูง 
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ตารางท่ี 33 (ตอ) 
  

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

    3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน 10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 
    3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน 11 1 0 12 2.92 0.28 สูง 
    3.4 ความพรอมในการนําเสนอ
โครงงาน 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

    3.5 การตอบขอซักถามในการ
นําเสนอผลงาน 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

รวม 143 36 0 180 2.80 0.40 สูง 
 
ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมท่ี 4 เรื่อง    
ขนมบาบิ่นมะพราวออน 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผน 
การท าโครงงาน 

    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.83 

 
 

0.37 

 
 

สูง 
    1.2 การกําหนดปัญหา 
และการตั้งสมมติฐาน 

7 5 0 12 2.58 0.49 สูง 

    1.3 การวิเคราะหแและวางแผน
ปฏิบัติงาน 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    1.4 การกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 

    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
2. ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและ 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.58 

 
 

0.49 

 
 

สูง 



  192 

ตารางท่ี 34 (ตอ) 
รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

คุณภาพ 3 2 1 
ขั้นตอนท่ีกําหนด        
    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

11 1 0 12 2.92 0.28 สูง 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัดกระทํา
ขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียง
ขอมูล 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

8 4 0 12 2.67 0.47 สูง 

    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
3. ความสามารถด้านผลงาน 
และการน าเสนอ 
    3.1 การจัดท ารูปเลํมรายงาน 

 
 
9 

 
 
3 

 
 
0 

 
 

12 

 
 

2.75 

 
 

0.43 

 
 

สูง 
    3.2 ข๎อมูลท่ีน ามาจัดแสดงผลงาน 6 6 0 12 2.50 0.50 ปานกลาง 
    3.3 ความคิดสร๎างสรรค์ผลงาน 9 3 0 12 2.75 0.43 สูง 
    3.4 ความพร๎อมในการน าเสนอ
โครงงาน 

7 5 0 12 2.58 0.49 สูง 

    3.5 การตอบข๎อซักถามในการ
น าเสนอผลงาน 

10 2 0 12 2.83 0.37 สูง 

รวม 127 53 0 180 2.71 0.46 สูง 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังการใชหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของ
เรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุมท่ี 5 เรื่อง        
ของใชจากมะพราว 
 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผน 
การท าโครงงาน 
    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
 
9 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

13 

 
 

2.54 

 
 

0.75 

 
 

สูง 
    1.2 การกําหนดปัญหา 
และการตั้งสมมติฐาน 

10 1 2 13 2.62 0.74 สูง 

    1.3 การวิเคราะหแและวางแผน
ปฏิบัติงาน 

10 1 2 13 2.62 0.74 สูง 

    1 . 4  ก ารกํ าหนดขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน 

9 4 0 13 2.69 0.46 สูง 

    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก 9 4 0 13 2.69 0.46 สูง 
2. ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีกําหนด 

 
 
9 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

13 

 
 

2.69 

 
 

0.46 

 
 

สูง 

    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือ 
ในการคนหาขอมูล 

11 2 0 13 2.85 0.36 สูง 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัด
กระทําขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบ
เรียงขอมูล 

10 3 0 13 2.77 0.42 สูง 

    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

10 2 1 13 2.69 0.61 สูง 

    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา 9 4 0 13 2.69 0.46 สูง 
3. ความสามารถด้านผลงาน 
และการน าเสนอ 
    3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน 

 
 
8 

 
 
3 

 
 
2 

 
 

13 

 
 

2.46 

 
 

0.75 

 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 

รายการประเมิน คะแนน n ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
คุณภาพ 3 2 1 

    3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน 9 4 0 13 2.69 0.46 สูง 
    3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน 11 2 0 13 2.85 0.36 สูง 
    3.4 ความพรอมในการนําเสนอ
โครงงาน 

10 3 0 13 2.77 0.42 สูง 

    3.5 การตอบขอซักถามในการ
นําเสนอผลงาน 

10 3 0 13 2.77 0.42 สูง 

รวม 144 42 9 195 2.69 0.55 สูง 
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ภาคผนวก ง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเรา ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน โดยให
นักเรียนตอบแบบสอบถาม 3 ตอน จํานวน 12 ขอ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  5  ขอ 
 ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ          
การประเมินผลของหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน  6  ขอ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถาม 
(ส าหรับนักเรียน) 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ภูมิลาํเนาของนักเรียนอยูที ่
     ตําบล .................................. อาํเภอ ............................ จังหวัด ......................................... 
 2. อายุ .................... ปี  เพศ ................................ กําลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ................ 
 3. อาชีพของบิดา ......................................... อาชีพของมารดา .............................................. 
 4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทองถ่ินของเรา (จังหวัดสมุทรสงคราม) ในเรื่องใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
     (   )  มะพราว   (   )  ดอนหอยหลอด 
     (   )  สมโอ    (   )  วัดเพชรสมทุรวรวิหาร (วัดบานแหลม) 
     (   )  ลิน้จี ่    (   )  คายบางกุง 
     (   )  นาเกลือ    (   )  อทุยาน ร.2 
     (   )  นาขาว    (   )  โบสถแพระแมบังเกิด 
     (   )  อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................. 
 5. จากขอที่ 4 นักเรียนไดความรูเรื่องดังกลาวมาจากวิธีการใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
     (   )  การสังเกตหรือเขารวม   (   )  จากการอานหนังสือ 
     (   )  การสอบถามจากผูรู/ปราชญแชาวบาน (   )  อื่นๆ ระบุ ..................................... 

ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
ของหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. หากโรงเรียนจัดทําหลักสูตรรายวิชาทองถ่ินของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช    ชุมชน
เป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบไดเพียง 1 
ขอ) 
         (   )  ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณแในทองถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 
     (   )  ความโดดเดนดานวฒันธรรม และการดํารงชวิีตของคนในทองถ่ินจงัหวัดสมุทรสงคราม 
     (   )  การประกอบอาชีพของชาวบานในทองถ่ินจังหวัดสมทุรสงคราม 
     (   )  ประวัติศาสตรแความเปน็มาของมะพราวในทองถ่ินจังหวัดสมทุรสงคราม 
     (   )  หลักการเลือกพืน้ทีท่ี่เหมาะสมในการปลูกมะพราวในทองถ่ินจังหวัดสมทุรสงคราม 
     (   )  อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................. 
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 2. นักเรียนตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ        
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชวิธีดําเนินการอยางไร 
(ตอบไดเพียง 1 ขอ)          
     (   )  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครู 
     (   )  จัดกิจกรรมโดยครูรวมกับผูเช่ียวชาญในทองถิ่น 
     (   )  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญในทองถิ่น 
     (   )  การศึกษานอกสถานท่ี 
     (   )  ศึกษาจากเอกสารใบความรูท่ีครูเตรียมให 
     (   )  การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพื่อน 
     (   )  การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บไซตแหรือสังคมออนไลนแ 
     (   )  อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................... 
 3. นักเรียนตองการใหใครเป็นผูประเมิน (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
     (   )  ประเมินตนเอง 
     (   )  เพื่อน 
     (   )  ครูผูสอน  

    (   )  ผูเช่ียวชาญทองถิ่น  
     (   )  ผูปกครอง 
     (   )  อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................... 
 4. นักเรียนตองการใหเอกสารและใบงานตางๆ ท่ีครูจัดใหมีรูปแบบอยางไร (ตอบไดเพียง 1 
ขอ) 
     (   )  เนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย 
     (   )  นําเสนอเนื้อหาพอเขาใจ ตัวหนังสืออานงาย 
     (   )  มีรูปภาพประกอบ และสีสันสวยงาม 
     (   )  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
     (   )  มีแบบประเมินพัฒนาการหลังเรียน 
     (   )  อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................... 
 5. นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ      
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยางไร (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
     (   )  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ 
     (   )  การตรวจสอบผลงาน ช้ินงาน/ภาระงาน/รายงาน/โครงงาน 
     (   )  การสอบถาม 
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     (   )  การสัมภาษณแ 
     (   )  การสอบปฏิบัติ 
     (   )  การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
     (   )  ใชแฟูมสะสมงาน 
     (   )  อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................... 
 6. นักเรียนตองการใหครูใชส่ือประเภทใดบาง  
     (   )  ส่ือส่ิงพิมพแ (เอกสาร ใบงาน ตํารา หนังสือพิมพแ) 
     (   )  ส่ือเทคโนโลยี (Power Point วีดีทัศนแ อินเทอรแเน็ต) 
     (   )  ส่ืออื่นๆ (บุคคล กิจกรรม วัสดุ ตัวอยาง) 
     (   )  อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

*************************************** 

 
 
 
 
 
 



  200 

แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเรา ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ส าหรับ 

   1. ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน 1 คน 
   2. หัวหนากลุมงานวิชาการ  จํานวน 1 คน 
   3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 2 คน 
   4. ศึกษานิเทศกแ  จํานวน 1 คน 
   5. ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น  จํานวน 1 คน 

  รวม 6 คน 
ค าช้ีแจง 
 ประเด็นการสนทนากลุม (focus group) ฉบับนี้  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและเป็นขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยแบงออกเป็น 3 ตอน จํานวน 
13 ขอ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนา จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเป็น และความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา    
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จํานวน 5 ขอ 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนา 
1. ช่ือ – สกุล ........................................................................................ เพศ ................ อายุ ........... ป ี
2. ระดับการศึกษา ................................................................................................................................. 
3. ตําแหนง ....................................................................... ประสบการณแการทํางาน ........................ ป ี
4. สถานภาพ 
 (   ) ผูอํานวยการสถานศึกษา   (   ) หัวหนากลุมงานวิชาการ 
 (   ) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (   ) ศึกษานิเทศกแ 
 (   ) ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น 
5. ทานมีความรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม หรือไม 
 (   ) ไมมี 
 (   ) มี เกี่ยวกับเรื่อง ................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. หากโรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทานเห็นดวยหรือไม อยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรรายรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการ       
จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทานคิดวาควรใหผูเรียน   
ไดรับการศึกษาและเรียนรูเนื้อหาสาระสําคัญอะไร อยางไรบางเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

3. ทานคิดการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นควรพัฒนาเพื่อใคร (โรงเรียน ครู ผูเรียน ชุมชน)        
และสอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานท่ีตองการจัดทําในครั้งนี้อยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. ทานตองการใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรียนรูเกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่นและสามารถ
ทําอะไรไดบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. ทานคิดวาเนื้อหาสาระและโครงสราง/เวลาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ควรจะเรียนรูเกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีเนื้อหาสาระอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ทานคิดวาควรจัดการเรียนรูแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดวยวิธีการอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 4. ทานคิดวาแนวทางในการวัดและประเมินผลหลักสูตรควรเป็นอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคแของหลักสูตร
รายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 

วันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (focus group) ต าแหน่ง 

นางสุชาดา   นิลศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 

นางสาวดวงสุดา   ผาติอภินันทแ หัวหนากลุมงานวิชาการ 

นายชาญ   ศรีมณีกาญจนแ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวจิระกูล   อิศราภัย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวกุศลิน   แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศกแ 

นายอาคม   จันทรกูล ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในทองถิ่น 

 

 

ผู้ช่วยทั่วไป 

  1. นางกนกพร   บุษบก   ผูจดบันทึก 

  2. นางสาวอรวรรณ   แสงเทพ  เจาหนาท่ี 

3. นางษิญาภา   งามสอน   เจาหนาท่ี 

  4. นายณัฐพล  สิริศุภมงคล  ผูบันทึกภาพ 

 

ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 

  1. นางสาวพิณทกานตแ   นิมมานุทยแ ผูวิจัย 
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การจัดสถานที่ในการสนทนากลุ่ม 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผ๎ูวิจัย 
นางสาวพิณทกานต์  นิมมานุทย์ 

ผ๎ูอ านวยการ หัวหน๎าฝุายวิชาการ 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผ๎ูปกครอง ผ๎ูเช่ียวชาญ

หรือผ๎ูรู๎ในท๎องถิ่น 

ผ๎ูจดบันทึก เจ๎าหน๎าท่ี 

เจ๎าหน๎าท่ี ผ๎ูบันทึกภาพ 

โต๏ะประชุม 
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หลักการของหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 หลักสูตรรายวิชาท๎องถิ่นของเราด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีหลักการเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎   
เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน         
ของความเป็นไทยควบคํูกับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการร
ศึกษา    ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรรายวิชาท๎องถิ่นของเราด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายไว๎ดังตํอไปนี้ 
 1. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องของมะพร๎าวที่มีอิทธิพลตํอชีวิตของคนในจังหวัด
สมุทรสงครามต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ตามสภาพจริงจากการเรียนรู๎ผํานแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
 3. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎อยํางเป็นระบบผํานกระบวนการ            
ท าโครงงาน 
 4. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความใฝุเรียนรู๎ รักการเรียนรู๎อยูํเสมอ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเราด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตร 
 2. จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน เน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการได๎ปฏิบัติจริง      
จากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน 
 3. การจัดการเรียนรู๎ในสํวนของเนื้อหาสาระและกิจกรรมควรจัดให๎สอดคล๎องกับความสนใจ
และความถนัดของผ๎ูเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
 4. การจัดการเรียนรู๎เน๎นฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์         
โดยจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ แสวงหาความรู๎ภายในชุมชน
และเทคโนโลยี คิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ผสมผสานความรู๎ด๎านตํางๆ รวมท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 การใช๎ส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มีดังนี้ 

1. ใบความรู๎ ใบงาน 
 2. ผ๎ูรู๎ในท๎องถิ่น 
 3. แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดีย 
 แหล่งเรียนรู้ 
 การออกไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี ได๎แกํ ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงบ๎านริมคลองโฮมสเตย์ ชุมชนบ๎านบางพลับ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล๎านภาลัย (อุทยาน ร.2) โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ บ๎านพญาซอ บ๎านกะลาบรรเลง 
และโรงงานน้ ามันมะพร๎าวมงคลเจริญทรัพย์ 
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แนวทางการวัดประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและตัดสินผลการเรียน       
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ให๎ประสบความส าเร็จ โดยเน๎นกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน     
ให๎ความส าคัญท้ังความรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด๎วยวิธีการประเมิน       
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง เพื่อสะท๎อนความสามารถของผ๎ูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านความรู้ : การตอบค าถาม ช้ินงาน ภาระงาน แบบทดสอบ โครงงาน 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ : การตอบค าถาม ตรวจใบงาน โครงงาน 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : การสังเกตการท างาน รายงานผลการท าโครงงาน          
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝุเรียนรู๎ 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 การตัดสินผลการเรียน 
 หลักสูตรรายวิชาท๎องถิ่นของเราด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีหลักการเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 โดยมีหลักการตัดสินผลการเรียนดังนี้ 
 1. ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 2. ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกมาตรฐานการเรียนรู๎ แตํละมาตรฐานต๎องผํานร๎อยละ 60 
ขึ้นไป จึงจะถือวําผํานเกณฑ์ 
 การให้ระดับผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช๎ระบบตัวเลข โดยก าหนดเกณฑ์หาร
ตัดสินผํานท่ีร๎อยละ 50 จากนั้นจึงให๎ระดับผลการเรียนท่ีผํานเป็นระบบ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ซึ่ง
แสดงตามตารางเกณฑ์การให๎ระดับผลการเรียน ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย 
4 80 - 100 ดีเย่ียม 

3.5 75 – 79 ดีมาก 
3 70 – 74 ดี 

2.5 65 – 69 คํอนข๎างดี 
2 60 – 64 ปานกลาง 

1.5 55 – 59 พอใช๎ 
1 50 – 54 ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า 
0 0 - 49 ต่ ากวําเกณฑ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส 20203   วิชา ท้องถ่ินของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1         จ านวน  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วย
กิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีความผูกพัน          
กับมะพร๎าวสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์การปลูกมะพร๎าว ความส าคัญของมะพร๎าวท่ีมีตํอขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะพื้นบ๎าน วัฒนธรรมท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนการด าเนินชีวิตของประชากร 
เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในอิทธิพลของมะพร๎าวท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมท้ังทางธรรมชาติและสังคม
วัฒนธรรมตํอการด ารงชีวิตของคนในท๎องถิ่น มีความภาคภูมิใจ รักและผูกพันกับท๎องถิ่นของตน 
รํวมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โดยใช๎กระบวนการประชาธิปไตย การคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลํุม กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา เพื่อให๎เกิดความรู๎
ความเข๎าใจในการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะในชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน และการท าโครงงาน 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดอยํางสร๎างสรรค์ 
คิดวิจารณญาณ คิดแก๎ปัญหา มีการใช๎ทักษะชีวิตและอาชีพ ตลอดจนมีการใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม  
น าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย    
และสังคมโลก 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นและมะพร๎าวท๎องถิ่น  
2. วิเคราะห์ความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล๎อมทางกายภาพท่ีมีผลตํอการปลูก

มะพร๎าวของท๎องถิ่น 
3. อธิบายกระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาพื้นบ๎านท่ีเกี่ยวข๎องกับมะพร๎าว

ในท๎องถิ่น 
4. อธิบายสภาพสังคมด๎านศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือตํางๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับมะพร๎าว 

ในท๎องถิ่น 
5. ตระหนักถึงความส าคัญและเกิดความผูกพันตํอท๎องถิ่น ตลอดจนสามารถหาแนวทางใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ส 20203 รายวิชาท้องถ่ินของเรา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

1 
“เรื่องเกาเลาขาน 
ตํานานมะพราว” 

- รูและเขาใจประวัติ
ความเป็นมา และอิทธิพล
ของของมะพราวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 

- ประวัติศาสตรแจังหวัด
สมุทรสงคราม 
- การเขามามีอิทธิพลของ
มะพราวในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

3 10 

2 
“พัฒนาการ
เติบโตของ
มะพราว” 

- รูและเขาใจวิธีการปลูก 
การดูแลรักษาตน
มะพราว 

- การปลูกมะพราว 
- การคัดเลือกพันธุแ
มะพราว 
- การดูแลรักษามะพราว 

4 10 

3 
“สุขโขสารพรรณ

มะพราว” 

- รูและเขาใจระบบ
เศรษฐศาสตรแ 
ของมะพราว 

- การซื้อขายมะพราว 
- การสรางมูลคาเพิ่มจาก
มะพราว 

4 20 

4 
“อันมะพราว  

หนุนสุขคูกาล” 

- อธิบายความสัมพันธแ
ของมะพราวที่มีอิทธิพล 
ตอศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

- มะพราวกับศาสนา 
พิธีกรรม ความเช่ือตางๆ 

4 10 

5 
“สืบสาน 

ภูมิปัญญาคุณคา
จากมะพราว” 

- อธิบายความสัมพันธแ
ของมะพราวที่มีตอ
วัฒนธรรม และ 
การดํารงชีวิตในสังคม 

- ภูมิปัญญาดานตางๆ ใน
การดําเนินชีวิตท่ีไดรับ
อิทธิพลจากมะพราว 

3 10 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมท้ังหมด 20 100 

หมายเหตุ : 1. ภาคทฤษฎี เป็นการให๎ความรู๎รายวิชาท๎องถิ่นของเรา ท้ังหมด 5 หนํวยการเรียนรู๎ 
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     2. ภาคปฏิบัติ เป็นการให๎นักเรียนศึกษา รายวิชาท๎องถิ่นของเราในท๎องถิ่น เป็นรายกลํุม        
ตามท่ีนักเรียนสนใจ และน าเสนอในรูปแบบของโครงงานในเวลาวํางหลังเลิกเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
สืบสานภูมิปัญญาคุณค่าจากมะพร้าว 

ชื่อรายวิชา  ท๎องถิ่นของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1                      เวลา   3  ช่ัวโมง 
 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเกิดความผูกพันตํอท๎องถิ่น ตลอดจนสามารถหาแนวทางในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและยกตัวอยํางภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ของมะพร๎าวในท๎องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ได๎ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพลจาก
มะพร๎าวได๎ถูกต๎อง 

3. สาระส าคัญ 
 ในชีวิตประจ าวันของคนไทยไมํมีใครสามารถปฏิเสธได๎วําไมํเคยมีความเกี่ยวข๎องกับมะพร๎าว 
มะพร๎าวถือวําเป็นสํวนหนึ่งในการใช๎ชีวิตประจ าวันของคนไทย ไมํวําจะเป็นด๎านอาหารการกิน         
ท้ังอาหารคาว และอาหารหวาน หรืออาหารวํางล๎วนแล๎วแตํมีมะพร๎าวเป็นสํวนประกอบท้ังส้ิน 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพลจากมะพร๎าว ได๎แกํ 
 - ภูมิปัญญาด๎านอาชีพ 
 - ภูมิปัญญาด๎านอาหาร 
 - ภูมิปัญญาด๎านศิลปะท๎องถิ่น 
 - ภูมิปัญญาด๎านภาษา 
 - ภูมิปัญญาด๎านท่ีอยูํอาศัย 
 - ภูมิปัญญาด๎านยาสมุนไพร 

5. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝุเรียนรู๎ 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน     

2. แผนผังความคิด 
3. โครงงาน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 - 2 ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมะพร้าว 

1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ 
    1.1 ครูทบทวนความรู๎เพื่อเป็นการทบทวนความรู๎เดิมโดยใช๎ค าถาม ดังนี้ 

 จากการศึกษาในหนํวยการเรียนรู๎ที่ผํานมา เรื่อง อันมะพร๎าว  หนุนสุขคํู
กาลนักเรียนได๎รับองค์ความรู๎อะไรบ๎าง 

    1.2 ครูให๎นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด๎านตํางๆ ได๎แกํ ภูมิปัญญาด๎านอาชีพ , 
ภูมิปัญญาด๎านอาหาร, ภูมิปัญญาด๎านศิลปะท๎องถิ่น, ภูมิปัญญาด๎านภาษา, ภูมิปัญญาด๎าน      
ท่ีอยูํอาศัย และภูมิปัญญาด๎านยาสมุนไพร 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 ครูถามค าถามนักเรียน โดยใช๎ค าถาม ดังนี้ 

 จังหวัดสมุทรสงครามของเรามีภูมิปัญญา วัฒนธรรมท่ีส าคัญอะไรบ๎าง 

 มะพร๎าวที่เป็นพืชหลักในจังหวัดสมุทรสงครามเข๎าไปมีอิทธิพลทางภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมอยํางไรบ๎าง (จุดประสงค์การเรียนรู๎ข๎อท่ี 1) 

    2.2 ครูให๎นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพล
จากมะพร๎าว 
    2.3 ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติม จาก Internet 
    2.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมส่ิงท่ีให๎นักเรียนยกตัวอยําง และรํวมกันตอบค าถามเพื่อให๎นักเรียน    
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (จุดประสงค์การเรียนรู๎ข๎อท่ี 1) 
3. ขั้นประเมินผล  
    3.1 ครูให๎นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพล

จากมะพร๎าว 
    3.2 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ท่ีได๎รับเป็นแผนผังความคิด 
    3.3 ครูให๎นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน     
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ชั่วโมงที่ 3 กิจกรรมการท าโครงงาน 
     1. ครูแบํงกลํุมให๎นักเรียนกลํุมละ 5 – 6 คน 
     2. ครูมอบหมายงานให๎นักเรียนจัดท าโครงงานเกี่ยวกับมะพร๎าวโดยให๎นักเรียนเลือกหัวข๎อ
ท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษา เลือกเพียง 1 หัวข๎อ หัวข๎อท่ีเลือกจะต๎องสอดคล๎องสัมพันธ์กับ เนื้อหาใน
หนํวยการเรียนรู๎ที่เคยศึกษามา ได๎แกํ (จุดประสงค์การเรียนรู๎ข๎อท่ี 2) 

 หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง เรื่องเกําเลําขานต านานมะพร๎าว (สาระการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์) 

 หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง พฒันาการเติบโตของมะพร๎าว (สาระการเรียนรู๎ภูมิศาสตร์) 

 หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง สุขโข สารพรรณมะพร๎าว (สาระการเรียนรู๎เศรษฐศาสตร์) 

 หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง อันมะพร๎าว หนุนสุขคํูกาล (สาระการเรียนรู๎ศาสนา ศีลธรรม 
และจริยธรรม) 

 หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาคุณคําจากมะพร๎าว (สาระการเรียนรู๎หน๎าท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต) 

     3. ครูให๎นักเรียนลงพื้นท่ีศึกษาหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ และปราชญ์ชาวบ๎านในชุมชน  
หลังเลิกเรียน (จุดประสงค์การเรียนรู๎ข๎อท่ี 2) 
     4. จัดท ารูปเลํมโครงงาน เรื่องท่ี 1 หอมหวานขนมตาลกะทิสด เรื่องท่ี 2 มหัศจรรย์      
ยางมะพร๎าวบาติก เรื่องท่ี 3 ขนมบัวลอยรวมมิตร เรื่องท่ี 4 ขนมบ๎าบิ่นมะพร๎าวอํอน และเรื่องท่ี 5   
ของใช๎จากมะพร๎าว 

9. การวัดและประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

ด้านความรู้ 
- ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ  
ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพล
จากมะพร๎าว 

 
- ถาม - ตอบ 
- ใบงาน 
- จัดท าแผนผัง
ความคิด 

 
- ค าถาม 
- ใบความรู๎ 
- แผนผังความคิด 

 
- ครู/นักเรียน 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช๎ทักษะ
ชีวิต 

 
- ถาม – ตอบ 
- การศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ในชุมชน 

 
- ค าถาม 
- โครงงาน 

 
- ครู/นักเรียน 
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ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ใฝุเรียนรู๎ 

 
การประเมินจากการ
เรียนรู๎ ภาระงาน 
และช้ินงาน 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะใฝุเรียนรู๎ 

 
- ครู/นักเรียน 

 
11. เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

รายการ ดีมาก 
(ด๎านความรู๎ 5 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 3) 

ดี 
(ด๎านความรู๎ 4 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 2) 

พอใช ้
(ด๎านความรู๎ 3 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 1) 

ปรับปรุง 
(ด๎านความรู๎ 
ปรับปรุง /  

ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 0) 

ด้านความรู้ 
ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ  
ในการด าเนินชีวิต 
ที่ได๎รับอิทธิพล 
จากมะพร๎าว 

 
ศึกษาความสัมพันธ์
ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ 
ในการด าเนินชีวิต 
ที่ได๎รับอิทธิพลจาก
มะพร๎าวและท างาน
เสร็จสิ้นตามก าหนด
และคุณภาพงาน
ออกมาดีมาก 

 
ศึกษาความสัมพันธ์
ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ 
ในการด าเนินชีวิต 
ที่ได๎รับอิทธิพลจาก
มะพร๎าวและท างาน
เสร็จสิ้นตามก าหนด
และคุณภาพงาน
ออกมาดี 

 
ศึกษาความสัมพันธ์
ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ 
ในการด าเนินชีวิต 
ที่ได๎รับอิทธิพลจาก
มะพร๎าวและท างาน
เสร็จสิ้นตามก าหนด
และคุณภาพงาน
ออกมาพอใช๎ 

 
ท างานไมํเสร็จสิ้น
ตามก าหนดและ
คุณภาพงานออกมา
ไมํดี 
 

สมรรถนะ 
- ความสามารถ 
ในการคิด 
- ความสามารถ 
ในการใช๎ทักษะชีวิต 

 
สามารถคิดได๎อยําง
มีเหตุผลชัดเจน 
และสามารถน า
ความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ได๎อยํางเหมาะสม 

 
สามารถคิดได๎อยําง
มีเหตุผล และ
สามารถน าความรู๎
ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตได๎ 

 
สามารถคิดได๎อยําง
คํอนข๎างมีเหตุผล 
และสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

 
ไมํสามารถคิดได๎
อยํางมีเหตุผลและ
ไมํสามารถ 
น าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- ใฝุเรียนรู๎ 

 
 
เข๎าเรียนตรงเวลา  
มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎

 
 
เข๎าเรียนตรงเวลา  
มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎

 
 
เข๎าเรียนตรงเวลา  
มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎

 
 
เข๎าเรียนไมํตรงเวลา
ไมํคํอยรํวมกิจกรรม
การเรียนรู๎และต๎อง
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รายการ ดีมาก 
(ด๎านความรู๎ 5 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 3) 

ดี 
(ด๎านความรู๎ 4 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 2) 

พอใช ้
(ด๎านความรู๎ 3 / 
ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 1) 

ปรับปรุง 
(ด๎านความรู๎ 
ปรับปรุง /  

ด๎านสมรรถนะ, 
ด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 0) 

โดยไมํต๎องเรียกชื่อ เป็นบางครั้งโดยไมํ
ต๎องเรียกชื่อ 

เป็นบางครั้งแตํต๎อง
มีการเรียกชื่อ 

มีการเรียกชื่อ 

 
หมายเหตุ 1. คะแนนด๎านความรู๎ เป็น 5,4,3 หากต่ าวํา 3 ต๎องมีการซํอมเสริม 
  2. คะแนนด๎านสมรรถนะ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น 3,2,1,0 หากเป็น 
0 ต๎องมีการซํอมเสริม 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ส่ือเอกสาร ประกอบด๎วย 
     1.1 ใบความรู๎ เรื่อง ภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีได๎รับอิทธิพลจากมะพร๎าว 
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     2.1 ช่ือบทความ 13 ความส าคัญของมะพร๎าว พืชแหํงชีวิต (Tree for life) ผ๎ูแตํง กรมสํงเสริม
การเกษตร สืบค๎นจาก https://www.technologychaoban.com 
 3. แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ได๎แกํ 
     3.1 ห๎องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อ าเภอบางคนที ท่ีอยูํ 148/3 หมูํ 6 ต าบล
กระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75210  เบอร์โทรศัพท์ 034 844567 
     3.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางคนที ท่ีอยูํ 60 หมูํ1 ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75210  เบอร์โทรศัพท์ 034 761814 
     3.2 ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านบางพลับ ท่ีอยูํ 9/3 หมูํ4 ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75210  เบอร์โทรศัพท์ 081 2744433 
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บันทึกผลหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนสามารถอธิบาย และยกตัวอยํางภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ของมะพร๎าวในท๎องถิ่น      
จังหวัดสมุทรสงครามได๎อยํางดี และอธิบายความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ในการด าเนินชีวิต   
ท่ีได๎รับอิทธิพลจากมะพร๎าวได๎อยํางถูกต๎อง นักเรียนให๎ความรํวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน    
ตอบข๎อซักถามตํางๆ ได๎ดี จัดท างานท่ีได๎รับมอบหมายได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ์ มีความกระตือรือร๎น   
ในการเรียนท้ังใน และนอกห๎องเรียน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เกิดข๎อจ ากัดในการลงพื้นท่ีศึกษาความรู๎ในชุมชน ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนํา 2019 ไมํสามารถลงพื้นท่ีในบางแหลํงเรียนรู๎ได๎ ท าให๎เกิดข๎อจ ากัดให๎นักเรียนต๎องศึกษาหา
ความรู๎จากชุมชนใกล๎ตัวท าให๎ได๎ข๎อมูลไมํหลากหลายมากนัก 
แนวทางแก้ไข 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพิ่มเติมอีกครั้งหลังสถานการณ์การแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนํา 
2019 ดีขึ้น 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผ๎ูบันทึก 
                             (นางสาวพิณทกานต์  นิมมานุทย์) 
          17 / สิงหาคม / 2564 
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แบบประเมินแผนผังความคิด (ส าหรับครูผู้สอน) 
ค าช้ีแจง  ให๎ครูผ๎ูสอนท่ีเครื่องหมาย () ลงในชํองคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
เลขที่ 

 
 

ชื่อ - สกุล 

สรุปความรู้ 
ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 
ในการเขียน

แผนผังความคิด 

 
 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               

 
ลงช่ือ ...................................................... ผ๎ูบันทึก 

                            (......................................................) 
       .......... / ............... / ............... 
 
เกณฑ์การให๎คะแนน    คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
ดีมาก  = 4   คะแนน   คุณภาพ 
ดี  = 3   10 – 12   ดีมาก 
พอใช๎  = 2     7 – 9   ดี 
ปรับปรุง  = 1     4 – 6   พอใช๎ 
        3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 
รายการประเมิน 
 1. สรุปความรู๎ได๎ถูกต๎อง ครบตรงประเด็น 
 2. การเช่ือมโยงความรู๎ได๎ถูกต๎องตามล าดับข้ันความสัมพันธ์ 
 3. มีความคิดสร๎างสรรค์ในการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู๎ได๎
ถูกต๎อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู ๎
ได๎ครบ ตรงประเด็น 
และถูกต๎องทุกหัวข๎อ 

สามารถสรุป
ความรู๎ได๎ครบ  
ตรงประเด็น และ
ถูกต๎อง 

สรุปความรู๎ไมคํรบ
ทุกประเด็น 

สรุปความรู ๎
ไมํถูกต๎อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู๎ได๎ถูกต๎อง
ตามล าดับข้ัน
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ได๎ถูกต๎อง
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ได๎ และ
ล าดับ
ความสัมพันธ์ 
ได๎ครบถ๎วน 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ได๎และ
ล าดับ
ความสัมพันธ์ 
ได๎บ๎าง 

และล าดับ
ความสัมพันธ์ 
ได๎ แตํไมํเป็นไป
ตามความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร๎างสรรค์ในการเขียน
แผนผังความคิด 

สามารถเขียนแผนผัง
ความคิดได๎ในรูปแบบ
ที่ถูกต๎องและสวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิดได๎
ถูกต๎องและมี
ข๎อบกพรํองเพียง
เล็กน๎อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิดได๎ 
และมีข๎อบกพรํอง
เป็นบางสํวน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิดได๎ 
แตํขาดรูปแบบ
และความสวยงาม 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
10-12 
7-9 
4-6 
3 

ดีมาก 
ดี 

พอใช๎ 
ควรปรับปรุง 
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ใบความรู้ 

เร่ือง ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ในการด าเนินชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากมะพร้าว 
 

วัฒนธรรม จึงหมายถึงทุกส่ิงท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม และยังหมาย
รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมท้ังหมดของสังคมท่ีสืบทอดมานับต้ังแตํอดีต ผํานการเรียนรู๎ คิดค๎น 
ดัดแปลง เพื่อสนองความต๎องการ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดตํอกันมาอยํางมี
แบบแผน เพื่อให๎เกิดความเจริญรุํงเรืองและมั่นคงในสังคม  

วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยต้ังแตํเกิดจนกระท่ังตาย รวมถึงปัจจัยส่ี       
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต อันได๎แกํ ท่ีอยูํอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค 
นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรู๎เรื่องสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประพฤติปฏิบัติ
การศึกษาต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู๎ความสามารถและทักษะซึ่งเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์   
ท่ีผํานกระบวนการเรียนรู๎เลือกสรร ปรุงแตํง พัฒนา ถํายทอดสืบตํอกันมาเพื่อใช๎แก๎ปัญหาและพัฒนาวิถี
ชีวิตให๎สมดุลกับสภาพแวดล๎อม และเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาของไทยมีความเดํนชัดในหลาย
ด๎านท้ังด๎านเกษตรกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและภาษา 

กลําวได๎วํา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา เป็นส่ิงสะท๎อนถึง ความสามารถของผ๎ูคนในท๎องถิ่น
อันเกิดจากการส่ังสมสติปัญญาความรู๎ท่ีหลากหลาย และการปรับตัวผสมผสานให๎เกิดความกลมกลืน
กับธรรมชาติกระบวนการเหลํานี้ได๎ผํานมาหลายช่ัวอายุคนจนสืบทอดเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม
กับสังคมไทย 

มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านอาชีพ 
1. การท าสวนตาล การปลูกมะพร๎าวเพื่อท าน้ าตาลท่ีเรียกวํา สวนตาล ชาวสวนตาลถือวําเป็นคนขยัน

เป็นอยํางมาก เพราะต๎องท างานหนักทุกวันไมํมีวันหยุด ภูมิปัญญาการท าน้ าตาลมะพร๎าวมีรายละเอียด
มากมายหลายขั้นตอน เพื่อให๎ได๎น้ าตาลแท๎คุณภาพดี ต้ังแตํการคัดพันธุ์มะพร๎าวการดูแลต๎นมะพร๎าว การ
ขึ้นปาดตาลอยํางสม่ าเสมอวันละ 2 รอบเช๎าและเย็น กระบอกท่ีใช๎รองน้ าตาลต๎องเป็นกระบอกไม๎ไผํ
ลอกผิวออกใสํไม๎พะยอมหรือไม๎เค่ียมท่ีสับเป็นช้ินเล็กๆ ไว๎เพื่อปูองกันไมํให๎น้ าตาลบูด ตลอดถึงความรู๎เรื่อง
การเค่ียวตาลด๎วยเตาปุอง เพื่อเปล่ียนน้ าตาลใสให๎เป็นน้ าตาลมะพร๎าวท่ีเข๎มข๎น งวด และแห๎ง  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563 : 132-135) 
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                                          ภาพการขึ้นปาดตาล                       

การเค่ียวน้ าตาลมะพร๎าวเตาเค่ียวน้ าตาลมะพร๎าวท่ีคนแมํกลองใช๎ในอดีตเป็นเตาแบบระบายควัน
ออกด๎านข๎างใช๎มาจนถึงหลังสงครามดลกครั้งท่ี 1 ตํอมามีผ๎ูคิดค๎นเตาเค่ียวตาลแบบปลํองขึ้น              
ท่ีต าบลบางขันแตก สามารถวางกระทะเค่ียวตาลได๎ 2 – 6 ใบ พร๎อมกัน โดยใสํฟืนจากชํองด๎านหน๎า
เพียงชํองเดียว ใช๎ไม๎ฟืนได๎ทุกชนิดไมํวําทางมะร๎าว เศษวัสดุในสวน ขี้เล่ือย หรือไม๎ฟืนทํอน โดยความร๎อน
จะสํงผํานต้ังแตํชํองใสํฟืนไปจนสุดเตาและควันออกปลํองด๎านบน กระทะแรกท่ีอยูํใกล๎ชํองใสํฟืนจะมี
ความร๎อนสูงสุด สํวนกระทะถัดไปเป็นการอุํนให๎น้ าตาลทวีความร๎อนขึ้นเรื่อยๆ ควันท่ีออกปลํองเตาตาลนี้
ไมํใชํควันด าและไมํเหม็นแตํสํงกล่ินน้ าตาลมะพร๎าวที่หอม 

 

             
     ภาพการเค่ียวน้ าตาลมะพร๎าว          ภาพการบรรจุน้ าตาลมะพร๎าวพร๎อมจัดจ าหนําย 

มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านอาหาร 
อาหารหวาน หรือ ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยอยํางหนึ่งท่ีนําภาคภูมิใจ ต๎น

ก าเนิดของขนมไทยมีพื้นฐานมาจากสํวนประกอบส าคัญเพียง 3 ชนิด คือ แปูง น้ าตาล และกะทิ จังหวัด
สมุทรสงคราม  เป็นแหลํงวัตถุดิบในการท าขนม จึงมีการท าขนมรับประทานในชีวิตประจ าวันท าขนมไทย
ในทุกเทศกาลหรืองานประเพณี และมีขนมไทยใสํเรือพายขายตามล าคลอง (ภัทรพร  อภิชิต , 2561 : 
41) 
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มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านศิลปะท้องถ่ิน 
เมืองแมํกลองมีความส าคัญในฐานะเมืองศิลปวัฒนธรรมมาต้ังแตํต๎นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีงดงามล๎วนแสดงออกถึงศิลปะในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต๎นเป็นสํวน
ใหญํ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเช่ือมโยงกับศิลปะในราชส านัก โดนเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า
นภาลัย รัชกาลท่ี 2 อันเป็นยุครุํงเรืองของดนตรีและนาฏศิลป์ อีกท้ังยังเป็นแหลํง กะลาซอ หรือ
กระโหลกซอ ท่ีน ามาท าซออู๎และซอสามสาย (กึกก๎อง  เสือดี, 2561 : 15) 

 กะโหลก (กะลา) ซอ จากมะพร้าวกะลาสู่เคร่ืองดนตรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
มะพร๎าวซอ มีลักษณะคล๎ายกับมะพร๎าวทั่วๆ ไป แตํกะลาของมะพร๎าวซอจะมีลักษณะพิเศษ    

เป็นรูปทรงสามเหล่ียม มีพู 3 พู อยูํตรงข๎ามกับตากะลาซึ่งเกิดจากเส๎นสาแหรก มะพร๎าวซอพันธุ์ดี
สํวนมากพบท่ีอ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา มะพร๎าวซอแบํงยํอยได๎ 2 สายพันธุ์ตามขนาดของกะลา 
มะพร๎าวซอขนาดเล็กนิยมน าไปท าซอสามสาย สํวนขนาดใหญํใช๎ท าซออู๎ 

ผ๎ูท่ีแสวงหากะลาซอจะประเมินความงามของกะลาซอด๎วยลักษณะของปุุมพู ลักษณะท่ีดีท่ีสุด
เรียกวํา มวยพราหมณ์ มีพูหนึ่งซึ่งอยูํตรงกลางจะโปุงมากกวําพูอื่น  ๆลักษณะคล๎ายมวยผม ปัจจุบันหายากมาก 
อีกลักษณะหนึ่งคือ เศียรช๎าง หรือ พญาซอ มีพูปูดนูนเทําๆ กัน เมื่อวางบนพื้นราบจะมีชํองระหวํางพู
ขนาดจ้ิงจกสองตัวขี่กันลอดได๎ แตํตรงกลางมีพลูมาบรรจบกันจะยุบลง ในอดีตจะน าไปถวาย
พระมหากษัตริย์ แตํปัจจุบันหายากเชํนกันมักอยูํในแวดวงนักสะสม 

มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านภาษา 
คนสมุทรสงครามมักเรียกตนเองวํา “คนแมํกลอง” แม๎จะพูดภาษาไทยกลางเหมือนจังหวัด

อื่นๆ ในภาคกลาง แตํก็มีส าเนียงพูดท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นและมี “ภาษาแมํกลอง” เป็นศัพท์    
และส านวนเฉพาะอยุํไมํน๎อย ซึ่งโดยมากเป็นภาษาท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตในระบบนิเวศสามน้ า    
การประกอบอาชีพตํางๆ ไมํวําจะเป็นการท าสวน การท าประมง หรือการท านาเกลือ ซึ่งในท่ีนี้          
จะกลําวถึง ภาษาท่ีเกี่ยวกับอาชีพชาวสวนมะพร๎าวที่เป็นภาษเอกลักษณ์ในรํองสวน อันได๎แกํ 

ขนัด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายค านี้ไว๎วํา เป็นลักษณะนามใช๎เรียกสวนท่ีมี   
คันดินกั้นเป็นตอนๆ เชํน สวนขัดหนึ่ง สวน 2 ขนัด 

ขนัดไมํใชํหนํวยวัดพื้นท่ีเป็นไรํ - งาน - ตารางวา หากแตํขนัดสวน หมายถึง เนื้อท่ีสวนท่ีมี
ถนน หรือล าประโดงขวางหรือล๎อมอยูํเป็นตอนๆ ซึ่งเนื้อท่ีสวนจากถนนหนึ่งหรือจากล าประโดงหนึ่ง
ไปสํูอีกล าประโดงหนึ่งนั้นไมํมีขนาดท่ีแนํนอน ขนัดจึงมีท้ังใหญํและเล็กไมํเทํากัน 

ในสวนขนัดหนึ่งๆ จะซอยท๎องรํองได๎มากน๎อยเทําไรก็แล๎วแตํรูปท่ีดิน ความเหมาะสมในเรื่อง
ระบบน้ า ความสะดวกในการท างาน ขนัดสวนจึงเป็นการจัดแผนผังของสวนนั้นเอง 

ตาล หมายถึง น้ าตาลจากดอกมะพร๎าว มาจากค าวํา “น้ าตาล” คนแมํกลองจะเข๎าใจกัน     
เมื่อพูดถึง “ตาล” วําคือ “น้ าตาลมะพร๎าว” ไมํได๎หมายถึงตาลโตนด พรือพืชตระกูลตาลอื่นๆ 
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ขึ้นตาล การขึ้นไปเก็บน้ าตาลบนต๎นมะพร๎าว 
ตาลเช้า - ตาลเย็น หมายถึง ชํวงเวลาหรือรอบในการขึ้นไปเก็บน้ าตาล ตามปกติชาวสวน     

จะขึ้นตาล 2 รอบ เช๎าและบําย (หรือเย็น) โดยตาลเช๎าจะได๎น้ าตาลในปริมาณมากกวําตาลบําย (หรือตาลเย็น) 
น้ าตาลปี๊บ น้ าตาลปีบ หลังจากหมดยุคหม๎อตาล ภาชนะท่ีบรรจุน้ าตาลส าหรับจ าหนําย คือ    

ปี๊บสังกะสี จึงเรียกน้ าตาลมะพร๎าวตามหน๎าตาของภาชนะวํา น้ าตาลปี๊บ 
น้ าตาลปึก คือ น้ าตาลท่ีเค่ียวจนงวดแล๎วหยอดลงภาชนะท่ีเป็นทรงชามหรือถ๎วย จะได๎

น้ าตาลเป็นก๎อน ชาวสวนนิยมหยอดให๎ได๎น้ าหนักก๎อนละ 1 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการจ าหนําย 
โค - กง - กะว้ง ท้ัง 3 ค านี้มีความหมายเดียวกัน ซึ่งแม๎แตํชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงคราม   

หากตํางพื้นท่ีก็ยังเรียกด๎วยซื่อท่ีตํางกันไป โค หรือกง หรือกะว๎ง คือ อุปกรณ์ท่ีครอบบนปากกระทะ    
ใบบัวส าหรับเค่ียวตาล กันไมํให๎ฟองน้ าตาลล๎นออกมา ท าจากไม๎ไผํสานเป็นทรงกระบอกกลมใหญํ 
ขนาดความกว๎างเล็กกวําขอบกระทะเค่ียวตาลเล็กน๎อย มี  2 ขนาดความสูง คือ 70 และ 50 
เซนติเมตร แตํขนาดความกว๎างเทํากัน ปัจจุบันมีดคท่ีท าจากโลหะด๎วย 

ปุด คือ อาการของน้ าตาลท่ีตํอเนื่องจากชํวงเป็นดอกหมาก น้ าตาลจะเดือดข๎นมาก ความ
ร๎อนสะสมจะดันน้ าตาลให๎ปะทุ หรือผุดขึ้น ฟองเริ่มยุบลง ลักษณะคือ ปุด คนเค่ียวตาลต๎องจับกระทะ
หมุนไปมา เพื่อไมํให๎น้ าตาลไหม๎ เมื่อเนื้อข๎นขึ้นและหมดฟอง จึงยกกระทะออกจากเตา แล๎วน าไป
กระท๎ุงจนหนืดข๎นในขั้นตอนตํอไป 

งวง คือ ค าเรียกจ่ันมะพร๎าว หรือดอกมะพร๎าวท่ียังตูมอยูํ ท่ีเรียกเชํนนี้อาจเพราะมีลักษณะ
ทรวดทรงคล๎ายงวงช๎าง 

กะเปี้ยว หมายถึง กาบท่ีหุ๎มจ่ันมะพร๎าว เมื่อจ่ันหรืองวงเริ่มแกํ คือ เปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสี
เขียว กะเป้ียวจะแตกหลุดออกไป 

โครงคราง คือ จ่ันมะพร๎าวที่แห๎งแล๎ว 
ลูกตุ้ม, ลูกกะตุ้ม คือ ลูกมะพร๎าวที่เสียรํวงจากจ่ันโดยไมํทันโต 
พะอง หมายถึง ไม๎ไผํล ายาวท่ีเอาไว๎พาดต๎นมะพร๎าวเพื่อปีนต๎นเก็บน้ าตาล โดยมีแงํงไผํสลับ

ซ๎ายขวาเพื่อปีนเหยียบขึ้นไป สํวนท่ีปีนเหยีบขึ้นไปเรียกวํา ลูกพะอง 
มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย 
บ๎านเรือนของชาวสวน ชุมชนชาวสวนเกิดขึ้นในบริเวณท่ีสามารถจัดการน้ าจืดได๎ สํวนใหญํ

กระจายตัวขึ้นไปต้ังแตํบริเวณน้ ากรํอยแตํยังได๎รับอิทธิพลจากน้ าขึ้น - ลง ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน        
ของชาวสวนจะจัดรูปท่ีดินเป็นขนัดสวน ในขนัดจะประกอบไปด๎วยคันดิน และรํองน้ าสลับกัน แตํละขนัด       
มีล าปะโดงเปูนเส๎นทางน้ าขนาดกว๎างประมาณ 2 – 3 เมตร ขุดขึ้นเพื่อใช๎เป็นทางน้ าระหวํางคลองหลัก    
กับขนัดสวน และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมไปสํูคลอง และแมํน้ าสายหลักด๎วย ล าปะโดงและรํองสวน
กระจายเป็นโครงขํายท่ัวท้ังพื้นท่ี เมื่อน้ าขึ้นกระแสน้ าก็น าพาแรํธาตุสารอาหารและสัตว์น้ ามาด๎วย     
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พอน้ าลงก็ท้ิงรําตุตะกอนดินไว๎เป็นปุ๋ยให๎กับต๎นไม๎เป็นเชํนนี้ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง (กึกก๎อง  เสือดี, 2561 : 
19-29) 

เรือนของชาวสวนจะต้ังอยูํริมล าน้ าเสมอและต้ังอยูํในสวนไมํไกลจากสวนของตนมากนัก     
เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก การท าสวนสํวนใหญํเปูนงานระดับครอบครัว เรือนจึงมีขนาดไมํใหญํมาก
นักมีลักษณะเป็นเรือนยกใต๎ถุนสูง ไมํสร๎างอยูํชิดตล่ิงมากเนื่องจากพื้นดินริมตล่ิงช้ืนแฉะตลอดเวลา        
ใต๎เรือนชาวสวนจะมีระดับสูงกวําระดับน้ าขึ้น เอาไว๎เก็บเครื่องใช๎ในสวน สะสมไม๎ส าหรับซํอมเรือน 
หรือเป็นพื้นท่ีซํอมเรือ แตํพื้นท่ีใต๎ถุนก็ยังยอมให๎น้ าขึ้นถึงได๎หากเปูนฤดูกาลท่ีน้ าขึ้นสุงมากจริงๆ         
แตํก็ปีละไมํกี่วันเทํานั้น หรือเป็นฤดูน้ าเหนือหลากลงมา เรือนชาวสวนเป็นเรือนเครื่องสับ (เรือนท่ีท า
จากไม๎จริง) สํวนใหญํมีลักษณะแบบเรือนทรงไทย แตํก็เป็นทรงไทยท่ีปรับเปล่ียนให๎สอดรับกับวิถีชีวิตแล๎ว 

นอกจากนี้ เรือนชาวสวนยังมีองค์ประกอบรอบเรือนตามแตํละชนิดของสวนอีกด๎วย           
โดยชาวสวนตาลก็จะมี โรงตาล เอาไว๎ใช๎เค่ียวตาลและเก็บอุปกรณ์ท่ีใช๎ในสวน โรงตาลเป็นอาคารโถง  
ไมํมีฝาขนาดก็ขึ้นอยูํกับขนาดเตาวําเป็นกี่กระทะ สํวนใหญํสร๎างขึ้นอยํางงํายๆ ไมํยกพื้นหลังคามุงจาก 
แตํปัจจุบันสํวนใหญํเปล่ียนเป็นมุงกระเบ้ืองซีเมนต์แล๎ว เรือนของชาวสวนในคลองแควอ๎อมในอดีตนั้น  
มียุ๎งข๎าวอยูํข๎างๆ เรือนหลักด๎วย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีติดตํอกับนาข๎าวของอ าเภอปากทํอ บางครอบครัว
จะมีนาข๎าวที่บริเวณนั้นและบ๎างก็ซื้อมาเก็บไว๎รอขายนอกฤดูกาล เนื่องจากคลองแควอ๎อมเป็นเส๎นทาง
คมนาคมหลักเส๎นหนึ่ง ชุมชนริมคลองแควอ๎อมจึงเปูนชุมชนชาวสวนกึ่งชุมชนการค๎าด๎วย 

มะพร้าวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 
 มะพร๎าวมีประโยชน์ในด๎านการเป็นยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 
ตัวอยํางต ารายาสมุนไพรท่ีใช๎มะพร๎าวเป็นสํวนผสมมีดังนี้  

1. เปลือกต้น เผาเป็นถําน ใช๎แปลงฟันแก๎ปวดฟัน 
2. ราก ต๎มน้ าด่ืมเพื่อขับปัสสาวะ แก๎โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ หนองใน หลอดลมอักเสบ 

โรคตับ บิด ตกขาว ตกเลือด สํวนรากอํอน ใช๎ฝาดสมานชงน้ าร๎อน หรือต๎มน้ าอมบ๎วนกล้ัวคอ แก๎เจ็บ
คอ 

3. น้ าหวานที่ได้จากช่อดอก น้ าหวานหรือน้ าตาลสดน ามาด่ืม ท าให๎สดช่ืน สามารถขับ
ปัสสาวะได๎ ถ๎าหมักไว๎ด่ืมเป็นยาระบาย น้ าหวานท่ีรองจากชํอดอกใหมํๆ ผสมแปูงข๎าวเจ๎าอุํนให๎ร๎อน    
ใช๎พอกแก๎แผลเนําเปื่อยเรื้อรัง และฝีฝักบัวได๎ดี 

4. ผลอ่อน มีรสฝาด สามารถใช๎ต๎มน้ าอมบ๎วนปากกล้ัวคอแก๎อาการเจ็บคอในเด็ก 
5. น้ ามะพร้าวอ่อน มีรสหวานหอมช่ืนใจ ด่ืมแก๎กระหาย ท าให๎สดช่ืน แก๎ไข๎ รักษาความผิดปกติ

เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก๎อาการอาเจียนได๎ดี ด่ืมน้ ามะพร๎าวอํอนครั้งละมากๆ แก๎อาการปัสสาวะ
กะปริบกะปรอย ถ๎าด่ืมตอนท๎องวําง 1-2 ผลชํวยให๎ระบายได๎ดี น้ ามะพร๎าวมีโพแทสเซียมมาก ดังนั้น      
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ถ๎าด่ืมมากก็จะเป็นยาขับปัสสาวะ นอกจากนี้ การดื่มน้ ามะพร๎าวอยํางพอเหมาะเป็นประจ ายังสามารถ
รักษาโรคหัวใจล๎มเหลวได๎ 

6. เนื้อมะพร้าว เนื้อมะพร๎าวอํอนเป็นของเหลวข๎น มีคุณคําทางอาหารมากมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ       
เนื้อมะพร๎าวแกํมีฤทธิ์ขับพยาธิ แก๎ไข๎ และอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ เนื้อมะพร๎าวแกํมีฤทธิ์
ขับพยาธิโดยเฉพาะพยาธิตัวตืด โดยการรับประทานเนื้อมะพร๎าวขูด 1 ผล แล๎วท้ิงเวลาประมาณ 30 นาที
แล๎วทานยาถํายน้ ามันระหุํงตาม 

7. น้ ามันมะพร้าว สามารถเป็นยาบ ารุงรํางกายได๎โดยให๎เด็กท่ีมีรํางกายผอมหรือผ๎ูท่ีเป็นโรค
เกี่ยวกับปอดโดยการทานน้ ามันมะพร๎าวโดยให๎ทานครั้งละ 20-30 หยด วันละ 3 ครั้ง แล๎วคํอยๆ     
เพิ่มปริมาณขึ้นจนถึง 4 มิลลิลิตร เพราะน้ ามันจากเนื้อมะพร๎าวแกํชํวยบ ารุงรํางกายได๎ดี นอกจากนี้
น้ ามันมะพร๎าวยังสามารถทารักษาแผลไฟไหม๎ น้ าร๎อนลวก ทาแก๎ผิวหนังแห๎งในฤดูหนาว และหมักผม  
ท่ีหยาบกระด๎างให๎ดูดีมีน้ าหนักเงางามได๎ 

8. น้ ามันที่ได้จากการเผากะลา ในน้ ามันนี้มีสารประเภทฟีนอลอบยูํจ านวนมาก มีฤทธิ์ฆํา
เช้ือ ใช๎ทาแก๎โรคผิวหนัง กลาก ผ่ืนคันได๎ 

9. สารสีน้ าตาลใต้ใบ สารสีน้ าตาลท่ีย๎อยแข็งอยูํใต๎ใบ มีรสฝาด สามารถใช๎ห๎ามเลือด        
และสมานบาดแผลได๎ 

10. เปลือกหุ้มรากมะพร้าว มีฤทธิ์สามารถรักษาโรคคอตีบได๎ โดยการน าไปตากแห๎ง การใช๎
ส าหรับเด็กใช๎ 30 กรัม ส าหรับผ๎ูใหญํใช๎ 60 กรัม ต๎มกับน้ าตาลทรายขาว ด่ืมทุกวันประมาณ 1 
สัปดาห์ 
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ใบงาน 
เร่ือง ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ในการด าเนินชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากมะพร้าว 

 
ค าช้ีแจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามดังตํอไปนี้ 
1. วัฒนธรรม หมายถึงอะไร 
................................................................................................................................................................ 
2. วิถีชีวิต หมายถึงอะไร 
................................................................................................................................................................ 
3. ภูมิปัญญา หมายถึงอะไร 
................................................................................................................................................................ 
4. จงอธิบายความสัมพันธ์ของมะพร๎าวท่ีมีตํอวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทยแตํละด๎านใน
จังหวัดสมุทรสงครามตํอไปนี้ 
    - ภูมิปัญญาด๎านอาชีพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
    - ภูมิปัญญาด๎านอาหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
    - ภูมิปัญญาด๎านศิลปะท๎องถิ่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
    - ภูมิปัญญาด๎านภาษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
    - ภูมิปัญญาด๎านท่ีอยูํอาศัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
    - ภูมิปัญญาด๎านยาสมุนไพร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
รหัสวิชา 20203  รายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ค าช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหเวลา 
60 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานคําถามในแตละขอ แลวเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว             
โดยทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีตรงกับคําตอบท่ีเลือก  
 3. ห้าม ขีดเขียนขอความใดๆ ลงในเอกสารขอสอบ 
 4. เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบฉบับนี้เสร็จส้ินใหสงเอกสารขอสอบ พรอมกระดาษคําตอบ
ใหกับกรรมการคุมสอบ 
 
1. พืชเศรษฐกิจหลักท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมาท่ีสุดในจังหวัดสมุทรสงครามคือพืชชนิดใด (ความจํา) 
 ก. มะพราว     ข. ล้ินจ่ี 
 ค. สมโอ      ง. กลวย 
2. การทําสวนแบบยกรองเป็นขนัด คือภูมิปัญญาการทําสวนตามวัฒนธรรมของชาติใด (ความจํา) 
 ก. วัฒนธรรมไทยและอินเดีย   ข. วัฒนธรรมไทยและจีน 
 ค. วัฒนธรรมไทยและลาว    ง. วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
3. อาชีพท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในพื้นท่ีเมืองแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชน
กลุมหนึ่งท่ีอพยพมาจากอุทัยธานี คืออาชีพอะไร (ความจํา) 
 ก. การแปรรูปอาหารทะเล   ข. การทําน้ําตาลมะพราว 
 ค. การคาขาย     ง. การทําประมงน้ําจืด 
4. ขอใดอธิบายลักษณะของน้ําตาลเมาไดถูกตองท่ีสุด (ความเขาใจ) 
 ก. น้ําตาลเมาหรือกระแชคือสุราชนิดหนึ่งท่ีทําจากน้ําตาลโตนด 
 ข. น้ําตาลเมาหรือกระแชคือสุราชนิดหนึ่งท่ีทําจากน้ําตาลมะพราว 
 ค. น้ําตาลเมาหรือกระแชคือเครื่องด่ืมบํารุงกําลังท่ีทําจากน้ําตาลโตนด 
 ง. น้ําตาลเมาหรือกระแชคือเครื่องด่ืมบํารุงกําลังท่ีทําจากน้ําตาลมะพราว 
5. เพราะเหตุใดมะพราวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีนิยมปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม (ความเขาใจ) 
 ก. เพราะดินเป็นดินทรายเหมาะแกการปลูกมะพราว 
 ข. เพราะพื้นท่ีอยูติดแมน้ําแมกลองมีน้ําจืดสําหรับทําเกษตรกรรมตลอดท้ังปี 
 ค. เพราะพื้นท่ีอยูติดทะเลเหมาะสมตอการปลูกมะพราว 
 ง. เพราะพื้นท่ีติดแมน้ําและทะเลน้ํามีลักษณะเป็นน้ํากรอยเหมาะสมตอการปลูกมะพราว 
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6. ขอใดมีความสัมพันธแกับ “สวนนอกบางชาง” มากท่ีสุด (การวิเคราะหแ) 
 ก. เป็นพื้นท่ีปลูกทุเรียนอันลือช่ือ 
 ข. เป็นพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวจีนอพยพ 
 ค. เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณแเหมาะแกการปลูกขาว 
 ง. เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณแพบการปลูกมะพราวจํานวนมาก 
7. ราบลุมแมน้ําแมกลองเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนานต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นเมืองหนาดาน
สําคัญเพื่อการศึกสงคราม และเป็นทางผานไปสูทิศตะวันตก และทิศใต โดยออกสูทะเลอาวไทยตอนกลาง    
ไปทางใตและเขาสูแมน้ําแมกลองไปทางทิศตะวันตก พื้นท่ีโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณแ และมี      
ความอุดมสมบูรณแมากในบริเวณริมแมน้ํา และปากแมน้ําแมกลอง สภาพพื้นท่ีสวนใหญเป็นสวนท้ังสวนไมยืน
ตนและสวนผลไมตางๆ โดยเฉพาะมะพราว  

จากบทความขางตนขอใดคือความจริง (สรางสรรคแ) 
ก. มะพราวสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีดินตะกอนปากแมน้ํา 
ข. มะพราวเจริญเติบโตไดดีเฉพาะบริเวณทะเลอาวไทย 
ค. มะพราวเจริญเติบโตไดดีเฉพาะบริเวณทะเลอาวไทยตอนกลางไปทางใต 

 ง. การเป็นเมืองหนาดานสําคัญเพื่อการศึกสงครามทําใหมีมะพราวเขามาปลูกในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสงครามจํานวนมาก 
8. จากขอความ “บางชางสวนนอก บางกอกสวนใน น้ําตาลบางชางขึ้นช่ือในเรื่องของความหวาน มัน จาก
ธรรมชาติ สงขายสรางรายไดใหกับเกษตรกรเป็นจํานวนมาก โดยคําวา บางชาง คือ ช่ือเดิมของ อัมพวา คํา
วาสวนนอก คือสวนบานของเจานายวงศแราชินีกูล ณ บางชาง หรือสมเด็จพระราชินีในรัชกาลท่ี 1” 
จากขอความดังกลาวขอใดแสดงใหเห็นวาน้ําตาลมะพราวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็ นน้ําตาล
มะพราวที่มีคุณภาพดีท่ีสุด (สรางสรรคแ) 
 ก. มะพราวคือพืชท่ีปลูกจํานวนมากในบางชาง 
 ข. มะพราวคือพืชท่ีปลูกจํานวนมากในบางกอก 
 ค. น้ําตาลมะพราวคือผลผลิตจากสวนมะพราว 
 ง. ความอุดมสมบูรณแของบางชางสงผลใหน้ําตาลมะพราวขึ้นช่ือในเรื่องของความหวานมัน 
จากธรรมชาติ 
9. ขอใดบอกไดวาพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรสงครามมีความเหมาะสมตอการปลูกมะพราวอยางมาก 
(ความจํา) 
 ก. ติดทะเล พื้นท่ีมีความอุดสมบูรณแ  ข. มีแมน้ําไหลผาน เป็นท่ีลาบลุม 
 ค. เป็นดินรวน ปนทราย อุมน้ําไดดี   ง. เป็นดินตะกอนอันอุดมสมบูรณแ 
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10. ธาตุอาหารของมะพราวธาตุอาหารใดเป็นหลัก (ความจํา) 
 ก. ไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส 
 ข. ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
 ค. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม 
 ง. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
11. ขอใด ไม่ใช ่ลักษณะของพันธุแมะพราวที่ดี (ความเขาใจ) 
 ก. ผลขนาดใหญ     ข. เป็นผลท่ีแกจัด 
 ค. มีผลขนาดไมเล็กไมใหญ   ง. เขยาไดยินเสียงน้ําคลอน 
12. การปลูกพืชชนิดใดท่ีสามารถเพิ่มรายได และเพิ่มธาตุอาหารในดินใหกับสวนมะพราวได 
(ประยุกตแใช) 
 ก. การปลูกหญาแหวหมู    ข. การปลูกพืชตระกูลถั่ว 
 ค. การปลูกหญาคา    ง. การปลูกพืชใดก็ได 
13. หลักการที่ดีในการวางผังปลูกมะพราวสามารถจัดทําดวยวิธีการแบบใด (วิเคราะหแ) 
 ก. แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
 ข. แบบส่ีเหล่ียมดานเทา 
 ค. แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส และแบบส่ีเหล่ียมผืนผา 
 ง. แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส และแบบส่ีเหล่ียมดานเทา 
14. การเตรียมดินใหเหมาะตอการปลูกมะพราว สามารถกระทําดวยวิธีการใดจึงเหมาะสม (วิเคราะหแ) 
 ก. ยกคันรอง ตากดินใหแหงสนิท ใสปูนขาว รดน้ําใหปูนขาว และใสปุยคอก 
 ข. ยกคันรอง และใสปุยคอก 
 ค. พรวนดินใหรวนซุย และใสปุยคอก 
 ง. ทําลักษณะใดก็ได ตามสะดวก 
15. เพราะเหตุใดชาวสวนถึงนิยมทําสวนแบบยกรอง (ประเมินคา) 
 ก. เพื่อทําพื้นท่ีการเกษตรใหสวยงาม 
 ข. เพื่อลดการเกิดของวัชพืช 
 ค. เพราะลดการกอกวนจากแมลงศัตรูพืช 
 ง. เพื่อปรับใหเขากับลักษณะทางภูมิศาสตรแที่อยูใกลทะเล 
16. จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเมืองแมกลอง เป็นจังหวัดท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศไทย มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบลุมน้ําและชายฝ่ังทะเล มีคลองเช่ือมตอกัน 300 คลอง สภาพน้ํามีท้ังน้ําเค็ม น้ํากรอย
และน้ําจืด ประชาชนจึงประกบอาชีพทํานาเกลือ ทําประมงทะเล ประมงน้ํากรอย และน้ําจืด ทําสวน
มะพราว สวนสมโอ ล้ินจ่ี องุน มะละกอ สมแกว ฯลฯ เมืองแมกลอง หรือจังหวัดสมุทรสงคราม       
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จึงเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณแ มีภูมิปัญญาวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา โดยหลักท่ัวไปในการคัดเลือกท่ีปลูก
มะพราวควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ดิน เป็นดินรวน หรือรวนปนทราย อุมน้ําไดดี ถาเป็นดินเหนียวตองมีการ
ระบายน้ําดี สภาพดินเป็นกลาง 

จากบทความขางตนขอใดถูกตอง (สรางสรรคแ) 
ก. มะพราวสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีน้ําจืด 
ข. มะพราวสามารถเจริญเติบโตไดดีเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น 
ค. มะพราวสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีดินรวน หรือรวนปนทราย อุมน้ําไดดี สภาพดินเป็นกลาง 
ง. มะพราวสามารถเจริญเติบโตไดดีในท่ีดินช้ืนแฉะ น้ําทวมถึงตลอดท้ังปี 

17. ชาวสวนมะพราวจังหวัดสมุทรสงครามขายมะพราวผานพอคาทองถิ่นโดยมีผูรวบรวมเรียกวาอะไร 
(ความจํา) 
 ก. เลา      ข. โกดัง 
 ค. คลัง      ง. ลง 
18. มะพราวออนนิยมสงเขาโรงงานเพื่อผลิตอะไร (ความจํา) 
 ก. ผลิตอาการกระปอง    ข. ผลิตอาหารสัตวแ 
 ค.ผลิตกะทิ     ง. ผลิตผลิตอาการแหง 
19. หากนักเรียนตองการทําอาหารน้ําพริกมะพราวค่ัวสมุนไพร นักเรียนควรเลือกมะพราวลักษณะใด 
(ความเขาใจ) 
 ก. เลือกมะพราวออน 
 ข. เลือกมะพราวหาว หรือมะพราวที่แกจัด 
 ค. เลือกมะพราวกะทิ 
 ง. เลือกมะพราวลักษณะใดก็ได 
20. หากนักเรียนตองการทําแกงหอยแครงกับใบชะพลู แลวตองการความเผ็ดรอน หอมเครื่องเทศ 
สามารถเลือกน้ําพริกแกงแบบใด (ประยุกตแใช) 
 ก. น้ําพริกแกงค่ัวภาคกลาง 
 ข. น้ําพริกแกงค่ัวภาคใต 
 ค. น้ําพริกแกงค่ัวภาคเหนือ 
 ง. น้ําพริกแกงค่ัวภาคอีสาน 
21. การใชประโยชนแของถานกะลามะพราว นอกจากจะเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหารแลว 
สามารถใชประโยชนแอยางไร (ประยุกตแใช) 
 ก. ทําเครื่องประดับ    ข. ประกอบอาหาร 
 ค. ใชเป็นยาแกทองเสีย    ง. ไมสามารถใชประโยชนแอะไรไดอีก 



  231 

22. หลักการเลือกขายมะพราวของชาวสวนท่ีผูซื้อตองการนําไปใชประโยชนแในการค้ันกะทิ 
(วิเคราะหแ) 
 ก. เลือกขายมะพราวออน 
 ข. เลือกขายมะพราวหาว หรือมะพราวที่แกจัด 
 ค. เลือกขายมะพราวกะทิ 
 ง. เลือกขายมะพราวลักษณะใดก็ได 
23. ปัจจุบันมีรานขายกเวยเต๋ียวจํานวนมาก หากนักเรียนตองการสรางจุดขายสามารถสรางความแตกตาง
ไดอยางไร (สรางสรรคแ) 
 ก. การทํากเวยเต๋ียวหมูบสับสูตรโบราณ 
 ข. การทํากเวยเต๋ียวในรองสวน 
 ค. การทํากเวยเต๋ียวในลูกมะพราวออน 
 ง. การทํากเวยเต๋ียวเรือ 
24. เมื่อนักเรียนทําหอหมกทะเลแลวรูสึกวาเนื้อหอหมกท่ีไดมีความกระดาง หากนักเรียนทําครั้งตอไป
นักเรียนควรเพิ่มวัตถุดิบอะไรใหมากยิ่งขึ้น (สรางสรรคแ) 
 ก. น้ําพริกแกง 
 ข. น้ํากะทิ 
 ค. กระชาย 
 ง. เนื้อสัตวแ 
25. สมัยโบราณนิยมทําพิธีทําขวัญใหกับทารกแรกเกิดนับแตกําเนิดจากครรภแมารดาวันแรก จะใชมะพราว
ลักษณะใดมาประกอบพิธีเพื่อความมงคล (ความจํา) 
 ก. มะพราวหาวหรือมะพราวแก   ข. มะพราวออน 
 ค. มะพราวกะทิ     ง. มะพราวที่งอกมีใบแลว 
26. พิธีบายศรี ในพิธีโกนผมจุกจะใชมะพราวลักษณะใดมาประกอบพิธีเพื่อความมงคล (ความจํา) 
 ก. มะพราวหาวหรือมะพราวแก   ข. มะพราวออน 
 ค. มะพราวกะทิ     ง. มะพราวที่งอกมีใบแลว 
27. การอธิบายเชิงปริศนาธรรมในการใชน้ํามะพราวลางหนาศพเป็นอยางไร (ความเขาใจ) 
 ก. เพื่อใหดวงวิญญาณไปสูภพภูมิท่ีดี 
 ข. ปฏิบัติตามโบราณท่ีปฏิบัติตามๆ กันมา 
 ค. เป็นน้ําท่ีสะอาดกวาน้ําธรรมดาเปรียบเหมือนการลางส่ิงโสโครก ลางอกุศลกรรมใหหมดส้ิน 
 ง. เป็นน้ําทิพยแจากสวรรคแเมื่อลางแลวเช่ือวาดวงวิญญาณจะไดไปสูสวงสวรรคแ 
 



  232 

28. เครื่องมือใดตอไปนี้สามารถขูดมะพราวเพื่อนําไปทําเป็นมะพราวแกวไดดีท่ีสุด (ประยุกตแใช) 
ก. กระตาย     ข. มือแมว 

 ค. มีด      ง. ชอน 
29. เราสามารถใชอะไรเคลือบเงาส่ิงประดิษฐแจากมะพราวใหมีความเงางาม เพิ่มมูลคาของส่ิงประดิษฐแได 
(ประยุกตแใช) 
 ก. แลคเกอรแ     ข. เทียนไข 
 ค. กาว      ง. น้ํามันงา 
30. ขอใดคือส่ิงสําคัญในการเลือกมะพราวมาทําขนมบาบิ่น เพื่อใหขนมมีความอรอยมากท่ีสุด 
(วิเคราะหแ) 
 ก. เลือกมะพราวแกจัด    ข. เลือกมะพราวกะทิ 
 ค. เลือกมะพราวออน    ง. เลือกมะพราวทึนทึก 
31. ปัจจุบันนิยมเครื่องมือใดขูดมะพราวเพื่อนําไปทําเป็นมะพราวแกวแทนมือแมวได (สรางสรรคแ) 

ก. กระตาย     ข. ชอน 
 ค. มีด      ง. ขวาน 
32. หากตลาดตองการมะพราวแกวท่ีหลากหลายสีสันนารับประทาน ดีตอสุขภาพ สามารถทําไดอยางไร 
(สรางสรรคแ) 
 ก. เติมสีผสมอาหาร    ข. เติมสียอมผา 
 ค. เติมสีจากธรรมชาติ    ง. ไมมีขอใดถูก 
33. ลักษณะมะพราวซอท่ีดีท่ีสุดเรียกวาอะไร (ความจํา) 
 ก. น้ําเตา     ข. มวยพราหมณแ 
 ค. เศียรชาง     ง. พญาซอ 
34. น้ํามันท่ีไดจากการเผากะลา สามารถนํามาใชประโยชนแอยางไร (ความจํา) 
 ก. มีฤทธิ์ฆาเช้ือ ใชทาแกโรคผิวหนัง กลาก ผ่ืนคัน 
 ข. แกดรคทางเดินปัสสาวะ หนองใน หลอดลมอักเสบ 
 ค. นํามาด่ืมทําใหสดช่ืน ขับปัสสาวะได 
 ง. สามารถใชหามเลือดและสมานแผลได 
35. ขอใดอธิบายความหมายของ “มะพราวเงิน มะพราวทอง” ไดถูกตองท่ีสุด (ความเขาใจ) 
 ก. มะพราวที่มีตนสีเงิน และสีทอง 
 ข. มะพราวท่ีผานพิธีกรรมทางความเช่ือตางๆ ทางศาสนา 
 ค. มะพราวที่ใชในพิธีขึ้นบานใหม เมื่อทําพิธีจะปลูกมะพราวและใชกระดาษเงินกระดาษทอง
ปิดมะพราว 
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 ง. มะพราวท่ีใชในพิธีฝังรกเด็ก เมื่อฝังรกจะปลูกมะพราวและใชกระดาษเงินกระดาษทอง     
ปิดมะพราว 
36. หากตองการยาบํารุงรางกายใหเด็กท่ีมีรางกายผอม หรือผูท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับปอด สามารถใช
ประโยชนแจากสวนใดของมะพราว (ความเขาใจ) 
 ก. เปลือกตน      ข. น้ํามันมะพราว 
 ค. น้ําหวานท่ีไดจากชอดอก    ง. สารสีน้ําตาลใตใบ 
37. เมื่อมีอาการของโรคคอตีบ สามารถใชประโยชนแจากสวนใดของมะพราวชวยรักษาอาการได 
(ประยุกตแใช) 
 ก. เปลือกหุมรากมะพราว โดยนําไปตากแหง ตมกับน้ําตาลทรายขาว ด่ืมทุกวันประมาณ 1 
สัปดาหแ 
 ข. น้ํามันมะพราว โดยทานครั้งละ 20 – 30 หยด วันละ 3 ครั้ง แลวคอยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น
จนถึง 4 มิลลิลิตร 
 ค. น้ํามันท่ีไดจากการเผากะลา เพราะ มีสารประเภทฟีนอลอยูจํานวนมาก 
 ง. เนื้อมะพราว โดยรับประทานเนื้อมะพราวขูด 1 ผล แลวท้ิงเวลาประมาณ 30 นาที อาการจะดี
ขึ้น 
38. หากตองการขับพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิตัวตืด สามารถใชประโยชนแจากสวนใดของมะพราวได 
(ประยุกตแใช) 
 ก. เปลือกหุมรากมะพราว โดยนําไปตากแหง ตมกับน้ําตาลทรายขาว ด่ืมทุกวันประมาณ 1 
สัปดาหแ 
 ข. น้ํามันมะพราว โดยทานครั้งละ 20 – 30 หยด วันละ 3 ครั้ง แลวคอยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น
จนถึง 4 มิลลิลิตร 
 ค. น้ํามันท่ีไดจากการเผากะลา เพราะ มีสารประเภทฟีนอลอยูจํานวนมาก 
 ง. เนื้อมะพราว โดยรับประทานเนื้อมะพราวขูด 1 ผล แลวท้ิงเวลาประมาณ 30 นาที แลว
ทานยาน้ํามันระหุงตาม 
39. จากขอความท่ีกลาววา “ในชีวิตประจําวันของคนไทยไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวาไมเคยมีความเกี่ยวของ
กับมะพราว มะพราวถือวาเป็นสวนหนึ่งในการใชชีวิตประจําวันของคนไทย” ถูกตองหรือไม เพราะเหตุ
ใด (วิเคราะหแ) 
 ก. ถูกตอง เพราะ คนไทยใชประโยชนแทุกสวนของมะพราวมะทําเป็นนผลิตภัณฑแในการดําเนินชีวิต 
 ข. ถูกตอง เพราะ คนไทยใชทุกส่ิงท่ีหาไดมาใชประโยชนแ 
 ค. ไมถูกตอง เพราะ สามารถใชส่ิงอื่นแทนมะพราวได 
 ง. ไมถูกตอง เพราะ มะพราวไมใชส่ิงท่ีหาไดงายในสังคมไทย 
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40. หากนักเรียนเป็นชาวสวนมะพราว มีพื้นท่ีอยูใกลริมน้ํา ซึ่งงทุกปีหนาน้ําหลากน้ําจะทวมพื้นท่ีของ
นักเรียน นักเรียนสามารถสรางบานลักษณะใด เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมลําบาก 
(สรางสรรคแ) 

ก. กระต฿อบ      ข. เรือนแพ 
ค. ปลูกบานบนเดินดิน     ง. ปลูกบานใตถุนสูง 

***************************************** 

 
เฉลยแบบทดสอบ 

1. ก 2. ข 3. ข 4. ข 5. ง 6. ง 7. ก 8. ง 9. ค 10. ง 
11. ก 12. ข 13. ง 14. ก 15. ง 16. ค 17. ง 18. ก 19. ข 20. ข 
21. ค 22. ข 23. ค 24. ข 25. ง 26. ข 27. ค 28. ข 29. ก 30. ง 
31. ข 32. ค 33. ข 34. ก 35. ง 36. ข 37. ก 38. ง 39. ก 40. ง 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
 

ช่ือโครงงาน .......................................................................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายช่ือผูจัดทํา 

1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................. 
5 . 

.............................................................................................................................................. 
ผูประเมินโครงงาน 
 (   ) ครูผูสอน  (   ) เพื่อนรวมช้ันเรียน  (   ) ผูรูทองถิ่น 

ค าช้ีแจง ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับคุณภาพตามรายการประเมิน โดยมีเกณฑแ
การใหคะแนน ดังนี้ 
     3 หมายถึง  สูง  
     2 หมายถึง  ปานกลาง 
     1 หมายถึง  ตํ่า 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 
3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผนการท าโครงงาน 
    1.1 การกําหนดเรื่องท่ีศึกษา 

   

    1.2 การกําหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน    
    1.3 การวิเคราะหแและวางแผนปฏิบัติงาน    
    1.4 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน    
    1.5 การแบงภาระหนาท่ีใหสมาชิก    
2. ความสามารถด้านกระบวนการท างาน 
    2.1 การปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนด 

   

    2.2 การใชวัสดุอุปกรณแ/เครื่องมือในการคนหาขอมูล    
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รายการประเมิน คะแนน 
3 2 1 

    2.3 การบันทึกขอมูลและจัดกระทําขอมูลโครงงาน สรุป และเรียบเรียงขอมูล    
    2.4 การแสดงบทบาทตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากสมาชิก    
    2.5 ทํางานเสร็จตรงเวลา    
3. ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ 
    3.1 การจัดทํารูปเลมรายงาน 

   

    3.2 ขอมูลท่ีนํามาจัดแสดงผลงาน    
    3.3 ความคิดสรางสรรคแผลงาน    
    3.4 ความพรอมในการนําเสนอโครงงาน    
    3.5 การตอบขอซักถามในการนําเสนอผลงาน    
 

 
     ลงช่ือ .................................................. ผู

ประเมิน 
            (...................................................) 
             ............ / ...................... / ........... 
 
 
เกณฑแตัดสินคุณภาพ 
 

คาเฉล่ีย 31 - 45 สูง 
คาเฉล่ีย 16 - 30 ปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1 - 15 ตํ่า 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 

ส่วนที่ 1 การวางแผนการท างาน (15 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
1.1 การกําหนดเร่ืองที่
ศึกษา 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแชัดเจน 
นาสนใจ 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแชัดเจน
บางสวน และไมนาสนใจ 

ระบุความเป็นมา 
ความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงคแไมชัดเจน และ
ไมนาสนใจ 

1.2 การกําหนดปัญหา
และสมมติฐาน 

ต้ังสมมติฐานสอดคลองกับ
ปัญหาและมีความสัมพันธแ 
เป็นเหตุเป็นผลชัดเจน 

ต้ังสมมติฐานสอดคลองกับ
ปัญหาและมีความสัมพันธแ 
เป็นเหตุเป็นผลไมชัดเจน 

ต้ังสมมติฐานไมสอดคลอง
กับปัญหาและไมมี
ความสัมพันธแเป็นเหตุ 
เป็นผล 

1.3 การวิเคราะหแและ
วางแผนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหแและ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน
เรียงลําดับข้ันตอนและ 
มีรายละเอียดครบถวน 

การวิเคราะหแและ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน
เรียงลําดับข้ันตอน แตมี
รายละเอียดไมครบถวน 

การวิเคราะหแและ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ไมเป็นลําดับข้ันตอน 
และไมมีรายละเอียด 

1.4 การกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงานชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงานชัดเจบางสวน
สามารถปฏิบัติไดบาง 

กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงานไมชัดเจน 
ไมสามารถปฏิบัติไดจริง 

1.5 การแบง
ภาระหนาท่ีใหสมาชิก 

มีการกําหนดภาระหนาท่ีให
สมาชิกทุกคนชัดเจน 

มีการกําหนดภาระหนาท่ี
ใหสมาชิกไมครบทุกคน
และไมชัดเจน 

ไมมีการกําหนดภาระหนาท่ี
ใหสมาชิก 
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ส่วนที่ 2 ความสามารถด้านกระบวนการท างาน (15 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
2.1 การปฏิบัติตาม
วิธีการและข้ันตอนที่
กําหนด 

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่
กําหนดทุกข้ันตอนอยาง
ครบถวน 

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่
กําหนดครบถวนบาง
ข้ันตอน 

ไมปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่
กําหนด 

2.2 การใชวัสดุ
อุปกรณแ/เคร่ืองมือใน
การคนหาขอมูล 

ใชวัสดุอุปกรณแ/เคร่ืองมือ 
ในการทํางานทุกชนิด
ถูกตองกับช้ินงาน 

ใชวัสดุอุปกรณแ/เคร่ืองมือ 
ในการทํางานบางชนิด
ถูกตองกับช้ินงาน 

ใชวัสดุอุปกรณแ/เคร่ืองมือ 
ในการทํางานทุกชนิดไม
ถูกตองกับช้ินงาน 

2.3 บันทึกขอมูล และ
จัดกระทําขอมูล
โครงงาน สรุป  
และเรียบเรียงขอมูล 

บันทึกขอมูลตรงตาม
วัตถุประสงคแครบถวนและ
จัดกระทําขอมูลอยางเป็น
ระบบถูกตองชัดเจน 

บันทึกขอมูลตรงตาม
วัตถุประสงคแครบถวน
บางสวนและจัดกระทํา
ขอมูลถูกตองบางสวน 

บันทึกขอมูลตรงตาม
วัตถุประสงคแและจัดกระทํา
ขอมูลไมถูกตอง 

2.4 แสดงบทบาทตาม
หนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมายจากสมาชิก 

ทุกคนมีหนาท่ีและ
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตน
อยางเต็มที่ 

มีสมาชิก 1-2 คน ไม
ปฏิบัติตามหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

มีสมาชิกมากกวา 2 คนข้ึน
ไป ไมปฏิบัติตามหนาท่ี
และความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2.5 ทํางานเสร็จ 
ตรงเวลา 

สงช้ินงานภายในเวลาท่ี
กําหนด 

สงช้ินงานชากวาเวลา 
ที่กําหนด 1 วัน 

สงช้ินงานชากวาเวลา 
ที่กําหนดเกิน 1 วัน 

 
ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ (15 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
3.1 การจัดทํารูปเลม
รายงาน 

การจัดองคแประกอบรูปเลม
รายงาน มีปก คํานํา สารบัญ 
การอางอิง และ
บรรณานุกรม ครบถวนและ
มีรูปแบบถูกตอง 

ขาดองคแประกอบใด
องคแประกอบหน่ึง 

ขาดสององคแประกอบข้ึนไป 

3.2 ขอมูลที่นํามาจัด
แสดงผลงาน 

มีขอมูลครบถวน การลําดับ
ขอมูลถูกตองชัดเจนมีสื่อ
อุปกรณแครบถวน 

มีขอมูลครบถวน การ
ลําดับขอมูลถูกตอง แต
ขาดความชัดเจนบางสวน 
มีสื่ออุปกรณแประกอบ 

มีขอมูลไมครบถวน การ
ลําดับขอมูลสับสน ขาด
ความชัดเจน และไมมีสื่อ
อุปกรณแประกอบ 

3.3 ความคิด
สรางสรรคแผลงาน 

โครงงานมีแนวความคิด 
แปลกใหม ไมเคยมีใคร

โครงงานบางสวนมี
แนวความคิดแปลกใหม    

โครงงานเหมือนกับสิ่งที่ 
เคยทํามาแลว 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
ปฏิบัติมากอนหรือเป็น 
การคิดนอกกรอบอยาง
สรางสรรคแ 

เคยมีใครปฏิบัติมากอน
หรือเป็นการคิด 
นอกกรอบ 
อยางสรางสรรคแ 

3.4 ความพรอมในการ
นําเสนอโครงงาน 

นําเสนอดวยทาทาง นํ้าเสียง
ที่นาสนใจ  
มีการสบสายตาผูฟังดีมาก 
การลําดับขอมูลชัดเจนและ
มีสื่ออุปกรณแครบถวน 

นําเสนอดวยทาทาง 
นํ้าเสียงคอนขางนาสนใจ 
มีการสบสายตาผูฟังดี  
แตการลําดับขอมูลขาด
ความชัดเจนบางสวนและมี
สื่ออุปกรณแประกอบ 
บางช้ิน 

ทาทาง นํ้าเสียง ไมนาสนใจ 
มีการสบสายตาผูฟังบาง แต
การลําดับขอมูลสับสนและ
ไมมีสื่ออุปกรณแประกอบ 

3.5 การตอบขอ
ซักถามในการนําเสนอ
ผลงาน 

ตอบขอซักถามไดถูกตองตรง
ประเด็น 

ตอบขอซักถามสวนใหญ 
ไดถูกตอง 

ตอบขอซักถามถูกตอง
บางสวน 

 
หมายเหตุ : คิดคะแนนจากการประเมินของครูผ๎ูสอน เพื่อนรํวมช้ันเรียนท่ีไมํได๎อยูํกลํุมเดียวกับ
นักเรียน และผ๎ูรู๎ในชุมชน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาท้องถ่ินของเรา  
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
ดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีนักเรียนตองการแตละขอ                    
ซึ่งมีใหนักเรียนเลือก 5 ชอง คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย     
เห็นดวยนอยท่ีสุด ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยมีจํานวน 4 ดาน 15 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็นดว้ย 
มาก
ที่สุด 

เห็นดว้ย 
มาก 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

เห็นดว้ย 
น้อย 

เห็นดว้ย 
น้อยท่ีสดุ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1. เนื้อหามีความนาสนใจเหมาะกับ 
การเรียนรู 

     

2. เนื้อหาครอบคลุม เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

3. เนื้อหาสงเสริมความรู เรื่อง ทองถ่ิน
จังหวัดสมทุรสงคราม 

     

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักเรียน 
มีความรูและมีทักษะในการแสวงหา
ความรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 

     

5. กิจกรรมสงเสริมใหชุมชนและปราชญแ
ชาวบานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

     

6.  กิจกรรมการเรียนการสอนชวย
สงเสริมการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
เป็นระบบ 

     

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
7. สื่อการเรียนรูมีความนาสนใจ 

     

8. สื่อการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดมากข้ึน 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
เห็น
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

9. การจัดกิจกรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
ทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
10. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานใน 
การเรียนรู  

     

11. เปิดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับเพื่อน และผูรูในชุมชนได 

     

12. นักเรียนมีปฏิสัมพันธแท่ีดีตอเพื่อน 
ชุมชน และครูผูสอน 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
13. สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของมะพราวในทองถิ่นจงัหวัด
สมุทรสงครามและนักเรียนสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับ 
ไปพัฒนาและรวมอนุรักษแทองถิ่นได 

     

14. นักเรียนสามารถทําโครงงาน
เกี่ยวกับมะพราวในทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 
ไดอยางถูกตอง สมบูรณแ 

     

15. นักเรียนเห็นคุณคาและมีความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอหลักสูตรรายวิชาทองถิ่นของเรา ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช    
ชุมชนเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

*********************************** 
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ภาคผนวก จ  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในการลงพื้นที ่
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในการลงพื้นที ่

 

เรียนรูวิธีการคัดแยกพันธุแมะพราวและการเพาะพันธุแมะพราวจากคุณกฤษฏา  มีนคร  
ชุมชนตําบลบางยี่รงคแ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ท่ีมา : นางสาวพิณทกานตแ  นิมมานุทยแ 

                                 

เรียนรูอุปกรณแการเก็บมะพราว และวิธีการเก็บผลผลิตจากคุณมงคล นิมมานุทยแ 
ชุมชนตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ท่ีมา : นางสาวพิณทกานตแ  นิมมานุทยแ 

                                   

เรียนรูอุปกรณแ และขั้นตอนการขึ้นตาลมะพราวจากคุณวรยุทธ  เหล็งสกุล 
ชุมชนวัดลังกา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ท่ีมา : นางสาวปิยนุช  เหล็งสกุล 
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เรียนรูขั้นตอนทํามะพราวขาวจากคุณเพ็ญแข นอยประเสริฐ ชุมชนตําบลบางสะแก 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และคุณขวัญเรือน  พันธุแโพธิ์ ชุมชนตําบลบางขันแตก 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีมา : นางสาวศรีสุดา จันทรแมณี 

                  

เรียนรูวิถีชีวิตการทําน้ําตาลมะพราว และการจัดจําหนาย จากเตาตาลคุณหมาย 
ชุมชนตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ท่ีมา : นางสาวพิณทกานตแ  นิมมานุทยแ 

                          

 
 

นักเรียนเรียนรูการผลิตขนมจากมะพราวและฝึกปฏิบัติกับผูปกครองของตนเอง 
ท่ีมา : เด็กหญิงสุพิชชา แมนใจดี 
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ภาคผนวก ช   

ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 

          

 

                  

 

       
              ของตกแตงบานจากมะพราว            โคมไฟจากมะพราว 

                          
                  แผนผังความคิด       แผนผังความคิด 
    เรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว                 เรื่อง เรื่องประวัติความเป็นมาของมะพราว 

       ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

    ผลงานการศึกษาในชุมชนของนักเรียน          ตัวอยางโครงงานของนักเรียน 
 



 

ประว ัติผูเขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิณทกานตแ  นิมมานุทยแ 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรสาคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2554      สําเร็จการศึกษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    โรงเรียนอัมพวนัวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม  
พ.ศ.2559      สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา   
                  (ค.บ.) คณะครุศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ   
                  เจาพระยา  
พ.ศ.2560      ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรแมหาบัณฑิต   
    สาขาการสอนสังคมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
    คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บานเลขท่ี 38 หมู 4 ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย   พิณทกานตแ  นิมมานุทยแ. (2564) “การพัฒนาหลักสูตร  

รายวิชาทองถิ่นของเราดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1” วารสารครุศาสตรแสาร  คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
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