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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งให้สถานศึกษาน าไปจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยค านึงถึงสภาพปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (กรมวิชาการ  
2545 :  9)   

เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 23 (3)  ที่ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ท้องถิ่นของตน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 : 22-23) หมวด 4 มาตรา 27 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า ให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของชุมชน ของสังคม และของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 : 27) ในหมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สนับสนุนส่งเสริม
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ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม โดยมีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับโรงเรียนทั่วประเทศไทย 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จึงได้ด าเนินการใช้หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และทาง
โรงเรียนได้เห็นถึงความส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ยึด
หลักสูตรแกนกลางเป็นส าคัญ จึงเห็นว่าควรน าเรื่องราวในท้องถิ่น มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตอบสนอง
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจใน
ท้องถิน่ของตน  ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันล้ าค่าในท้องถิ่นของตนสืบไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนการเรียน และหลังการเรียน ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชุมพร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ประชากรที่ให้ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าในท้องถิ่น และ

นักเรียน 
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ที่เรียนวิชาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2551 จ านวน 500 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ที่เรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส 31202  ปีการศึกษา 
2551 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 40  คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2551-2552 ใช้เวลา 16 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6  แผน 
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วธิีการวิจัย 

เครื่องมือ  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 

1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2  แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
1.3  แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 3 ระดับ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบประเมินที่สร้างขึ้น พร้อมกับโครงร่างหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินความเหมาะสม และความ

สอดคล้อง โดยผู้วิจัยด าเนินการและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสอดคล้อง ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปของ
ดัชนีความสอดคล้อง 

 

ผลการวจิัย 

ผลจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้หลักสูตร
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน หลักสูตรมีคุณภาพสูง มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของชุมชน และความต้องการของผู้เรียน 
นักเรียนมีความพึงพอใจในหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมี
ระบบ และเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ส ารวจความต้องการของชุมชนโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ผู้รู้ในท้องถิ่น และครูใน
โรงเรียน เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ส ารวจความต้องการของชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร  
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ซึ่งการส ารวจครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร จากนั้น 
น าผลการส ารวจมาคัดเลือกเนื้อหาสาระมาใช้ในการจัด การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ชุมชน และความต้องการของผู้เรียนซึ่งในขั้นตอนนี้ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับน ามาใช้ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba, 1992, อ้างถึงใน รุจิร์  ภู่สาระ, 2545 : 60-65) ที่กล่าว
ว่าการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลของชุมชน และของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นทั้งความต้องการที่มีอยู่เดิมผสมผสาน
เข้ากับความต้องการใหม่ สรุปเป็นความเห็นเดียวกันกับความต้องการของท้องถิ่น และสงัด อุทรานันท์ (2532 : 38) ได้กล่าวว่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ื อให้ทราบถึงสภาพปัญหา 
ความต้องการของชุมชน และผู้เรียน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ อุดม  เชยกีวงศ์ (2545 : 33-37)        
ที่กล่าวว่า การส ารวจสภาพปัญหาชุมชน เป็นการศึกษาข้อมูล ความเป็นอยู่ของชุมชน และผู้เรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติพงษ์  ศิริสูตร (2538, บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การน าภูมิปัญญา
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ชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ในโรงเรียนที่
ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าครูส่วนใหญ่มีการศึกษา และน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านในเรื่อง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ตอนที่ 2 การประเมินโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้ ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรให้ผู้ เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร ประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้อง ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่าง
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนผลการ
ประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร พบว่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 แสดงว่า โครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน
ทุกประเด็น หลังจากนั้น น าโครงร่างหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ โดยขั้นตอนนี้ ท าให้
ทราบถึงจุดบกพร่องของหลักสูตร และได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรถูกต้องเหมาะสม ก่อนน าไปทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2542 : 296-297) ที่กล่าวว่า การประเมินผลเบื้องต้นของหลักสูตรก่อนน าไปทดลองใช้ เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ เพราะเป็นการทบทวนตรวจสอบหลักสูตรที่จัดท าขึ้นว่า มีสิ่งใดที่บกพร่อง และสมควรปรับปรุงแก้ไข 

 ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 13 แผน และให้วิทยากรใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วย โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการณ์ และบันทึกผลการสอน ท าให้ทราบถึงข้อดี และ
ข้อบกพร่องของหลักสูตร เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ ที่กล่าวว่า “การน า
หลักสูตรไปทดลองใช้ เป็นการตรวจสอบหลักสูตรว่าสามารถน าไปใช้ได้ดีกับสถานการณ์จริงเพียงใด” (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  2539 : 
38 ) 

 ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการปรับ
กิจกรรมในสาระการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงมโนรา โดยให้วิทยากรในท้องถิ่นเป็นผู้สาธิต และฝึกให้นักเรียนร ามโนรานอกเวลาเรียน 
ต่อไปภายหน้านักเรียนสามารถน าความรู้ที่ติดตัวไปเผยแพร่ในท้องถิ่นของตนได้ 

ผลจากการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความ
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมุติ วิธีสอนแบบโครงงาน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้กับนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง  ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรท้องถิ่น  วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. หลักสูตรท้องถิ่น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถปรับอัตราเวลาเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาได้  

2. หลักสูตรท้องถิ่น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าไปสอนบูรณาการ
กับสาระอ่ืน ๆ ได้ทุกสาระ 

3. หลักสูตรท้องถิ่น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รหัสวิชา ส31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเปิดเป็นสาระ
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เพ่ิมเติมได้ในทุกระดับชั้น เพียงแต่เลือกเนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามสภาพผู้เรียนให้เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอ่ืนมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเช่นการแพทย์แผนไทย  
2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอ่ืน ๆ โดยเน้นห้ผู้เรียนมีส่วนรวม 
 

 


