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หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง สุพรรณบุร ีเมืองนา่อยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

Development of Local Curriculum Entitled Suphan Buri:  
Civilizied Dimension to Cultural City in Social Religion and Culture Subject Area  

Study Course for Prathomsuksa 6 Students 
 

อนุวัฒน์แผลงศรี1 
 

1 คณะครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องสุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติ
เมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกฤษณา 
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 18 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(simple random 
sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องสุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่:
มิติเมืองวัฒนธรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.859   
3) แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่า
ความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.857 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย(mean)   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: 

มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า สถานศึกษาควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและ
ชุมชน เพ่ือจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับท้องถิ่น มีความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตน  

2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมือง
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน   
การจัดการเรียนรู้  ผู้เช่ียวชาญประเมินหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมและ
มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเรียนรู้        

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความรู้ 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สถานที่สําคัญ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน 
และการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีความกระตือรือร้น สนใจและต้ังใจเรียนมากในการปฏิบัติกิจกรรม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ค้นคว้าด้วยตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียน 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุพรรณบุรี 
เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 พฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เจตคติ
ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการปรับปรุงหลักสูตรได้ดําเนินการ
ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมากข้ึน ควรมีให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ใน 
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
คําสําคัญ: หลักสูตรท้องถ่ิน สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่  มิติเมืองวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 The objective of this research was to develop the local curriculum titled 
Suphan Buri, civilizied : dimension to cultural city In social religion and culture 
subject area studies course for prathomsuksa 6 students. The development had 4 
stages: 
1) studying basic information, 2) developing the curriculum, 3) experimenting the 
curriculum, and 4) evaluating. The sample taken using a simple random sampling was 
18 Prathomsuksa 6 students from Kisana school, Bang Plama District, Suphan buri 
Province, during the academic year 2015. The research instruments were 1) the 
curriculum titled Suphan buri, civilizied: dimension to cultural city, 2) the 
achievement test, the reliability was 0.859,  3) the behavioral test,  4) the attitude 
test, the reliability was 0.857.  Percentage, means, standard deviation, t-test 
dependent and content analysis were used to analyze the data. 

The findings revealed that: 
1. From studying basic information, the researcher found that the school 

should arrange education to fit to the needs of the local community In order to 
make the students learn about local to love, attachment and pride in their local 
area. 

2. Form the development, the local curriculum titled  Suphan Buri, civilizied: 
dimension to cultural city In social religion and culture subject area studies course 
for prathomsuksa 6 students consisted of principles, purpose, structure, content 
scope, teaching  period, instructional method, teaching materials, evaluation ,and 
assessment  and  lesson plans. The professor of curriculum assessment agreed that 
the content of the curriculum was the right consistency and would be suitable for 
teaching. 
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3.  After the implementation of the curriculum. The result was the students 
had more knowledge and understanding about History, culture and 
attractions,community life and cultural preservation expressed intention, enthusiasm 
and happiness with the lesson as well as students could apply knowledge with their 
daily lives and student satisfaction was high. 

4.  The result of evaluation and assessment on this curriculum, the students’ 
achievement scores of the local curriculum titled Suphan Buri, civilizied: dimension 
to cultural city for Social Studies Course were statistically significant higher than 
before the implementation at the level of 0.05 and the students had the high level 
of conservative behavior. Students expressed positive attitude toward the 
curriculum.The improvement of this curriculum was extended the period of 
individual study for students. 
Keywords: the local curriculum, Suphan Buri, civilizied, dimension to cultural city 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) 
พุทธศักราช 2545 กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังส่งเสริมด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและยังสนับสนุนให้ครู
จัดทําหลักสูตรท้องถ่ินข้ึนมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545)และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้เรียนท่ีเรียนจบในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความ
เป็นประเทศไทยสํานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา
มีภารกิจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมคุณภาพ
การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทําระเบียบการวัดและ
ประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายละเอียดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ใน
ระดับท้องถ่ินได้จัดทําเพ่ิมเติมรวมท้ังสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้กําหนดกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
เก่ียวกับชุมชนท้องถิ่น โดยสอดแทรกเป็นหน่วยการเรียนรู้เข้าไว้ในรายวิชาพ้ืนฐานหรือสามารถนํามา
จัดทําเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมา ของชุมชนและท้องถ่ินของตน เน้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น 
คนสุพรรณบุรี ย่อมจะทําให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
อันจะนําไปสู่ความต้องการท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของ
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ตนเอง(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2553)เมืองน่าอยู่ตามความหมายขององค์การ
อนามัยโลก หมายถึง เมืองท่ีมีการสร้างสรรค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นเมืองท่ีมีการขยายการใช้ทรัพยากรเมืองทุกๆด้านเพ่ือให้ประชาชนของเมืองมีพลัง
หรือมีความสามารถท่ีจะเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในกิจกรรมต่างๆของชีวิตเป็นการพัฒนาศักยภาพสูงสุด
ของคน(Barton & Tsourou, 2002) ปัจจุบันทุกๆ จังหวัดได้นําเอาหลักการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพ่ือใช้ในการพัฒนาจังหวัดของตนเองให้เป็นจังหวัดน่าอยู่ 
ชุมชนน่าอยู่ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลางอาศัย
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนเป็นรากฐานการพัฒนาโดยมีมิติเมืองท่ีได้รับ  การพัฒนา
ประกอบด้วย 5 มิติเมืองได้แก่ 1) มิติเมืองปลอดภัย หมายถึงเมืองท่ีประชากรผู้อาศัยมีความปลอดภัย
จากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและน้ํามือมนุษย์ แบ่งเป็นประเด็นย่อย
ได้แก่ ภัยอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยจากอุบัติเหตุจราจร สาธารณภัย 2) มิติเมืองสะอาด หมายถึง
เมืองท่ีมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การดํารงชีวิตที่ดีต่อ
ประชาชน แบ่งเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ขยะ สิ่งปฏิกูล อากาศ นํ้า และมลทัศน์ 3) มิติเมืองคุณภาพชีวิต 
หมายถึงเมืองท่ีมีภาวะแวดล้อมซ่ึงเอ้ือให้ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายจิตใจและ
สติปัญญาหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี มีสิ่งจําเป็นและอํานวยความสะดวกแก่การดํารงชีวิต
อย่างเพียงพอ แบ่งเป็น 3 ประเด็นได้แก่สุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจพอเพียง 4) มิติเมือง 
ธรรมาภิบาล  หมายถึงเมืองที่มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยทุกภาคส่วนของสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน  ภาคปัจเจกชนและครอบครัว และภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
หลักสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 5) มิติเมืองวัฒนธรรม  หมายถึง เมืองท่ีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี
ชีวิต ศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ได้แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ของเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (มูลนิธิพัฒนาไทย
และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2548) สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน  
มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม และเกษตรกรรม ผังเมือง จัดได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่
น่าอยู่ เป็นเมืองท่ีสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองคุณภาพชีวิต เมืองธรรมมาภิบาล และเป็นเมือง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะมิติเมืองวัฒนธรรม ที่จัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีส่งผลให้เป็นเมืองน่าอยู่ อยู่แล้วเป็นสุข ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นท่ีประกอบเป็นมิติเมืองวัฒนธรรม  
ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเมือง พบว่า สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์เมืองท่ียาวนาน
เก่าแก่เป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 3,500-4,000 ปี โบราณวัตถุที่
ขุดพบมีท้ังยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธ์ิ ยุคเหล็กสืบทอดวัฒนธรรมต่อเน่ืองมาต้ังแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน 
อมราวดี ทวาราวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน 
มีขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ด้านศิลปกรรม จังหวัดสุพรรณบุรีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เก่าแก่ อาทิ วัดพระรูป วัดสนามชัย 
โบราณวัตถุท่ีสําคัญเช่น หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลย์ ตํานานวรรณกรรม เช่น ขุนช้างขุนแผน นิยาย
ปรัมปราของสองพ่ีน้องสุพรรณบุรี เพลงพ้ืนเมือง และเพลงอีแซว เป็นต้น รวมท้ังบุคคลสําคัญที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ มนตรี ตราโมท, แจ้ง คล้ายสีทอง, 
บัวผัน จันทร์ศรี, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ขวัญจิต ศรีประจันทร์ และพุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นต้น 
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(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, 2553)ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง สุพรรณบุรี เมือง
น่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกในสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน 
ส 4.1 และมาตรฐาน ส 4.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวที่สําคัญและทรงคุณค่าในท้องถิ่นของตนอันจะนําไปสู่
การเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้ท่ีมีความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนเองในที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่ม
สาระ   การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.  เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมือง
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่ : มิติเมืองวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
ภายในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน อําเภอบางปลาม้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จํานวน 14 โรงเรียน จํานวน 205 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกฤษณา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย(simple random sampling) โดยการจับสลากโรงเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1)  แบบสัมภาษณ์ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้อง ถ่ิน 
ความสําคัญและความจําเป็น ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

2)  แบบสอบถาม ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 18 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง
สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
5) แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมือง 
น่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 2545 การศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6กรอบหลักสูตร
ท้องถ่ินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า นโยบายของการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆมีความสอดคล้องกันในเรื่องของการศึกษา ต้องการให้โรงเรียน จัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่น รายละเอียดของเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานศึกษา ในการทํา
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นควรมีความเหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่น เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ นักเรียนและบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องต้องการให้มีการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับท้องถิ่น มีความรัก ความผูกพัน และมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน การท่ีจะทําให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน ศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณี การดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
นอกจากนี้การท่ีทําให้นักเรียนได้ตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ/
แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน การประเมิน
หลักสูตรฉบับร่าง พบว่ามีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และมีความเหมาะสมในส่วนประกอบ
ต่างๆได้แก่ แนวการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง 
สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร โดยนําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติ
เมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกฤษณา อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีโดยดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมา สถานที่สําคัญ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และการอนุรักษ์วัฒนธรรม นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
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สนใจและต้ังใจเรียนมากในการปฏิบัติกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า  

1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3) เจตคติต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมือง
วัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4) ผลการปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือนํา
หลักสูตรไปใช้พบว่ามีข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขคือเร่ืองของระยะเวลาซ่ึงบางแผนการจัดการเรียนรู้
จะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากข้ึน ควรมีการยืดหยุ่น ระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จาก
การศึกษาเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พุทธศักราช 2545 การศึกษาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม พบว่า มีความสอดคล้องกันในเร่ืองนโยบายการจัด
การศึกษาท่ีให้สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตร
ท้องถ่ินให้เหมาะสมกับสถานศึกษานําไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ท้องถ่ิน มีความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน การท่ีจะทําให้นักเรียนได้
ศึกษาสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน ศิลปกรรม 
วัฒนธรรมประเพณี การดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น นอกจากน้ีการท่ีทําให้นักเรียนได้ตระหนักใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พุทธศักราช 2545 ที่ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ต้อง
มุ่งปลูกฝังปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้องให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
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ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และยังสนับสนุนให้ครูจัดทําหลักสูตรท้องถ่ินข้ึนมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
นอกจากนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นกําลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ผู้รู้ที่อยู่ในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรโดยการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน กรอบหลักสูตรท้องถ่ินของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 การจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้องถิ่นมีความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและ
ท้องถ่ินของตน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของHilda (1962)กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการ
สํารวจปัญหา ความต้องการและความจําเป็นต่างๆ ของสังคมกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ี
สังคมต้องการ คัดเลือกเน้ือหาท่ีครูจะต้องนํามาสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับความต้องการและ
ความจําเป็นของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ วิจัย 
สภาพพ้ืนฐานต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการสนับสนุนให้ได้หลักสูตรท่ีดี สามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่จะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวรัตน์ เช่ียวชาญ (2552) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ข้าวไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาควรจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ินเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของ
ตนเองและท้องถ่ินซ่ึงจะทําให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยได้นําผลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพความต้องการ 
ขอบข่ายเน้ือหาและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี 
เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซ่ึง
มีองค์ประกอบของหลักสูตร  ดังน้ี 1)  หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย  3) โครงสร้าง 4) ขอบข่ายเน้ือหา  
5) เวลาเรียน 6) แนวการจัดการเรียนรู้ 7) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 9)แผนการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุองค์ประกอบของหลักสูตรน้ันจะต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552)ได้กล่าวว่า
องค์ประกอบของหลักสูตรท่ีสําคัญคือ 1) หลักการ 2) จุดหมาย3) โครงสร้าง4) คําอธิบายรายวิชา 5 ) 
ขอบข่ายเน้ือหา  6) เวลาเรียน7) กิจกรรมการเรียนการสอน8)ส่ือการเรียนการสอน 9) การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร สมประสงค์ (2553) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมากจากการนําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมือง
น่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับร่างและแผนการจัดการเรียนรู้ไปประเมินความสอดคล้อง พบว่าหลักสูตร มี
ความสอดคล้องและเหมาะสม มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
 3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติ
เมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6ไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกฤษณา อําเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 18 คน โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพบว่า 
ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมา สถานท่ีสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตของชุมชน และการอนุรักษ์วัฒนธรรม นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและต้ังใจเรียนมาก
ในการปฏิบัติกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546)ได้กล่าวถึงความสําคัญของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรเป็นองค์ประกอบอันสําคัญย่ิง
อย่างหน่ึงของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะเป็นโครงสร้างกําหนดไว้ว่าเด็กได้รับประสบการณ์
อะไรบ้าง จึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสังคม หลักสูตรเป็นแนวทางท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต
ให้แก่ผู้เรียน นอกจากน้ีหลักสูตรยังเป็นเครื่องช้ีให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
อีกด้วยนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษชรินทร์ ปัญญาคํา (2553) ได้วิจัยพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง หนังประโมทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1: 
การวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1)ได้หลักสูตรท้องถ่ิน เรื่องหนังประโมทัย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 คะแนน
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ได้แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่นท่ีมีคะแนน
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร ผู้วิจัยได้มีการประเมินผลของหลักสูตรออกเป็น 
3 ข้อ คือ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของนักเรียน และการ
ประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีความสนใจ ต้ังใจ มีทักษะในการ
ทํางาน เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมาการประเมินผลตาม
สภาพจริงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา 
กําธร (2553)ได้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิต พบว่า
ประสิทธิภาพด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 ท่ีเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนวัดนาคนิมิตร นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

2) พฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ในการประเมินพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการใช้หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6พบว่านักเรียนมีพฤติกรรม 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหน
ในท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 กล่าวไว้ในมาตรา 7 ว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังปลูกจิตสํานึกท่ี
ถูกต้องให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีประไพ ฤทธิพร (2554) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรเร่ือง
ตลาดเก้าห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์
ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3) เจตคติต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมือง
วัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติ
เมืองวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงแสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถ่ิน เรื่อง 
สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม ทําให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนเพราะนักเรียน
เห็นความสําคัญของท้องถ่ิน การร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของ
ท้องถ่ิน รวมไปถึงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีความสุขสนุกสนานต่อการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจมาศ ศรีนวล (2554) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสุพรรณบ้านเรา เรื่อง เท่ียว 
คุ้มขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง เท่ียวคุ้มขุนแผนอยู่ในระดับมาก 

4) ผลการปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6เม่ือนํา
หลักสูตรไปใช้พบว่ามีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องของระยะเวลาให้เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ดังในหน่วยที่ 4 เรื่องรักษ์ศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณีเมือง
สุพรรณบุรี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้จาก 2 ช่ัวโมง เป็น 3 ช่ัวโมง และจากหน่วยท่ี 6 เรื่อง 
ร่วมอนุรักษ์เมืองวัฒนธรรม สุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้จาก 2 ช่ัวโมง เป็น 
3 ช่ัวโมง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางแผนการจัดการเรียนรู้มีการสอนเกิน
เวลาดังน้ันครูควรยืดหยุ่นเวลาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

2.จากการวิจัยพบว่าการสืบค้นงานจากอินเตอร์เน็ต บางครั้งมีอุปสรรคในเร่ืองระบบ
เครือข่าย นักเรียนสืบค้นงานนอกเหนือจากเร่ืองท่ีเรียน ผู้วิจัยอาจต้องเตรียมข้อมูลในส่วนท่ีนักเรียน
จะสืบค้นไว้ด้วยและคอยช้ีแนะการทํางานของนักเรียนให้อยู่กับเรื่องที่นักเรียนต้องการค้นคว้า  
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3.จากการวิจัยพบว่าครูควรส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบผลงานได้อย่างมีอิสระและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายตามความสนใจและความต้องการเพียงแต่ครูควรกําหนด
กรอบหรือหัวข้อกว้างๆให้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และทํางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถนาความรู้ท่ีได้จากการเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันดังนั้นทางโรงเรียนควร
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับช้ันอ่ืนๆ โดยกําหนดเน้ือหาให้
เหมาะสมในแต่ระดับช้ันเรียน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและเจตคติท่ีดี รู้สึกหวงแหน
และภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองย่ิงข้ึน 

2.  ควรนํากิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้น้ีไปใช้ในการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
กับนักเรียนในระดับช่วงช้ันและในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆบ้างเพ่ือให้เกิดความหลากหลายรูปแบบใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินและเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีสนใจท่ีจะทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นท่ีน่าสนใจในชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
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