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บทคัดยอ 
  

         การวิจยัคร้ังน้ีมคีวามมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมิน

ผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 52 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา สถิติพ้ืนฐานและสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาสามารถพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถ่ิน  และผูมีสวนเก่ียวของ 
มีความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 2) การพัฒนา

หลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา 

การจัดเวลาเรียน  แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล และแผน 
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1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2อาจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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การจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา หลักสูตรมีองคประกอบ

สอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน 3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียน

มีความสนใจ ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี 4) การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองสูงกวากอนทดลองใช

หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสาร อยูในระดับดี นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับพึงพอใจมาก   

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน, การสอนภาษาอังกฤษ, มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to develop a local curriculum entitled ‘Loy Krathong 

Sawan Festival’, in Foreign Languages Learning Areas for Matthayomsuksa  3  students. 

The curriculum development process consisted of 4 stages as follows: 1) A study of 

fundamental information, 2) A curriculum development, 3) The curriculum implementation, 

and 4) The curriculum assessment and improvement. The research sample included 52 

Matthayomsuksa 3 students of U-Thong School in U-Thong District, Suphan Buri Province.

The instruments used for data collection were: 1) an interview form, 2) a survey questionnaire, 

3) a learning achievement test, 4) an evaluation form for communication skills in English, 

and 5) a satisfaction questionnaire. Data were analyzed in terms of content analysis, 

descriptive statistics, and dependent samples   t – test.  

 The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information 
revealed that the school was capable of developing a curriculum to suit its local problems 

and needs. All the stakeholders agreed that a curriculum development on ‘Loy Krathong 

Sawan Festival’ should be developed. 2) A curriculum development yielded a drafted 

copy of the curriculum which included principles, goals, the curriculum structure, scopes 
of the content, learning time, learning management trends, teaching aid/learning resources, 

evaluation and assessment,  and learning management plans.  The assessment of the 

drafted curriculum revealed that it was suitable for learning. 3) The curriculum implementation 
revealed that the students were interested and actively participated in learning activities.  

4) The curriculum assessment and improvement revealed that the students’ learning 

achievement scores after the curriculum implementation were statistically higher than 

those before the curriculum implementation at a significance level of .05. As regards the 
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students’ communication skills in English, it was found that the students’ skills were good. 

The students’ satisfaction was at a high level.  

Keywords:   local curriculum development, English teaching, secondary education 

 

บทนำ 
  ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง 

ในชีวิตประจำวัน เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารได สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก 

ไดอยางสรางสรรค (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) แตยังมปีญหาท่ีพบในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คือ ผูเรียนมักจะเกงแตไวยากรณ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษ

สื่อสารกับชาวตางชาติได ทั้งที่ เรียนกันมาหลายป (ธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2549: คำนำ)  

ในการเรียนภาษาอังกฤษ การใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยจะทำใหนักเรียน

ทำความเขาใจเน้ือหาไดดีกวาเน้ือหาท่ีไมคุนเคย สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134) ที่

กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเร่ืองใด ๆ ก็ตาม

ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรู 

ที่สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได  เปนประโยชน 

ตอผูเรียน จึงเปนสิ่งท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จึงสามารถนำไปใชไดในชีวิต 
ประจำวันได สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู 

ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยมของตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจท่ีจะศึกษาเพราะเปน
เร่ืองใกลตัว 

 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ มีประเพณีวัฒนธรรม

พ้ืนบานและส่ิงท่ีนาสนใจตาง ๆ มากมาย  จึงทำใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขา
มาชมสถานที่และประเพณีตาง ๆ และมีประเพณีหนึ่งท่ีชาวอูทองใหความสำคัญเปนอยางย่ิง คือ

ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่เก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนไดถือ

ปฏิบัติกันมานานจนถึงปจจุบัน เปนการลอยกระทงโดยลูกโปงผูกกับกระทงปลอยขึ้นฟา เพ่ือบูชา
หลวงพอสังขศรีสรรเพชญาราม อยูบนเขา ที่วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนวัดสำคัญท่ีมีระยะทางหางจากโรงเรียนอูทองเพียง 1 กิโลเมตร นอกจากน้ีองคการ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (อพท.) รวมมือกับอำเภออูทอง ลงนาม

บันทึกขอตกลงรวมกัน เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2555 เพ่ือดำเนินกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวพ้ืนท่ี
เมอืงโบราณอูทอง ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม เน่ืองจากเปนเมอืงหลวงแรก
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ของอาณาจักรทวารวดี (องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

(องคการมหาชน, 2555: 1)  

   การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในการสอนภาษาอังกฤษ เปนการพัฒนาการจัดการศึกษา

อยางมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน สนองตอบตอความตองการและสภาพของชุมชนและผูเรียน  

ทำใหเกิดความรู  ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำเอาภูมิปญญา  

องคความรู และทรัพยากรของทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด การเรียนรูเก่ียวกับประเพณี

ของตนเองเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวความคิด

ของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2543: 15-16) ที่กลาวไววา หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทได

กำหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ และกิจกรรมอยางกวาง ๆ เพ่ือใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกัน  

ทำใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเน้ือหาสาระและประสบการณที่เปนหลักการท่ัว ๆ ไป ไมสามารถ

ประมวลรายละเอียดเก่ียวกับสาระความรูตามสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความ

ตองการของทองถ่ินในแตละแหงไดทั้งหมด ดังน้ันจึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการในแตละทองถ่ิน นอกจากน้ีปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) ไดกลาวถึง การเรียน

เร่ืองของทองถ่ินทำใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต มีความรูสึกท่ีดีตอสังคมและส่ิงแวดลอมรอบตัว  

มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจทองถ่ินของตนและรูสึกรับผิดชอบในการมีสวนรวม 

เพ่ืออนุรักษและพัฒนาทองถ่ินตอไป นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนการเสริมพื้นฐานการ

เรียนรู ทัศนคติใหแกผูเรียนเพ่ือจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเก่ียวกับทองถ่ินของตน 

เน่ืองจากการเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากส่ิงท่ีใกลตัวไปยังสิ่งท่ีไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรู 

ที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับ

ทองถ่ินของตนได  (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 2552: 134)  

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอูทอง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (โรงเรียนอูทอง, 2552: 295) จัดการเรียนการสอน

วิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 6 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ 1 – 6 โดย

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 5 วิเคราะหตัวชี้วัดพบวา นักเรียนตองมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ 

ทีอ่ยูในความสนใจของสงัคม พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม เมือ่พิจารณาหนวยการเรียนรู

ที่ 4 เร่ือง Festivals กำหนดเวลาเรียน 12 ชั่วโมง เปนเร่ืองราวของประเพณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมอยูในชีวิต

ประจำวันของนักเรียน ทำใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนายมองภาพประเพณีตาง ๆ ไมชัดเจน นักเรียนไม

สนใจในบทเรียน จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในหนวยท่ี 4 เร่ือง Festivals 
ต่ำกวาเกณฑที่กำหนด    
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  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  

ตามเจตจำนงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยจึงไดจัดทำ

หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงสรางของหลักสูตรสถาน

ศึกษาโรงเรียนอูทอง เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดมีความรู ความเขาใจและฝกทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสารท้ัง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เก่ียวกับเรื่องราว

ประเพณีลอยกระทงสวรรคอันดีงามในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งดำเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น ดังตอไปนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร โดยการพัฒนา

หลักสูตรฉบับราง ประเมินผลหลักสูตรฉบับราง และปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 3) การทดลองใช

หลักสูตร  4)  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น   

   

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคการวิจัย มีดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน วิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   

3) เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน  4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 

จำนวนนักเรียน 570 คน 

      1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/10 โรงเรียนอูทอง อำเภอ 

อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2555 จำนวน 52 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 2. ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน  
 3. ระยะเวลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2555 ใชระยะเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4  สัปดาห  รวมเวลา 12  ชั่วโมง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน จากผูบริหารสถานศึกษา   

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสาระตางประเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

 2. แบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 3.  หลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 4.  แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน  4  แผน   

 5.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก  

จำนวน  30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 - 0.80 คาอำนาจจำแนก  ระหวาง  0.22 – 0.63  

คาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.803 

 6.  แบบประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประเมินการพูดและการเขียน โดยอิงเกณฑ

ประเมิน (rubric assessment)  กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน  4  ระดับ (4, 3, 2, 1)  

 7. แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี  5  ระดับ   

 การดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณี ลอยกระทงสวรรค  

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี  1 การวิจัย  (research 1) :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมขอมูล ดานหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศึกษา
เอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

รวมท้ังเน้ือหาสาระเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคท่ีควรจัดไวในหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณี

ลอยกระทงสวรรค โดยการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา

ตางประเทศ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 คน ภูมิปญญาทองถิ่น 2 คน  

ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 3 คน รวมท้ังหมด 14 คน โดยใชการสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง จำนวน 52 คน 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และ
นำเสนอแบบพรรณนาความ                                                            
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 ขั้นตอนท่ี  2 การพัฒนา (development  1) : การพัฒนาหลักสูตร   

 1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) โดย 1) นำขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ  

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

รางโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค  ซ่ึงประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย

โครงสราง การจัดเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทาง 

การจัดการเรียนรู  สื่อ/แหลงเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู  2) นำหลักสูตร

มาใชประกอบการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยการกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา  

จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน

ตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 3) สรางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชหลักสูตรทองถิ่น  

จำนวน 4 แผน ซึ่งประกอบดวย สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด จุดประสงค สาระ 

การเรียนรู ชิน้งาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สือ่/แหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน และแผนการจัดการ

เรียนรูประกอบการใชหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน ที่มีความชำนาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และดานการ

พัฒนาหลักสูตร พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 1.00 

 3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการทดลองตอไป 

 ขั้นตอนท่ี  3  การวิจัย (research  2) : การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน
จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน 

มีรายละเอียดดังน้ี   

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง U-Thong District and Wat Khao Phra Si 
Sanphetchayaram (ขอมลูพ้ืนฐานและสภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรร-เพชญาราม)  

จำนวน  3 ช่ัวโมง  มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง  บอกความหมาย

คำศัพทไดถูกตอง พูดบรรยายขอมูลเก่ียวกับถิ่นท่ีอยูของตนเอง อานบทความแลวจับใจความและ
สรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนได

เรียนรูคำศัพทและโครงสรางประโยค ฝกอานจับใจความ สรุปใจความเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นของตน  
ฝกจับคูสนทนาถาม–ตอบตามสถานการณที่กำหนด ฝกใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนเพ่ือ

ถายทอด เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินของตน สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู  

ไดแก  รูปภาพ ใบความรู ใบงาน 
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   แผนการจัดการเรียนรูที่  2 เร่ือง Loy Krathong  Festival (ประเพณีลอยกระทง) จำนวน  

3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง บอกความหมาย 

คำศัพทไดถูกตอง ฟงและอานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได พูดแสดงความคิดเห็น 

ไดเขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนใหนักเรียนดู Video 

Clip เพลงลอยกระทง ฟงและฝกรองตาม แลวตอบคำถาม นักเรียนอานบทความเก่ียวกับ History of 

Loy Krathong  แลวจับคูคำศัพทกับภาพ จับใจความและสรุปใจความสำคัญ  นักเรียนศึกษาความหมาย

ของคำศัพทที่กำหนดให  ฝกอานออกเสียงคำศัพทตามครูแลวจับคูคำศัพทกับความหมายใหถูกตอง 

อานบทความ Loy Krathong and environment ครูตั้งคำถาม นักเรียนชวยกันตอบ แบงนักเรียน

เปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกันเขียนเรียงความเก่ียวกับ ลอยกระทงกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

ตัวแทนกลุมออกมาพูดนำเสนอหนาชั้นเรียน สื่อท่ีใชในการจัดการเรียนรู ไดแก Clip Video เพลง

ลอยกระทง รูปภาพ ใบความรู ใบงาน 

     แผนการจัดการเรียนรูที่  3  เร่ือง  Loy Krathong Sawan Festival  (ประเพณีลอยกระทง

สวรรค) จำนวน 3 ช่ัวโมง  มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาล

ประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ อานจับใจความสำคัญ และอานเพ่ือ

ศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลและพูดแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ เขียน

บรรยายเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ กิจกรรม 

การเรียนรูใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้ง 

ใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ  อานจับใจความสำคัญ และอานเพ่ือศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณี

ลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลแลวพูดแสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายเก่ียวกับ

เทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู  
ไดแก  ใบความรู  ใบงาน  รูปภาพเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง  What activities do we do on Loy Krathong Sawan 

Day? (กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค) จำนวน 3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียน
สามารถฟงบทสนทนาแลวจับใจความตอบคำถามได  อานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง  บอกความหมาย

คำศัพทไดถูกตอง อานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตาม

โครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน ฟงบทสนทนา บทความบรรยายบรรยากาศ 
งานประเพณีลอยกระทงสวรรค บทความแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกตองานประเพณี 

ลอยกระทงสวรรค พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค สื่อที่ใชในการ

จัดการเรียนรู ไดแก CD บทสนทนาวิดิทัศนงานประเพณีลอยกระทงสวรรค รูปภาพ ใบความรู  

ใบงาน 
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 ขั้นตอนท่ี  4  การพัฒนา (development  2): การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เก่ียวกับ

ประเพณีลอยกระทงสวรรค โดยการวัดความสามารถของนักเรียนในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย   

ในดานการฟงและการอานดวยแบบฝกทักษะระหวางใชหลักสูตร  ประเมินความสามารถของนักเรียน 

ในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายในดานการพูดและการเขียนเพ่ือถายทอดความคิดและขอมูล 

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคไดอยางถูกตอง คลองแคลว ที่สามารถวัดไดโดยใชแบบประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการพูด และการเขียน หลังเรียน ใชเกณฑการให

คะแนน (scoring rubrics) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนชุดเดียวกันกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนเปนการทดสอบความรู  ความเขาใจ  คำศัพท  โครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเรื่องประเพณีลอยกระทงสวรรค และใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอหลักสูตร หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)  และการทดสอบคาที (t-test)  

  

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4 ขั้นตอน  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมลูพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

การศกึษาหลกัสตูร เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของกบัการพฒันาหลกัสตูร พบวา หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่กำหนดจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหสอดคลอง

กับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และสงเสริม

ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละทองถ่ินซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัว สามารถนำไป
ใชในชีวิตประจำวันได ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่ทองถิ่นปฏิบัติสืบทอดกันมานาน 

ในการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดขอมูล และเร่ืองราวเก่ียวกับเทศกาลและแหลงทองเท่ียวใน

ชุมชนทองถ่ินสูสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญตอผูเรียนในดานความสามารถในการ

สื่อสารดานการพูด และการเขียน ถายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

เก่ียวกับความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร องคประกอบสำคัญ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
รวมทั้งงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน มีทักษะในการส่ือสาร และ

มีความพึงพอใจตอหลักสูตร การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการสอบถาม สัมภาษณ เก่ียวกับขอมูล
พ้ืนฐานความตองการในการพัฒนาหลักสูตรกับผูที่เก่ียวของ เพ่ือนำมาเปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตรตอไป 

X 
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  2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นฉบับราง เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค  

ซึ่งประกอบดวย     

 หลักการ   

 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงในชีวิตประจำวัน  

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  

การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  และตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวย

พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดี 

ตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรู 

ตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต   

 จุดมุงหมาย   

 หลกัสูตรทองถิน่ เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  อำเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจุดมุงหมายดังน้ี 

 1)  นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องราวเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 2) นกัเรียนสามารถใชทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร ถายทอดความคดิและเรือ่งราว

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคได       

 3)  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 โครงสราง  

 จากการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษาความตองการ เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการจัดทำโครงสราง

ในการจัดประสบการณใหนักเรียน  ดังน้ี 
 1) ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม 

(U-Thong District and Wat Khao Phra Si Sanphetchayaram) 

 2) ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)   

 3) ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival) 

 4) กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do on Loy 
Krathong Sawan Day?) 

 ขอบขายเนื้อหา   

 จากการวิเคราะหสาระมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยพิจารณาจากจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร นำขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาประเพณีลอยกระทงสวรรคที่รวบรวมได มากำหนดขอบขาย
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เน้ือหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
ในสาระท่ี  1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  มาตรฐานและตัวชี้วัด ต 1.1, 1.2, 1.3 มีรายละเอียดดังน้ี   
 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอขอมูล ความคิด 
รวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 
 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต  1.3 นำเสนอขอมลูขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  
โดยการพูดและการเขียน 
 การจัดเวลาเรียน   
 จากการวิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจำนวน
มาตรฐานและตัวชี้วัด และพิจารณาจากโครงสรางของสาระการเรียนรู ในการกำหนดเวลาเรียน  
โดยกำหนดสัปดาหละ  3  ชั่วโมง  จำนวน  4  สัปดาห  กับเวลาสอบ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง 
 แนวทางการจัดการเรียนรู   
 ใชแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กิจกรรมในหองเรียน 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรวมมือกันและไปกระตุนใหผูเรียนได
พัฒนาความมั่นใจในตนเอง เชน บทบาทสมมุติ การเติมขอมูลในชองวาง การแลกเปล่ียนภาษา 
โดยใชรูปแบบของการจับคูหรือการทำงานกลุม นอกจากน้ันแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทำใหเกิด
แนวคิดในการสอนภาษาวาควรนำเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาท่ีพบในสถานการณจริง เพ่ือนำ
ไปสูการสอนคำศัพท โครงสรางการออกเสียง  มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเน้ือหา โครงสราง  
สามารถใชไดถูกตอง แลวจึงนำความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง  การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
เปนการสอนท่ีไมไดเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษา แตเนนท้ังการเรียนรูความหมาย การพัฒนาความ
สามารถในการส่ือสารและการใชภาษาในสถานการณจริงในบริบทท่ีหลากหลาย ในลักษณะการ
บูรณาการทักษะท้ัง  4 ทางภาษาคือ  การฟง  การพูด การอาน และการเขียน และควรจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดใชภาษาในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม  การสอน
ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษา ในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจำวัน นำภาษาท่ี
คุนเคยน้ันไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยครูเปนผูแนะนำ แนะแนวทาง การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารนี้มีประโยชนตอผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปรับใชตามความ
ตองการของตนเอง  และสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเองอยางอิสระ ภายใตสถานการณตาง ๆ 
ที่พบในชีวิตจริง   
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 สื่อ/แหลงเรียนรู    

 สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอน ไดแก ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู Internet   

ภาพประกอบ  ใบความรู  ใบงาน  วีดิทัศน  พจนานุกรม   Audio CD 

   การวัดผลและประเมินผล   

 การวัดผลและประเมินผล ประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะทางภาษา  

และความพึงพอใจ ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ใชการประเมิน 

การปฏิบัติ (performance assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอ่ืน  ภาระงาน (tasks) หรือ

กิจกรรมท่ีจะใหผูเรียนปฏิบัติในดานการพูดและการเขียน เพ่ือถายทอดความคิดและเร่ืองราว 

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค  โดยใชเกณฑการใหคะแนน (scoring rubrics) ในการประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ สามารถประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน หรือครูผูสอน มีรายละเอียด

การประเมินดังน้ี   

 1)  การประเมินผลกอนเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 2)  การประเมินผลหลังเรียน  มีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1)  ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน   

  2.2)  ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ดานการพูดใชแบบประเมิน

ความสามารถในการพูดจากการจัดสถานการณใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ การพูดนำเสนอขอมูล  

หรือกิจกรรมคูพูดสนทนา โดยใชแบบประเมินทักษะการพูด ดานการออกเสียง การใชคำศัพท  

สำนวน  โครงสรางภาษา ความคลองแคลว การส่ือความหมาย ดานการเขียน ประเมินจากผลงาน  

ชิ้นงานในดานความสามารถในการเขียนบทความเก่ียวกับประเพณี ลอยกระทงสวรรคแลวเขียน

แสดงความคิดเห็น นำเสนอขอมูล โดยใชแบบประเมินทักษะ การเขียน ประเมินดานเน้ือหาสาระ  
การเรียบเรียงเน้ือหา การใชคำศัพท สำนวน โครงสรางภาษา การสะกดคำและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

  2.3)   ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนตอหลกัสูตร โดยใชแบบสอบถาม ความพึงพอใจ  

 แผนการจัดการเรียนรู   

 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  

จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 4  แผน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานและ

สภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (U-Thong District and Wat Khao 

Phra Si Sanphetchayaram) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong 

Festival) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival) 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do 
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on Loy Krathong Sawan Day?) ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเช่ียวชาญ ไดคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ดังน้ันองคประกอบในหลักสูตรฉบับรางและแผนการจัด 

การเรียนรูมีความสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน     

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3/10 โรงเรียนอูทอง จำนวน 52 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน โดยใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ 

สนใจ  ความกระตือรือรน  และใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี 

   4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียความรู ความเขาใจเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคหลังทดลอง

สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู ความเขาใจ 

 เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคกอนและหลังการใชหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยม 

 ศึกษาปที่ 3/10   

 
  

(n) 
  

(  30) 
 

(S.D) 
t P 

 

 

52 

52 

11.00 

23.25 

3.83 

2.80 

23.77 .000 * 

* P < 0.05 

  4.2  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในดานการอาน การฟง  

การพูด  และการเขียนถายทอดขอมูลเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคอยูในระดับดี  ดังตาราง  2   

ตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือการส่ือสาร ดานการอาน  การฟง  การพูด  และการเขียน  

 
    

(  16) 
  

S.D. 
 

 13.00 0.49  

 12.73 0.56  

 12.50 0.52  

 12.71 0.49  
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  4.3 คาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง  

ประเพณีลอยกระทงสวรรค พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก 

ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

 หลกัสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค  ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3/10   

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3) ที่สงเสริมใหสถาน

ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความตองการของแตละทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัว สามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวันได  และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถ่ินของตน สอดคลอง

กับงานวิจัยของแกลลาเกอร (Gallagher, 2009: 145) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับหนังสือที่รวบรวมงาน

 

   (S.D) 
 

1   

 

 

4.37 .65  

    2    4.04 .59  

3  3.94 .77  

4  4.00 .65  

5    4.12 .73  

 6    3.81 .90  

   7  3.98 .80  

8 

 3.92 .83  

9 /    3.77 .85  

10  4.17 .73  

  4.01 .76  

X 
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ศิลปหัตถกรรมไวในหองสมุดวินเทอรเตอร (Winterthur Library) จุดมุงหมายสวนหน่ึงก็เพ่ือถายทอด

ประเพณีดานศิลปหัตถกรรมไปยังเยาวชนของสหรัฐอเมริกา และสอดคลองกับงานวิจัยของ แฮ็กก้ิง, 

สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007: abstract) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ินท่ีนักเรียน

ชาวอังกฤษเขียนเลาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และยังสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของเบนเนท (Bennett, 2008: abstract) ที่ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของครูในการ

พัฒนาหลักสูตร พบวา ครูอาจารยไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรมากย่ิงขึ้น สำหรับ 

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินน้ี จะทำใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีอยูใกลตัว อันจะทำใหนักเรียนรูจัก

ทองถ่ินของตนเองมากย่ิงขึ้น  

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล

และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร

ฉบบัรางโดยผูเชีย่วชาญ ไดคาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 1.00 ดงันัน้องคประกอบในหลกัสตูรฉบบัราง 

และแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันดี 

จูพานิชย (2551: 143 - 144)  ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ทองเท่ียวเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา  

หลักสูตรทองถ่ิน ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระมาตรฐาน 

การเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชาขอบขายเน้ือหา 

โครงสรางหลักสูตร คุณภาพของผูเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอนส่ือสารการเรียนการสอน  

แหลงการเรียนรู และการวัดประเมินผล ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวา เน้ือหา

ของหลักสูตรมีความสอดคลองกับจุดประสงคและมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการเรียนรู 

สอดคลองกับทาบา (Taba, 1962: 14) หลักสูตรมีองคประกอบดังน้ี วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงค

เฉพาะวิชา เน้ือหาวิชาและจำนวนชั่วโมงสอนแตละวิชา กระบวนการเรียนการสอน และโครงการ
ประเมินผลตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3-30) ไดกำหนดองคประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดังน้ี คือ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู

แกนกลาง  โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เกณฑการ

วัดผลประเมินผลและจบหลักสูตร องคประกอบเหลาน้ีนำไปเปนแนวทางสำหรับการกำหนดทิศทาง 
ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร   

   3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในกิจกรรมการเรียนรู  

ทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ ในดานคำศัพท การออกเสียง โครงสรางทางภาษา มีความสามารถดานทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษตามจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร ไดเรียนรูเร่ืองราวชีวิตจริง  สามารถนำ

ไปใชในชีวิตประจำวันไดตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134) 

ที่กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเร่ืองใด ๆ ก็ตาม

ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเร่ืองนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูที่

สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได เปนประโยชนตอ 

ผูเรียน จงึเปนส่ิงท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จงึสามารถนำไปใชไดในชวิีตประจำวันได 

สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 453) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู ชุมชน 

วัฒนธรรมประเพณี อาชพี และคานิยมของตนเอง ทำใหนกัเรียนสนใจท่ีจะศกึษาเพราะเปนเร่ืองใกลตวั 

นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจพึงพอใจในการเรียน การทดลองใชหลักสูตรผลเปนเชนน้ี  

อาจเน่ืองจาก เน้ือหาสาระเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ และตรงตามความตองการของนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว (2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียว

ดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการทดลองใช

หลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง

สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางหลากหลาย    

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรที่นักเรียน

สนใจตรงตามความตองการของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีอยูใกลตัว ทำใหมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประเพณีในทองถิ่นมากย่ิงขึ้น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนการเสริมพื้นฐานการเรียนรู  
ทัศนคติใหแกผูเรียนเพ่ือจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเก่ียวกับทองถ่ินของตน ซึ่งสอดคลอง

กับคำกลาวของเบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ (2552: 134) การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากส่ิงที่ใกลตัวไปยัง

สิ่งที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก  
ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับทองถิ่นของตนได ผลการประเมินทักษะการใชภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารในดานการพูดและการเขียนเพ่ือถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค 
อยูในระดับดี ผลที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในเนื้อหาสาระตรงตาม

ความสนใจและความตองการ ไดเรียนรูจากประสบการณและเร่ืองราวในชีวิตจริงในกิจกรรมการ

เรียนการสอน เปนการสงเสริมใหนักเรียนรักและภูมิใจในทองถ่ินของตนนักเรียนไดฝกทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและถายทอดความคิดและเร่ืองราวตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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ของวารี มะลิทอง (2550: 110-112) ไดพัฒนาหลักสูตรประเพณีทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูภาษา

ตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย 

พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักสูตรประเพณีทองถ่ินหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใช

หลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐศาสตร สุขสวัสดิ์ 

(2550: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอดภูมปิญญาชาวบาน เร่ือง ประเพณีลากพระ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานบางดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับดี และผลดานความพึงพอใจตอหลักสูตร พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว 

(2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียวดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา  

นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร สอดคลองกับผลงานวิจัยของนารีรัตน  

หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้น

ท่ี 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมในการอนุรักษสามชุกตลาดรอยปโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ียดานเจตคติตอสามชุกตลาดรอยป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 หลักสูตรทองถิ่นทีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเพณี 

อื่น ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การนำหลักสูตรไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู ครูควรยึดหยุนเวลาการจัดการเรียนรู

ใหเหมาะสม 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาคทฤษฎี ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

จะทำใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียนรู เชน การเลนเกม การแสดงบทบาทสมมติ การวาดภาพ 

การใชคอมพิวเตอร เปนตน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ควรใหนักเรียน 

ฝกทักษะการใชภาษามาก ๆ และเรียนรูความหมาย สำนวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ ทีส่ามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวัน 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เก่ียวกับประเพณีอื่น ๆ ที่มี

อยูในทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษส่ือสาร

ถายทอดขอมูล  เร่ืองราว  และเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตาง ๆ ทีช่มุชนหรอืทองถ่ินน้ัน ๆ 

มีความตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

สรุป 
 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลอง 

กับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถ่ิน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัวในชีวิตจริง และ

เปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถ่ินของตน 

 2. การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล

และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา  

หลักสูตรมีองคประกอบสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน     

  3. การทดลองใชหลักสูตร เมื่อนำหลักสูตรทองถ่ินไปทดลองใชกับนักเรียน พบวา 

นักเรียนมีความสนใจ  ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี  

 4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน อยูในระดับดี  

และคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณีลอยกระทง

สวรรค พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับพึงพอใจมาก ผลการปรับปรุงหลักสูตร 
พบวา มีขอปรับปรุงดานของระยะเวลาท่ีใชในการฝกทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินทักษะ 

สามารถยืดหยุนเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน   
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