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การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
DEVELOPMENT OF A CURRICULUM ‘YOUNG TOURIST GUIDES AT WAT 
PAI RONG WUA’, SONG PHI NONG DISTRICT, SUPHAN BURI PROVINCE, 

SOCIAL STUDIES, RELIGIONS AND CULTURE  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 1) พัฒนาหลักสูตร

มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว และ 2) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนา กลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน 

วัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.894) 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร  

วิเคราะหขอมูลโดย คารอยละ วิเคราะหเน้ือหา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

  1.1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศึกษา ของหนวยงานตาง ๆ  

ตองการใหสถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยรวมกับ

องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหผูเรียนแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

1นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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และรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาพัฒนาความรู เสริมทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และ

สามารถพัฒนาสูอาชีพได  นักเรียนและบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก

นอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.2  การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในสวนประกอบตาง ๆ ตามโครงสรางประกอบดวย 

หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร 

คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

 2.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

  2.1  การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนสนใจเรียน สนุกสนานในการรวมกิจกรรม 

การเปนมัคคุเทศกนอยแนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก   

  2.2  การประเมินและการปรับปรงุหลักสูตร พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย 

อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop the curriculum entitled ‘Young 
Tourist Guides at Wat Pai Rong Wua’, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province, 

Social Studies, Religions and Culture Learning Strand Group for Prathomsuksa 3 students. 

The specific purposes of this research were to 1) develop the curriculum and 2) evaluate 
and improve the curriculum. The sample was 30 Prathomsuksa 3 students from Wat Pai 

Rong Wua School, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province during the second 

semester of academic year 2011. The instruments used in this research were 1) an interview 

form, 2) a questionnaire, 3) a learning achievement test (a reliability of 0.894), 4) an evaluation 

form of skills and 5) a satisfaction test towards the curriculum. The data were analyzed in 
terms of percentage, content analysis, mean, standard deviation and t-test. 
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 The findings showed that: 

 1. development of the curriculum:  

  1.1 The basic information, it was found that organizations wanted schools 

to make a curriculum about problems in community and society. With organizations, 

schools should support learning process management to let students seek knowledge, 

information and news. They should be able to choose their local learning resources in 

order to improve their knowledge and their leadership skills and finally to become their 

occupation. Students and involving persons showed their want of developing the curriculum. 

  1.2 The development showed that the curriculum would consist of 

principles, objectives, student capabilities, desired characteristics, structure, course 

description, studying time, learning activities, studying media, measurement and evaluation. 

The curriculum had both theoretical and practical parts 

 2. Evaluation and improvement of curriculum 

  2.1  The trialing the curriculum, it showed that students paid attention in the 

activities and were able to be good tourist guides. 

  2.2 The evaluation showed that their learning achievement towards the 

topic was better at a significance level of .05. Their skills in being tourist guides were good. 

Their satisfaction was rated at the highest level.  

 

Keywords : curriculum  development, religion and culture social studies, primary education 

 

บทนำ 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

สงผลกระทบใหเกิดการผันแปรในการพัฒนาประเทศท้ังดานประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และการเมือง ทำใหประเทศไทยตองเรงเสริมสรางบุคลากรของประเทศใหเขมแข็ง มีคุณภาพเพ่ือเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ การพัฒนาบุคลากร

ของประเทศใหมีความรูความสามารถท่ีจะบอกกลาวหรือสามารถส่ือสารใหบุคคลท่ัวไปรับรูเร่ืองราว

ตาง ๆ ไดนั้น บุคคลผูนั้นจะตองรูเร่ืองราวเหลาน้ันอยางถองแท ตองศึกษาฝกฝน มีเทคนิควิธีการ 
นำเสนอซ่ึงเกิดจากกระบวนการเรียนรูดานตาง ๆ ที่สะสมมาจากการเรียนการสอนสมัยเด็ก ๆ  

และประสบการณตาง ๆ ที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2540: 2) ความมุงหมาย 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา 
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ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค

ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และใหสถานศึกษารวมกับ

ชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) 

 ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรไทย คือ การศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตอง และใหผูเรียน 

ไดรบัการพัฒนาท่ีสอดคลองกบัความมุงหมายท่ีกำหนดไวจำเปนตองคำนึงถึงองคประกอบหลายดาน 

องคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดและเปนหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร เพราะเปนตัวกำหนดหรือกรอบ

ของแนวปฏิบตัทิีจ่ะทำใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายท่ีวางไว (ใจทพิย เช้ือรัตนพงษ, 

2539: 11) และหลักสูตรเปนเคร่ืองมือมีความสำคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เปนส่ิงท่ีชี้ใหเห็นแนวทาง 

ในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนท่ีหรือเข็มทิศท่ีจะนำทางในการจัด 

การศึกษาใหบรรลุผล ดังน้ันการกำหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ จึงเปนรากฐาน 

ทางดานสติปญญา ทักษะและคุณธรรมใหแกผูเรียนอยางชัดเจนจึงสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย  ภูพันธ, 2546: 21)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1  

ตัวชี้วัด ขอ 1 และขอ 2 ซึ่งจัดทำข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทาง ในการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ

ดานความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง แสวงหาความรู 

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ยึดถือหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมสิ่งกอสรางในทองถิ่นและ

ภูมิปญญาไทยการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงประโยชนตอชุมชน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) ซึ่งแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำมาใชฝกนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาประวัติเร่ืองราวความเปนมาของทองถ่ิน 
และสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในวัดไผโรงวัวอยางมีกระบวนการเรียนรู และทำใหนักเรียนเกิดความรัก  

ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร และใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

แลวยังเปนการฝกทักษะในการเปนมัคคุเทศก เพราะการฝกใหเปนมัคคุเทศกหรือผูนำเท่ียวท่ีดีนั้น 

จะตองเปนผูมีความรูความสามารถมีคุณลักษณะ คือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกท่ัวไปดี มีศิลปะ 

ในการพูด (บุปผา  คุมมานนท, 2528: 10)  
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 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสำคัญของสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นประโยชนที่จะไดรับอันกอใหเกิดความรักและหวงแหนสมบัติ วัฒนธรรม 
รวมท้ังความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ประกอบกับการเปนเจาของบานในอันท่ีจะตอนรับนักทองเท่ียว 
จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพ่ือสราง
บุคลากรทางดานการทองเที่ยวใหมีความพรอมในการเปนเจาของบานท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดานการเดินทางทองเท่ียว ทัศนศึกษาอยางถูกวิธี อันจะ
ทำใหเกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ สามารถนำประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป (การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย, 2546: 32) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547-
2550 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวสูระบบการทองเท่ียว เพ่ือ 
เชื่อมตอกลุมจังหวัด และสูความเปนสากล ซึ่งจัดทำโครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นขึ้น  
เพ่ือสงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดบรรจุสถานท่ี
ทองเท่ียวสำคัญเปนแหลงเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาเผยแพรใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก  
คือ วัดไผโรงวัว ตั้งอยูหมูที่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวัด 
มีสิ่งกอสรางดานพุทธประวัติ ซึ่งจำลองเหมือนสถานท่ีจริงจากประเทศอินเดีย (สำนักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี, 2547: 8) การสัมภาษณและสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ สรุปวา ตองการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เปนสื่อ
สำหรับการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือฝกประสบการณตรงสงผลใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ประชาชนในทองถ่ิน   
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
 2.   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3  
 3.   เพ่ือทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3  
 4.   เพ่ือประเมินผลการใชและปรับปรุงหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว
อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
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วิธีดำเนินการ 

 1.  ขั้นตอนการวิจัย  ดังน้ี 

  1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  

  1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขาย 

เน้ือหา การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอ 

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

  1.4 ศึกษาประวัติความเปนมาและส่ิงกอสรางในวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.5   สัมภาษณ และสอบถาม ความตองการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียว

วัดไผโรงวัว จากผูเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 15 คน เจาหนาท่ีในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 

วัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน 

  1.6  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะห 

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

  1.7  การสรางหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 โดยโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของ 

ผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู 7) แผนจัดการเรียนรู 

และ 8) การวัดและประเมินผล   
  1.8   การประเมินหลักสูตรมัคคุ เทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว โดยทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย ประกอบดวยความรู 

ความเขาใจเรื่องวัดไผโรงวัว บุคลิกภาพของการเปนมัคคุเทศก มีจิตวิญญาณของการเปนมัคคุเทศก 

และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรใชประเมินนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 หลังการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว    
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 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสัมภาษณความตองการพัฒนาหลักสูตร ตามขอบเขตของเน้ือหาแบงเปน 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ตอนท่ี 2 ขอมูล 

ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทาง

การแกปญหาในการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู และขอเสนอแนะอื่น ๆ  

จากผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 15 คน และเจาหนาท่ี 

ในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน    

  2.2 แบบสอบถามความตองการจัดการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอย แบงเปน 2 ตอน 

คือตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เก่ียวกับเพศ อายุ และอาชีพผูปกครอง ตอนท่ี 2 ความตองการในการเรียนรู 

และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน  

  2.3  หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย  

1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) คำอธิบาย

รายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว              

เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.894 

  2.5  แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย ใชประเมินนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรู  เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ประเด็นการประเมินประกอบดวย 

ความรูความเขาใจเรื่องวัดไผโรงวัว บุคลิกภาพของการเปนมัคคุเทศก มีจิตวิญญาณของการเปน
มัคคุเทศก และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี เกณฑการประเมินมี 4 ระดับคุณภาพ คือ 1) คะแนนเฉล่ีย 

3.5 – 4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก 2) คะแนนเฉลี่ย 2.5 – 3.4 หมายถึง คุณภาพ 

อยูในระดับดี 3) คะแนนเฉล่ีย 1.6 – 2.4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับพอใช และ 4) คะแนนเฉล่ีย  
0–1.5 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง 

  2.6  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

ใชประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

เกณฑการประเมิน มี 5 ระดับ คือ คะแนน 4.50– 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 3.50–4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนน 2.50–3.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง คะแนน 1.50–2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย และคะแนน  

1.00–1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด         
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 3.   วิธีวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมิน 

ทักษะปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 

(percentage) คาเฉล่ีย (mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t–test dependent) 

และวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงเปนหลักสูตร 

 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา 

  1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ใหจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูนำไป

พัฒนาตนเองได และถือวาผู เ รียนมีความสำคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผู เ รียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตร  

ตามวัตถุประสงคในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหา ในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน   

  1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 1 มาตรฐาน ส 1.1 ไดกำหนดสาระการเรียนรู  

เพ่ือใหสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็ก  

และเยาวชนไทยใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิต แสวงหาความรู

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาพความตองการของทองถ่ิน   

  1.3  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ความหมาย

ของหลักสูตร ความสำคัญของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมายการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และหลักสูตร
มีความสำคัญอยางย่ิงเก่ียวกับการจัดการศึกษา เปนตัวกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือใหทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคม มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

  1.4   สถานท่ีสำคญัทางพุทธประวัตใินวดัไผโรงววั อำเภอสองพีน่อง จงัหวัดสพุรรณบรุี             
มีสิ่งกอสรางสำคัญทางพุทธศาสนา และพุทธประวัติ ดังน้ี 1) สมเด็จพระพุทธโคดม 2) สมเด็จ 

พระกกุสันโธ 3) อุโบสถรอยยอด 4) นิโครธาราม (พุทธวิหารรอยยอด) 5) สถานท่ีทรงตัดพระเมาล ี  

6) สถานท่ีบำเพ็ญทุกรกริยา 7) สถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) 8) สถานท่ีตรัสรู 9) สถานท่ีแสดง

ปฐมเทศนา และ 10) สถานท่ีปรินิพพาน ซึ่งสถานท่ีกอสรางดังกลาว เปนแหลงเรียนรูทางพุทธประวัติ

ในวัดไผโรงวัว ที่สรางความภูมิใจใหกับชุมชน และตองการอนุรักษและเผยแพรตอสาธารณชน  
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  1.5  การสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จำนวน 15 คน  เจาหนาท่ีในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน และสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน  มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน

มาจัดการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริง 

  สรปุไดวาการศึกษาขอมลูพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศกึษาของหนวยงานตาง ๆ  

ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัด 

การเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร นำมา

พัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ีมี 

สวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวาการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียว 

วัดไผโรงวัว มีโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

  2.1   ดานหลักการ หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  มุงเนนจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมโดยนำเทคโนโลยีและส่ือที่ทันสมัยใชในการจัดการเรียนรู  

ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนสามารถปฏิบัติการเปนมัคคุเทศก  

และอนุรักษแหลงเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการประสานความรวมมือของชุมชน 

  2.2   ดานจุดหมาย มีดังน้ี  

    2.2.1  เพ่ือใหนักเรียน มีความรูทั่วไปเก่ียวกับมัคคุเทศก 

    2.2.2 เพ่ือใหนกัเรียน มทีกัษะในการถายทอดความรู และการเปนมคัคเุทศกนอย
นำเท่ียว วัดไผโรงวัว โดยการปฏิบัติงานอยางมีแบบแผน 

    2.2.3   เพ่ือใหนกัเรียน เห็นคุณคาการทำงาน มนีสิยัรักการทำงาน เห็นความสำคัญ

และประโยชนที่ทองถ่ิน และประเทศชาติไดรับจากการทองเท่ียว 
  2.3  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน มีดังน้ี   

    2.3.1 ความสามารถในการส่ือสาร มวัีฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด 

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และประสบการณ
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม  

    2.3.2   ความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ แสวงหาความรู 

ประยุกตความรู มาใชในการปองกัน และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
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    2.3.3   ความสามารถในการใชทักษะชีวิตในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใช 

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทำงาน และการอยู

รวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล   

  2.4   ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น 

ในสังคม ไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทย คือ 1) รักชาติศาสนกษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต  

3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทำงาน 7) รักความเปนไทย  และ 8) มีจิต

สาธารณะ 

  2.5   ดานโครงสรางของหลักสูตรเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอ 

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

    2.5.1   คำอธิบายรายวิชา “ชื่นชม บอกความสำคัญเก่ียวกับสถานที่สำคัญ 

ทางพุทธประวัติ ตั้งแตการประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา จนถึงปรินิพพาน และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมตอการเปนมัคคุเทศก”    

    2.5.2   หนวยการเรียนรูของหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว เพ่ิม 

หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรูที่ 1 ภาคทฤษฏี เร่ือง ความรูความเขาใจเรื่องมัคคุเทศก ใชเวลา

สอน 4 ชั่วโมง และหนวยการเรียนรูที่ 2 ภาคปฏิบัติ เร่ือง ปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย แนะนำ 

สิ่งกอสรางทางพุทธประวัติภายในวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 

สถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) สถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และสถานท่ีปรินิพพาน 

ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1  หนวยการเรียนรู เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
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    2.5.3  แผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบหลักสูตร โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุมทักษะปฏิบัติ และผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด 
จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู เปนภาคทฤษฎีใชเวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง ประกอบดวย 
แผนจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความหมาย ประวัติความเปนมา และความสำคัญของมัคคุเทศก แผนจัด 
การเรียนรูที่ 2 เร่ืองบทบาทหนาท่ี ประเภท และคุณลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก  แผนจัดการเรียนรูที่ 3 
เร่ืองมรรยาท การวางตัว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก แผนจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ืองประวัติ 
ความเปนมาของวัดไผโรงวัว ภาคปฏิบตัใิชเวลาสอนแผนละ 2 ชัว่โมง ประกอบดวย แผนจดัการเรียนรู
ที่ 5 เร่ืองสถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) แผนจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ืองสถานท่ีตรัสรู แผนจัดการเรียน
รูที่ 7 เร่ืองสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และแผนจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ืองสถานท่ีปรินิพพาน รายละเอียด
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  เน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู ของหลักสูตร มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  
 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
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    2.5.4  กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหการศึกษาตามหลักสูตรมัคคุเทศกนอย
นำเท่ียววัดไผโรงวัว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เปนไปตามจุดประสงคขางตน จึงได
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 1) จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 2) จัดกิจกรรม
การเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรม
ทีห่ลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน ใบความรู สือ่ของจรงิ การฝกปฏิบตักิารเปนมคัคเุทศกนอย  
    2.5.5   สื่อการเรียนรู เปนเคร่ืองมือที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูให 
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางมปีระสทิธิภาพ  สือ่การเรียนรูมดีงัน้ี 1) เอกสาร ตำรา 2) ใบความรู  
3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคลและแบบกลุม 5) แบบประเมินผลงาน
แตละบุคคล และแตละกลุม 6) รูปภาพเก่ียวกับวัดไผโรงวัว 7) CD การแนะนำแหลงเรียนรูใน 
วัดไผโรงวัว และ 8) การฝกปฏิบัติจริง 
    2.5.6   การวัดและการประเมินผล หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยวัดใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือดานความรูความเขาใจ 
เร่ืองมัคคุเทศก ดวยประเมินผลระหวางเรียน ดวยแบบสังเกตพฤติกรรม ประเมินหลังเรียนดวย 
การตรวจผลงานจากใบงาน  
    สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร พบวา การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอย
นำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรมีความเหมาะสมตามโครงสราง 
ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบาย
รายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ  ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00  
 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา ผูวิจัยทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ ความหมายของมัคคุเทศก ประวัติ
ความเปนมาของมัคคุเทศก และความสำคัญของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนารวมกันถึง
อาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว นักเรียนยกตัวอยางถึงอาชีพตาง ๆ ที่เกิดจากการทองเท่ียว  
แบงกลุมออกเปนกลุมละ 5 คน ศกึษาใบความรู เร่ือง ความหมาย ประวัตคิวามเปนมา และความสำคัญ
ของอาชีพมัคคุเทศก และระดมพลังสมองชวยกันเขียนบันทึกสรุปขอความรูลงในใบงานที่ 1 พบวา 
นักเรียนต้ังใจศึกษา มีทักษะกระบวนการกลุมที่ดี ตอบคำถามในใบงานไดถูกตอง 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการเรียนรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของมัคคุเทศก
ประเภทของมัคคุเทศก และคุณลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนาซักถามถึง 
เร่ืองทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับอาชีพมัคคุเทศก ศึกษาจาก CD เร่ือง บทบาท หนาท่ี ประเภท และคุณลักษณะ
ที่ดีของมัคคุเทศก แบงกลุมรวมกันศึกษา คนควา เน้ือหาความรูในใบความรู และระดมพลังสมอง
ชวยกันเขียนบันทึกสรุปขอความรู ลงในใบงานท่ี 2 และ 4 พบวา นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู
จากส่ือ ตอบคำถามจากใบงานไดถูกตอง  
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  แผนการจัดการเรียนรูที ่ 3 เปนการเรียนรูเก่ียวกับมรรยาทและการวางตัวของมัคคเุทศก               
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนาซักถามถึงเร่ืองมรรยาทท่ัว ๆ ไปในสังคม    
โดยใหนักเรียนยกตัวอยางมรรยาทท่ีดี แบงกลุม กลุมละ 5 คน ใหแตละกลุมชวยกันศึกษาใน 
ใบความรูที่ 3 ชวยกันคิด แสดงบทบาทสมมติในการเปนมัคคุเทศกนำเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียว 
ที่ประทับใจ พบวา นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมบทบาทสมมุติ และแสดงไดดี มีความเขาใจ 
เร่ืองมัคคุเทศกดีขึ้น 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการเรียนรูเก่ียวกับแผนผังท่ีตั้งวัดไผโรงวัว และ 
ความสำคัญของสิ่งกอสรางในวัดไผโรงวัว โดยศึกษาจากส่ือวีดิทัศน เร่ืองราวของวัดไผโรงวัว  
พบวา นักเรียนสนใจศึกษา กลาแสดงออกในการตอบคำถาม สนุกสนานในการเรียน 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ จุดเท่ียวชมสถานท่ีประสูติ 
ในวัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีประสูติ ใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ันนำนักเรียน
ออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีประสูติจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตามความสมัครใจ
ของตนเอง ชวยกันแนะนำสถานท่ีประสูติในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตามใบความรู พบวา นักเรียน
กลาพูด กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที ่6 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ จดุเท่ียวชมสถานท่ีตรสัรูในวดัไผโรงวัว  
โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีตรัสรู ใหนักเรียนศึกษา หลังจากนั้นนำนักเรียนออกไปเรียน 
นอกสถานท่ี คือ สถานท่ีตรัสรูจำลองในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตามความสมัครใจของตนเอง 
ชวยกันแนะนำสถานท่ีตรัสรูในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตามใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด  
กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที ่ 7 เปนการเรียนรูเก่ียวกับจดุเท่ียวชมสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
ในวัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ัน 
นำนักเรียนออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนกัเรียน
จบัคูตามความสมัครใจของตนเอง ชวยกันแนะนำสถานท่ีแสดงปฐมเทศนาในวัดไผโรงวัว รายละเอียด
ตามใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เปนการเรียนรูเก่ียวกับจุดเท่ียวชมสถานท่ีปรินิพพาน ใน 
วัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีปรินิพพานใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ัน นำนักเรียน
ออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีปรินิพพานจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตาม 
ความสมัครใจของตนเอง โดยใหชวยกันแนะนำสถานท่ีปรินิพพานในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตาม 
ใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด  กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  สรุปข้ันการทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 พบวา นกัเรียนสนใจเรยีน สนกุสนานในการรวมกิจกรรมการเปนมคัคเุทศกนอย 
แนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก   
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 4.  ผลการนำไปใชในสภาพการเรียนการสอนจริง  พบวา  
       4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 30 คน นำเสนอรายละเอียด 
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการใช 
 หลักสูตร 

 
 

(X ) S.D.  
1.    
2.    
3.  
4.     
 

3.90 
3.83 
3.80 
3.86 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 

 
 
 
 

 3.85 0.43  

 

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

30 
30 

12.00 
24.90 

2.636 
2.174 17.790* .000 

* p < .05 
    จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 จำนวน 30  คน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  4.2  ทักษะปฏิบัติ การประเมินคุณลักษณะของมัคคุเทศกดานการปฏิบัติหนาท่ี
มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู ของหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  
แสดงผลรวมของการประเมินทักษะปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ปรากฏผล ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4  คะแนนเฉล่ียทักษะปฏิบัติ เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

X 

(n=30) 
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   จากตารางที่ 4 พบวา ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
อยูในระดับดีมาก (    = 3.85, S.D. = 0.43 ) 
 4.3 ความพึงพอใจตอหลกัสูตร การประเมินผลความพึงพอใจตอหลักสูตรมคัคเุทศกนอย 
นำเท่ียววัดไผโรงวัว ซึ่งมีประเด็นการประเมิน จำนวน 9 ขอ เกณฑการประเมินเปน  5 ระดับ พึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด พึงพอใจระดับมาก พึงพอใจระดับปานกลาง พึงพอใจระดับนอย และพึงพอใจระดับ
นอยท่ีสุดผลปรากฏดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5  คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอหลักสูตร 
 มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

 

 

X 

 

 
 

 
(X ) S.D.  

1.  
     

4.50 0.50  

2.  
     

4.90 0.30  

3.  
     

4.60 0.49  

4.  4.60 0.49  
5.  
     

4.66 0.47  

6.  4.90 0.30  
7.   
     

4.83 0.37  

8.  
      

4.13 0.60  

9.  
      
    3 

4.50 0.50  

 4.62 0.45  
 

(n=30) 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจตอหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( x̄ = 4.62, S.D = 0.45)  

 ทั้งนี้เมื่อนำหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรยีนรู สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที ่ 3 (ฉบับราง) ไปใช พบขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองเน้ือหาข้ันตอนการปฏิบัติจริง  

ซึง่ผูวิจยัไดนำขอเสนอแนะมาปรับแก โดยเพ่ิมกจิกรรมทกัษะปฏิบตัใินแผนจดัการเรียนรูที ่5 6 7 และ 8 

ขั้นตอนการพูดแนะนำตัวมัคคุเทศก และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวซักถามขอสงสัย ซึ่งเดิมไมได

กำหนดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ    

 สรุป ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทกัษะปฏิบตักิารเปนมคัคเุทศกนอย อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลกัสูตร อยูในระดับมากท่ีสดุ 

และการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองขั้นตอนการพูดแนะนำตัวมัคคุเทศก และเปดโอกาส 

ใหนักทองเท่ียวซักถาม ขอสงสัย ในแผนจัดการเรียนรูที่ 5  6  7 และ 8 ซึ่งเดิมไมไดกำหนดกิจกรรม

ใหนักเรียนปฏิบัติ   

 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี 

 1.   ผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน

ตาง ๆ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  

โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร  

นำมาพัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ี

มีสวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) ใหความสำคัญ
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูนำไปพัฒนาตนเองได และ 

ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด การฝกทักษะในการเปนมัคคุเทศก ทำใหนักเรียนเกิดความรัก  
ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร ใชทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด จะได

เรียนรูระบบการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกท่ัวไปด ีมีศิลปะในการพูด (บุปผา  

คมุมานนท, 2528: 10) สอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร สมประสงค (2553: 100) ไดวิจัยการพัฒนา

หลกัสูตร กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู อำเภอหนองใหญ 
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จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา โครงสรางหลักสูตรและ 

ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

มีความเหมาะสมตามโครงสราง ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

คณุลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่การเรียนรู การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนี 

ความสอดคลอง เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-30) 

ระบุวาองคประกอบของหลักสูตรมี หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตรการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล สอดคลอง

กับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 30) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญคือ หลักการ 

จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร คำอธิบาย

รายวิชา ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของวันดี จูพานิชย (2551: 141) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

เร่ืองทองเท่ียวเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีกระบวนในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน พบวา หลักสูตร

ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู  คุณภาพผูเรียน ขอบขาย

เน้ือหา และโครงสรางหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว (2552: 1) 

ไดทำการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียวดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ดานขอมูลพื้นฐาน ผู เ ก่ียวของมี 

ความตองการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรกับสภาพปญหาของชุมชนทองถิ่น 
ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรมีความสอดคลองเหมาะสม 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 พบวา นกัเรียนสนใจเรยีน สนกุสนานในการรวมกิจกรรมการเปนมคัคเุทศกนอย 

แนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก  

สอดคลองกับแนวคิดของสุนีย ภูพันธ (2546: 21) ไดกลาววา “หลักสูตรมีความสำคัญย่ิงใน 
การจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือน

แผนท่ีหรอืเข็มทศิท่ีจะนำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลผุล” และยังสอดคลองกับงานวิจยัของนันธิชยั  

หิรัญวงษ (2547: 67) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนมัคคุเทศกนอยนําเท่ียว 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติได มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา สามารถนําเพ่ือนเที่ยวชมไดอยางไมเขิน 
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พูดจาสุภาพคลองแคลว ออกเสียงชัดเจนสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดและสอดคลองกับ

งานวิจัยของเบญจมาศ ศรีนวล (2554: 131-132) ไดวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา 

เรื่องเที่ยวคุมขุนแผน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา สถาบันการศึกษาองคกรตาง ๆ 

และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  

และนักเรียน พบวา หลักสูตรเรื่องเท่ียวคุมขุนแผนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นักเรียน 

ใหความสนใจและตั้งใจในการศึกษา มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4.  ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติ 

การเปนมัคคุเทศกนอย อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลอง

กับงานวิจัยของวรวุฒิ ติณณเตเชภณ (2550: 80) ไดศึกษายุทธศาสตรในการพัฒนา มัคคุเทศกนอย

ตลาดน้ำลำพยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา หลังจากการฝกอบรมระยะส้ัน

แลว กลุมตัวอยางมีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาไทยเพียงอยางเดียว เร่ืองบุคลิกภาพ

ในการเปนมัคคุเทศกนอยสวนใหญ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก หลังจาก 

การฝกอบรมระยะส้ันแลว กลุมตัวอยางมีความรู ความสามารถสูงกวากอนเขารับการอบรม อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพระบุญเพ็ง วรธมฺโม (สิงหคำ) (2551: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของมัคคุเทศกนอยท่ีมีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา: ศึกษา 

เฉพาะกรณวัีดเนรมติวิปสสนา อำเภอดานซาย จงัหวัดเลย ผลการวิจยัพบวา บทบาทของมคัคเุทศกนอย

ทีม่ตีอการเผยแผพระพุทธศาสนาในวัดเนรมิตวิปสสนา ใน 5 ดาน ไดแก ดานการนำเท่ียว ดานการอธิบาย

เช่ือมโยงหลักธรรม ดานการปฏิบัติธรรม ดานพิธีกรรม และดานการเปนชาวพุทธท่ีดี โดยรวม 

ทุก ๆ ดาน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของศรีประไพ ฤทธิพร 
(2554: 141-143) ไดวิจัยพัฒนาหลักสูตร เร่ืองตลาดเกาหอง สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมในการอนุรักษตลาดเกาหอง อยูในระดับมาก  

และเจตคติตอการเรียนรูหลักสูตรเร่ืองตลาดเกาหอง อยูในระดับมาก 

  

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

 ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

 1.  ครูควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจ
กอนจัดการเรียนการสอน สามารถนำหลักสูตรไปใชเพ่ือประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดกับนักเรียน 
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 2.  โรงเรียนควรสงเสริมใหมีการคนควาเก่ียวกับสถานท่ีสำคัญทางพุทธศาสนาใน 

วัดไผโรงวัว เพ่ือใหนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูในชุมชนใหคุมคา 

 3.  จากการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีเน้ือหาในใบความรูใหเหมาะกับ

วัยของผูเรียน เน้ือหาเขาใจงาย รูปแบบนาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู 

 4.  จากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหเกิดประสบการณตรง ควรจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูโดยตรง  

 5.  ควรนำหลักสูตรไปใชกับนักเรียนท่ีมีวัยใกลเคียงกันและควรใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะมากข้ึน 

 6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนใหความสนใจเรียน ตองการเรียนรู และสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี ครูควรพานักเรียนศึกษานอกสถานท่ีใหมากข้ึน 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียวสถานท่ีสำคัญอื่น ที่มี 

ในชุมชน เพ่ือเปนการเผยแพรแหลงเรียนรูสูสังคมภายนอกใหรูจัก 

 2.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยสูอาชพี 

 3.  การทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยครั้งตอไปควรใชเน้ือหาในหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูกลุมอื่น 

 

สรุป 
 การดำเนินการวิจัย หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ตองการใหสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน

รูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร นำมาพัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพ

การเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของตองการใหพัฒนา

หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว โดยมีผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย อยูในระดับมาก ดานความ

พึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด และการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาแผนจัดการเรียนรู 

ที่ 5  6  7 และ 8 ปรับคำถามในแบบทดสอบขอที่ 5  9  18  และ 21  
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