
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 97

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกลุม

สาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน  สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและ

หลังการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน 

โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษากรอบสาระพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาโครงราง

หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร และประชากรท่ีใช 

ในการวิจัย จำแนกเปน 2 กลุม คือ 1) ประชากรที่ใหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรอบรูในทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน 2) ประชากร 

และกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองหลักสูตร ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
บานคลองจินดา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ แบบสอบถามและแบบประเมินโครงรางหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเคร่ืองหมาย 

ผลการวิจัยพบวา 

1. หลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดีมากและหลักสูตรมีองคประกอบ 
ครบถวน ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหาของหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน แนวทาง 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2รองศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3รองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผลโดยมีความสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน และมีความเหมาะสม ที่จะนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

2. หลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง ลดโลกรอน 

 

ABSTRACT 
The research and development aimed to: 1) develop the local curriculum in Social 

Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” for 

Prathomsuksa 3 students, 2) compare the students’ learning achievements before and 

after the curriculum implementation, 3) study the students’ satisfactions on the local 

curriculum in Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to 

Reduce Global Warming”. There were 4 steps of the local curriculum development: 1) to 

study the fundamental data, 2) to develop the curriculum structure, 3) to implement the 

curriculum , and 4) to evaluate and improve the curriculum. The population used in this 

research comprised of 2 groups; namely, 1) the population offering the basic information 

including the school administrators, school committee, local experienced people, students’ 

guardians, teachers, and students, 2) the population and subjects used in the curriculum 
experiment including Prathomsuksa 3 students, Banklongjinda School, Semester 1, Academic 

Year 2011. The research instruments were lesson plans, the achievement tests, questionnaire 

on the satisfactions, survey questionnaire, interview form, questionnaire and the curriculum 

structure evaluation form. The data were analyzed by using the mean (    ) standard 
deviation (S.D.) and the sing-test for dependent.  

The findings revealed that: 

1. The development derived the qualified local curriculum in Social Studies, Religion 
and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” at the very 

good quality level. The curriculum had all components including the principle, purpose, 

content structure, approach to learning, media/learning resources, measurement and 

X 
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evaluation correlating to the local conditions, and suitable for organizing learning and 

teaching.   

2. The students’ learning achievements after learning by the local curriculum in 

Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global 

Warming”. revealed higher than before learning by the local curriculum at the .01 level with 

statistical significance. 

3. The students’ satisfactions on the local curriculum in Social Studies, Religion 

and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” were at high 

level. 

 

Keywords: local curriculum; social studies, religion and culture ; sufficiency economi; 

global warming 

 

บทนำ 
การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูตองเปนการศึกษาที่ชวยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสราง

พลังท่ีมีอยูในตัวมนุษย ซึ่งสามารถทำไดตั้งแตจุดแรกเร่ิมและตลอดชวงวัยของชีวิต ระบบการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงจัด

ใหมีโครงสรางท่ีเปดกวางยืดหยุนหลากหลายในรูปแบบและวิธีการจัด ที่เอื้อใหประชาชนมีโอกาส

เขาถึงความรูไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เปนการทำใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่

เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี ซึ่งการจะเกิดระบบการศึกษาดังกลาวไดจำเปนตองสรางสภาพ

แวดลอมและกำหนดเง่ือนไขปจจัยท่ีเหมาะสม (วิโฬฏฐ  วัฒนานิมิตกูล, 2550: 27) 
หลักสูตรเปนเคร่ืองมือสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งสุนีย ภูพันธ (2546: 16) ไดชี้ใหเห็น

ความสำคัญของหลักสูตรสรุปไดวา การจัดการศึกษาประเภทใดก็ดีจะขาดหลักสูตรมิได เพราะ

หลักสูตรจะเปนโครงรางกำหนดไววา จะใหเด็กไดรับประสบการณใดบางท่ีจะเปนประโยชนตอเด็ก

และสังคม หลักสูตรเปนแนวทางท่ีจะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน หลักสูตรทองถ่ินเปน
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับวัย และจัดกิจรรมการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการโดยไมแยกสวน ซึ่งสอดคลองกับการดำเนินชีวิตจริงของนักเรียน และสงเสริมให
ทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (อุดม  เชยกีวงศ, 2545: 45) 

สังคมในปจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวเร่ืองสิ่งแวดลอม การเอาใจใสดูแลสุขภาพอนามัย แสวงหา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความตระหนักในเร่ืองคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และเร่ิมสนใจที่
จะฟนฟูวัฒนธรรมรูปแบบพออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ทำใหอยู
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ได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจำเปนที่ทำไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพ่ือชวยเหลือผูที่

ไมมีอันนำไปสูการแลกเปล่ียนในชุมชน และขยายไปจนสามารถท่ีจะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดท่ีเร่ิมจากตนเองและความรวมมือในทางปฏิบัติจุดเร่ิมตนของการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียงเปนท้ังหลักการ

และกระบวนการทางสังคม (ศูนยสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2552: 

ออนไลน) 

ในปจจุบันพบวา สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้นจาก

การทำกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ไมวาจะเปนการเผาผลาญถานหินและเช้ือเพลิง รวมไปถึงสารเคมี 

ที่มีสวนผสมของกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยใช และอ่ืนๆอีกมากมาย จึงทำใหกาซเรือนกระจกเหลาน้ี

ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยูบนชั้นบรรยากาศของโลก ทำใหรังสีของดวงอาทิตยที่ควรจะสะทอนกลับ 

ออกไปในปริมาณท่ีเหมาะสม กลับถูกกาซเรือนกระจกเหลาน้ีกักเก็บไว ทำใหอุณหภูมิของโลกคอยๆ 

สูงขึ้นจากเดิม  ผลกระทบของภาวะโลกรอนน้ันก็มีใหเราเห็นกันอยูบอยๆ สภาพลมฟาอากาศท่ี 

ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากข้ึน น้ำทวม แผนดินไหว พายุที่รุนแรง รวมไปถึง 

โรคระบาดชนิดใหมๆ หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกน้ีแลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม และพาหะ

นำโรคท่ีเพ่ิมจำนวนมากข้ึน (อุษา สัตยซื่อ, 2552: ออนไลน) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยตระหนักในปญหาและตองการจะใหเยาวชนมีคุณสมบัติและ

คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ัน 

ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อันจะสงผลใหผูเรียนเปน

สมาชิกท่ีดีของชุมชนดวยการชวยกันลดสภาวะโลกรอน โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำเนินชีวิต ทำใหบุคคลในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียงสืบไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  จำแนกไดเปน 2 กลุม  ดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ผูใหขอมูลความตองการ 
เก่ียวกับสาระการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน ผูรอบรูในทองถ่ิน 5 คน 

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน ครูในโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน และนักเรียน

ในโรงเรียนบานคลองจินดา 20 คน รวมทั้งหมดจำนวน 45 คน โดยการสำรวจความคิดเห็น 
ซึ่งประชากรท่ีใหขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด เลือกมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล 
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2.  ประชากรท่ีใชในการทดลอง 

 2.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในกลุม

โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 50 คน จาก 5 หองเรียน ที่จัดหองเรียนโดยคละนักเรียน เกง ปานกลาง  ออน 

 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กำลังเรียนภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวยในการ

สุม ซึ่งโรงเรียนท่ีผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัยจึงทำการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางน้ี 

3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน 

 3.2.  ตวัแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียน 

4.  ระยะเวลาในการทดลอง  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2554 

5.  เน้ือหา หลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึน มีเน้ือหาสาระการเรียนรูประกอบดวย ความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการลดโลกรอน แหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการลด

โลกรอน การสำรวจแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนที่มีอยูในชุมชนของนักเรียน การนำ

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินเพ่ือลดโลกรอน   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3    

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

หลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
ดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เปนการดำเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลพื้นฐานท่ีจำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ         

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำแนกออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ศกึษาและวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา 

2. สำรวจความตองการของนักเรียนและผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดแก 

ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรูในทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียน และครูในโรงเรียน 

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล 

3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทองถ่ิน  

 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร 

ผูวิจัยนำขอมูลพ้ืนฐานจากข้ันตอนท่ี 1 มากำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และ

กำหนดองคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน แนวทาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ซึ่งการดำเนินงาน แบงออกเปน 

2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี  1  การสรางโครงรางหลักสูตร 

1. กำหนดหลักการของหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการนำ

ขอมูลพ้ืนฐานจากข้ันท่ี 1 นำมาพิจารณากำหนด หลักการของหลักสูตรวามีลักษณะและจุดเนนของ

หลักสูตรอยางไร  มุงเนนการเรียนรูกลุมเปาหมายใด  และมีวิธีการใดใชหลักสูตรอยางไร 

2. กำหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยดูจากสภาพปญหาและความจำเปนท่ีเกิดขึ้นใน
ทองถ่ินท่ีจะชวยสนองความตองการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูใหสมบูรณขึ้น และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรทองถ่ิน

และใหคนในทองถ่ินเห็นความสำคัญ 
3. กำหนดเน้ือหาสาระและกำหนดเวลาเรียน โดยการนำขอมูลพ้ืนฐานท่ีรวบรวมไดมา

พิจารณากำหนดเปนเน้ือหาสาระ และเวลาเรียน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และความตองการของทองถ่ิน 
4. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยศึกษาตำราเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสำคัญ เนนกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ และนักเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด 

5. กำหนดส่ือ และแหลงเรียนรู ใชสื่อท่ีมีในทองถิ่น บุคคลในทองถิ่นท่ีมีความรู และนำ

ภูมิปญญาทองถ่ินใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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6. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใชวิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง เชน 

การสังเกต การตรวจผลงาน และทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี  2 การประเมินโครงรางหลักสูตร 

ผูวิจัยเสนอโครงรางหลักสูตรทองถิ่นตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

คุณภาพกอนนำหลักสูตรไปทดลองใช ซึ่งประเมินดานความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร 

ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการเรียน 

1. วัตถุประสงคของการประเมินเพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอง ของ 

โครงรางหลักสูตร 

2. ผูทำหนาท่ีประเมินโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย ผู เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดทำการประเมินท้ังความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

3.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินประกอบดวยแบบประเมินความเหมาะสม และความ

สอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำแบบประเมินพรอมกับโครงรางหลักสูตร ใหผูเชี่ยวชาญ

แตละคนประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

5.  การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของ

โครงรางหลักสูตร และความสอดคลอง 

 

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 

วิธีการดำเนินงานในการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน มีวิธีการดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี    

1. ขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน ตอผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา  

(วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) 
2. ทำการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

3. ทำการสอนโดยใชหลักสูตร ที่ผูวิจัยสรางข้ึน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 

10 คน โรงเรียนบานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดกลุมตัวอยางน้ีไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวย

ในการสุม ซึ่งโรงเรียนท่ีผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัย 
จึงทำการทดลองกับกลุมตัวอยางน้ี โดยใชเวลาจำนวน 8 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม  16 ชั่วโมง 

4. ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับ 

กอนการใชหลักสูตร 
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5. การวิเคราะหขอมูล ทำโดยหาคาเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ

คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม 

การเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน 

6.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังใชหลักสูตรทองถิ่นโดยการทดสอบเคร่ืองหมาย 

(Sign-Test) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

หลังจากนำหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังน้ี 

1.  การประเมินผลหลักสูตร  ผูวิจัยกำหนดเกณฑการประเมินไว ดังน้ี 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใช

หลักสูตรเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 

 1.2 คะแนนเฉล่ีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมต่ำกวารอยละ  70 

 1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุดหรือ 4.50 

ขึ้นไป 

2.  การปรับปรุงหลักสูตร  หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช  และไดทำการประเมินประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรแลว ผูวิจัยไดนำผลท่ีได ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และขอคิดเห็นของนักเรียนมา

วิเคราะห และดำเนินการแกไขในรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหไดหลักสูตรทองถ่ินท่ีสมบูรณ สามารถนำ

ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

ผลการวิจัย   
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการวิจัย ดังน้ี 

ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดผลการประเมิน ดังน้ี 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร พบวามี 
คาเฉล่ียต้ังแต 4.56 – 4.67 และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาต้ังแต 0.22 – 0.44 แสดงวาแตละ

สวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุดโดยภาพรวมความ
เหมาะสมของโครงรางหลักสูตรอยูในระดับคาเฉล่ีย 4.65 และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.26 

แสดงวาแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กำหนด 

X 
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2. การประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาความสอดคลองของ

องคประกอบโครงรางของหลักสูตร และนำขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงคาดัชนีความสอดคลอง ที่ได

จากการประเมินโครงรางหลักสูตรของผูเช่ียวชาญ โดยภาพรวมความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีคา 0.66 – 1.00 แสดงวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกัน 

ทุกประการ 

3.  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนำไปทดลองใช ผูวิจัยไดปรับปรุงโครงรางหลักสูตร

ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดลองใช ไดผล ดังตอไปนี้ 

     3.1 หลักการของหลักสูตรปรับปรุงดานการใชภาษาใหมีความกระชับ และชัดเจนย่ิงขึ้น 

   3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริงและกิจกรรมกลุมโดยให

นักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสุด 

     3.3 ดานส่ือและแหลงเรียนรู เนนการศึกษาคนควาจากทองถ่ินของตน 

     3.4 ดานการวัดและประเมินผล ปรับปรุงการใชภาษาในแบบทดสอบความรูความเขาใจ

ใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ผลการทดลองใชหลักสูตร 

ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนกับกลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานคลองจินดา จำนวน 10 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 7 แผน 16 ชั่วโมง โดยผูวิจัย

นำเสนอเปน  2 สวน ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ิน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน 

 

ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน และ
หลังการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

 

 การทดลอง คะแนน  S.D. คะแนนเฉล่ียรอยละ 

 กอนการทดลอง 20 10.60 6.24 53.00 

 หลังการทดลอง 20 18.20 3.56 91.00  

 
จากตาราง พบวา กอนเรียนหลักสูตรทองถิ่นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เทากับ 10.60 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.00 หลังเรียนหลักสูตรทองถ่ินนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 18.20 

คะแนน คิดเปนรอยละ 91.00 (ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 70) 

X 
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จากการทดลอง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ิน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น พบวา ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (    = 4.68, S.D. = 

0.20)  

สรุปผลจากการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สามารถ

สรุปได ดังน้ี 

 1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับหลักสูตรทองถ่ิน หลัง

การทดลองพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 2. คาเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ  4.68 

 

ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการประเมินผล หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใชแลวผูวิจัยทำการประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลการประเมินหลักสูตร เมื่อพิจารณาคาสถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบนัย

สำคัญทางสถิติจากตารางขางตนสามารถสรุปได ดังน้ี 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 91.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 

3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอหลกัสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสดุ ผานเกณฑทีก่ำหนด 
ผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 

ลดโลกรอน ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชไดจริง 

ผลการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ที่พัฒนาข้ึนน้ี ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญในข้ันการประเมิน 
โครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากน้ันผูวิจัยไดนำหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช ซึ่งจากการ

ทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ ดังน้ันจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น ฉบับสมบูรณ 

ซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี 

 

X 
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อภิปรายผล 
1. ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

 ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนน้ีมีจุดประสงคเพ่ือรวบรวม

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่นโดยการ

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับนโยบายการศึกษาของชาติ การสำรวจความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

จากนักเรียนและผูเก่ียวของ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบ

และรูปแบบของหลักสูตร พบวา มีนโยบายใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม 

กับสภาพความตองการของชุมชน และทองถ่ิน โดยสงเสริมใหทองถ่ินรวมกันอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน จัดการเรียนรูตามสภาพความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน  

 ตอนท่ี 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม ผูวิจัยไดนำ           

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากข้ันตอนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับสภาพปญหาและความ

ตองการ ขอบเขตเน้ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดย

กำหนดองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และเอกสาร

ประกอบหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกรมวิชาการ (2540: 8-9) ในการประเมินโครงราง

หลักสูตร ผูวิจัยไดนำโครงรางหลักสูตร เสนอตอผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคลอง ผลการประเมินความเหมาะสม ขององคประกอบของโครงรางมีคาเฉล่ีย 4.65 อยูในระดับ

ที่เหมาะสมมากท่ีสุดแสดงวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม สวนผลการ

ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.66 - 1.00 

แสดงวา โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกประเด็น หลังจากนั้นนำโครงรางไปปรับปรุง และ

แกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช ซึ่งในขั้นตอนน้ีทำใหทราบถึงจุดบกพรอง

ของหลักสูตร  

 ตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรผูวิจัยไดดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
จำนวน 7 แผนโดยมีครู วิทยากรในทองถ่ิน เปนผูใหความรูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการสอน ทำให

คนพบขอดีและขอบกพรอง ของหลักสูตร เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539: 38) ท่ีกลาววา “การนำหลักสูตรไปทดลองใชเปนการตรวจสอบหลักสูตรวา
สามารถนำไปใชไดดีกับสถานการณจริงเพียงใด” 

 ตอนท่ี 4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของ

ผูเช่ียวชาญในข้ันการประเมินโครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากน้ันผูวิจัยไดนำหลักสูตรท่ีปรับปรุง

แลวไปทดลองใช ซึ่งจากการทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ จึงไมตองทำการปรับปรุง

หลักสูตรอีกครั้ง ดังนั้นจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 108

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน ฉบับสมบูรณซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี 

2. ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยหลักสูตร

ทองถ่ินอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เน่ืองมาจากหลักสูตรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคลองกับสภาพทองถ่ินและความตองการของผูเรียนมากท่ีสุด คือ ดานเน้ือหาสาระเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงและภาวะโลกรอน โดยเน้ือหาท่ีจัดใหนักเรียนเรียนรู เก่ียวกับ ความหมายหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดโลกรอน เม่ือนกัเรียนไดเรียนรูแลว สามารถบอกไดวาการลดโลกรอน

ทำไดอยางไร นักเรียนสามารถบอกวิธีชวยลดโลกรอนดวยการใชชีวิตอยางพอเพียงได นอกจากน้ี

นกัเรียนยังสามารถเผยแพรความรูตางๆ ใหแกคนในชมุชนได และนำมาประยุกตใชในชวิีตประจำวันได 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 2 ขอ ไดแก กระบวนการ

จัดการเรียนรู สงเสริมนักเรียนใหมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และ

กิจกรรมเนนการปฏิบัติจริงและเนนทักษะกระบวนการทำงานและกระบวนการกลุม (   = 4.90, S.D. 

= 0.09) แสดงวานักเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทำวิจัยโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชเพ่ือเปน

ประโยชนในดานอ่ืนๆ นอกจากการลดโลกรอน 
2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรู

อื่นๆ เชน  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนตน   

3. ควรพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในเน้ือหาสาระอ่ืนๆ 

4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน
กับระดับชั้นอื่นๆ 

 

X 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 109

เอกสารอางอิง 
ดลฤดี ประโยชนมี.  (2546). การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปลูกขาวโพดฟกออน  

 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ดุษฎี  เพงพินิจ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง 

 นิทานพ้ืนบานจังหวัดชยัภูมิ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนแกงครอ 

 วิทยา. ภาคนิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

วิชาการ, กรม.  (2539).  สรุปผลการประชมุสัมมนาเร่ืองแนวทางการนำภูมิปญญาทองถ่ินไป 

 ใชในการจัดการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว. 

วิชาการ, กรม. (2540). รายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ิน กับการจัดการเรียนการสอน 

 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว. 

วิชาการ, กรม. (2543). การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา.  

วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล. (2548). การพัฒนาหลักสูตรองคความรูเพื่อพัฒนาการศึกษา.  

 กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

ศูนยสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม. (2552). เศรษฐกิจแบบพอเพียง. 

 <http://region3.prd.go.th/The_King/justeconomic.php> (26 เมษายน).  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2550).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

 สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10. <http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139> (29  

 เมษายน). 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

 พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

 คุรุสภาลาดพราว. 
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (2550).  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550. <http:// 

 library2.parliament.go.th/giventake/ con2550-2.html> (29 เมษายน). 

สนุยี ภูพันธ. (2546). แนวคิดพืน้ฐานการสรางและการพัฒนาหลักสตูรยุคปฏิรปูการศึกษาไทย.  
 เชียงใหม: แสงศิลป. 

เสาวลักษณ  รอดผล.  (2549).  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัด 

 ชมุพร สำหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนสะอาดเผดมิวทิยา.  ภาคนิพนธ 
 ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 110

หัทยา เจียมศักด์ิ. (2539). การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง หัตถกรรมในทองถ่ิน สำหรับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ 

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อุษา  สัตยซื่อ.  (2550).  ภาวะโลกรอน. <http://www.thaiall.com/globalwarming/index.html> 

 (29 เมษายน). 

Hass, G.  (1980).  Curriculum Planning : A New Approch. Boston: Allyn and Bacon.  

Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice.  New York: Harcout  

 Brace&World. 

Tyler, R.W.  (1949).  Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of  

 Chicago Press. 

 




