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ปี การศึกษา

การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง เล่าเรื่ องเมืองสุ พรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง
บุปผา สิ งห์สถิตย์
2559
บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายทั่วไป เพื่ อพัฒ นาหลัก สู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง เล่ าเรื่ องเมื อ ง
สุ พรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอน
การพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การทดลองใช้
หลักสู ตร 4) การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2559
จานวน 34 คน ได้ม าด้วยวิธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม หลักสู ตร
ท้อ งถิ่ น แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น (มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.887) แบบวัด
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ และแบบวัดเจตคติ ต่อการเรี ยน (มี ค่ าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.777) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง เล่าเรื่ องเมืองสุ พรรณ
เพื่ อพัฒนาความภาคภู มิ ใจในท้องถิ่ นตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่าสถานศึ กษา
ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในท้องถิ่ น เพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
ชีวิตจริ งของตนเองและท้องถิ่น ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
และจากการส ารวจความต้องการในการพัฒ นาหลักสู ตรท้องถิ่ น นักเรี ย นและผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้อง
มีความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง เล่าเรื่ องเมืองสุ พรรณ ขึ้นใช้ในโรงเรี ยนและ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรี ยน
2. ผลการพัฒนาหลักสู ตรพบว่า หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง เล่ าเรื่ องเมื องสุ พรรณ เพื่อพัฒนา
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย
โครงสร้าง คาอธิ บ ายรายวิชา ขอบข่ายเนื้ อหาสาระ เวลาเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้

การวัด และการประเมิ น ผล และแผนการจัด การเรี ย นรู ้ จ านวน 8 แผน ผู ้เชี่ ย วชาญประเมิ น
องค์ประกอบของหลักสู ตรพบว่า มีความสอดคล้องและเหมาะสม
3. ผลการทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง เล่าเรื่ องเมืองสุ พรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่ นตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล 2 วัด ปราสาททอง ซึ่ งมี ท้ ัง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนมี ความใฝ่ เรี ยนรู ้ หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ มีค วามขยัน
และอดทน ปฏิ บ ตั ิกิ จ กรรมอย่า งตั้ง ใจกระตือ รื อ ร้ น และกล้า แสดงออก มี ค วามรั บ ผิด ชอบ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการเขียนสรุ ปข้อมูลได้ดี
4. ผลการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รพบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง
เล่ าเรื่ องเมื องสุ พ รรณ เพื่อพัฒนาความภาคภู มิใจในท้องถิ่ นตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึ ก ษา
ปี ที่ 6 ที่ เรี ยนตามหลักสู ตรท้องถิ่ นที่ พฒั นาขึ้ นหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี และมี เจตคติต่อการเรี ยน
หลักสู ตรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร มีการปรับเพิ่มชัว่ โมงเรี ยน
ในหลักสู ตรจาก 18 ชัว่ โมง เป็ น 19 ชัว่ โมง โดยปรับเพิ่มชัว่ โมงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 จาก
เดิม 4 ชัว่ โมงเพิ่มเป็ น 5 ชัว่ โมง
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Abstract
The objective of this research was to develop the local curriculum entitled “the stories
of Suphanburi” To be proud in local curriculum of students in Primary 6. We have 4 courses to
develop. 1) To study the basic information 2) To develop the course 3) To experiment the course
4) To assessment and improvement the course. Sample group such as students in Primary 6/2
Muang Municipal 2 Wat Prasatthong School. Suphanburi Province. Semester 2. Academic year
2016. About 34 students that we have to random (cluster random sampling). We use our class to
be random unit and use the interview to asking in group of local curriculum course. The achievement
experiment (confidence level 0.887) Attitudes and English Language learning behavior (confidence
level 0.777). To analysis the data with percentage, average, standard deviation, content analysis
and T-Test
Research finding were as follows :
1 From study case from basic information to develop the local curriculum “the stories
of Suphanburi”. To be proud in local curriculum from students in Primary6. That finding, we
have to manage the education to accordance with economic and local social. Our students have to
know and learning the real life in their local that they feel love and be proud in their local. From
the survey, we want to develop the local and our students and all concerned have to developed a
course of “the stories of Suphanburi”. And create the activity in school as appropriate.
2. The result from development course finding local course “the stories of Suphanburi”
has to develop in local by students in Primary 6 with 6 consisted (Principles, aim, structure,
course syllabus, content scope, time learning, multimedia learning, measure the evaluation and
Learning plans 8 sheets. The expert estimate and consist of course with correspond and suitable.

3. The result from experiment follow the local course “the stories of Suphanburi” To
develop with proud of students in Primary6. We have to experiment to the students in Primary 6
Muang Municipal 2 Wat Prasatthong School. We have a theory and practical follow the learning
plan that finding the learning behaviors have to study and finding the knowledge to be hard
working and demonstrate. They have to create, consider, analyze and write in brief.
4. The result from assessment and develop course that found the achieve of study
“The stories of Suphanburi” with proud in local by students in Primary6. They have a high level
than before learning local course. In statistic at level .05, all of students have to conduct and try to
learning the new knowledge in the best level. And a good attitude in the highest view and
improved the course. We have to increase the hour to learn from 18 hours to 19 hours. We change
the time learning from 4 hours to 5 hours follow the learning Plan 1.

