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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เยาวเรศ ภักดีจิตร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนั กศึกษา คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค์ 2) ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั กสู ต รท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ เกี่ยวข้ องจานวน 2 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ม ที่ 1 บุ คคลในชุ มชน องค์ กรชุ มชน
เครือข่ายชุมชนและกลุ่มที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสารวจบันทึ ก
ข้อมูลสารสนเทศบริบทในท้องถิ่น 2) แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูล ใช้แจกแจง
ความถี่หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้จานวน 21 เรื่อง
2. หลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น, กระบวนการมีส่วนร่วม
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The Development of Local Curriculums which Employ a Participatory Learning
Approach with the Students from the Faculty of Education,
Nakhon Sawan Rajabhat University
Yaowares Pakdeejit 
Abstract
This research aimed: 1) to develop local curriculums which employ a participatory learning approach
with the students from the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University, and 2) to evaluate these
curriculums. The population in which the research has studied on consists of 2 groups of stakeholders. The first
group includes local people, civil society organizations and civil society networks, and the second group
includes students from the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University, who are in the major of
Social Studies, and in the diploma program. The tools which are used in this research include 1) the survey
form on local context information record, and 2) the evaluation form on local curriculum materials. Analyzing
data was done by using frequency distribution to find the mean and standard deviation.
The finding results show that:
1. For the development of local curriculums which employ a participatory learning approach with the
students from the Faculty of Education of Nakhon Sawan Rajabhat University, the students helped to develop
21 local curriculums.
2. For the evaluation of local curriculums which employ a participatory learning approach with the
students from the Faculty of Education of Nakhon Sawan Rajabhat University, the overall evaluation result is high.
Keywords: The development of local curriculums, A participatory learning approach
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นขั้นความรู้ของชาวบ้านในการคิดแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หรือสติปัญญาอันเกิด
จากความรู้สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่น ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ภูมิปัญ ญาชาวบ้านจึงเป็น พื้ นเพ รากฐานความรู้ข องชาวบ้าน แม้ เวลาผ่านไปแล้วแต่เราสามารถคืน สู่
รากเหง้าปรับปรุงวิถีแห่งบรรพบุรุษและกระบวนทัศน์ของพวกเขาให้เป็นรากฐานของชีวิตในสังคมยุค
ปัจจุบัน โดยไม่จาเป็นต้อปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากแต่จะใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาตาม
เยี่ยงอย่างบรรพบุรุษ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (กรมวิชาการ, 2542)
การดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการปฏิรู ปการศึกษา ตามแนวบัญญัติ 10 ประการนั้ น ได้
กาหนดให้ โรงเรีย น น าภู มิปั ญ ญาและทรั พ ยากรในท้ องถิ่ น มาใช้ป ระโยชน์ ทางการศึ กษา ให้องค์ กร
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการกาหนดหลักสูตร และเป็นโรงเรียนที่ท้องถิ่นให้การยอมรับในคุณ ภาพ และ
มาตรฐาน สภาพปัญหาการใช้หลักสูตร พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีบทบาทโดยตรง ในการพัฒนา
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน การดาเนินงานวิชาการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง ขาดความต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมทุกท้องถิ่น ขาดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายนั้น ระดับดาเนินการจะเป็นข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามนโยบายได้เป็นอย่างดี และ
ยังส่งผลต่อเนื่อง ถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นได้อีกด้วย
(กรมวิชาการ, 2539)
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น หลักสูตรนับเป็นแม่แบบที่สาคัญ และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณลักษณะ
ของผู้เรียน ที่ผ่านกระบวนการศึกษาได้ดีที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8
และแนวทางการปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้มีการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้ท้องถิ่น เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมมือกัน ระหว่างโรงเรียน กับองค์กรท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผู้เรียน และท้องถิ่นนั้น ซึ่งการดาเนินงาน พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ในระดับโรงเรียนนั้น ผู้บริหารและครูผู้สอน มีบทบาทสาคัญใน การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
ความต้ องการของท้องถิ่ น รวมทั้งการน าไปปฏิบัติให้ สั มฤทธิ์ ผ ลได้ อย่ างแท้ จริง (ฐานข้ อมู ล การวิจัย
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2548)
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
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อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ ในการ
พัฒนาตนเองและสามารถนาเอาภูมิปัญญา องค์ความรู้และทรัพยากรของท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้สูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีที่ใช้ ในการดาเนินการวิจัยโดยศึกษาแนวคิด ความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ หลั ก สู ตร(ชั ย วัฒ น์ สุ ท ธิ รั ต น์ , 2556, น.1; วารี รั ต น์ แก้ วอุไ ร, 2549, น.21-22; Griffin,
Colin, 1983; Marsh, Colin and Willis, George, 1995; Mc Neil, John D, 1981; Taba, Hilda, 1962; Tyler,
Ralph W, 1975) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (กรมวิชาการ, 2545; วิชัย ประสิทธิ์วุฒิ
เวชช์, 2542, น.135-137; Pratt, David, 1980) ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(สมใจ ปราบ
พล, 2544, น.13-14; อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545, น.41; สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2549,
น.34-35; สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, 2545) ศึกษาแนวคิดการประเมินผลหลักสูตร (ทัศนา แขมมณี, 2553;
มาเรียม นิลพันธุ์, 2543; Good, Carter V, 1973) แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
ปัจจัยนาเข้า (Input)

ผลผลิตที่ได้ (Output)

-บริบทชุมชน วิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน
-สังคมและวัฒนธรรม
-ภูมิปัญญาท้องถิน่
-สภาพภูมปิ ระเทศ ภูมิอากาศ
-สภาพเศรษฐกิจ
-อาชีพและสินค้า OTOP ในท้องถิ่น

หลักสูตรท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Social Sciences Research and Academic Journal

37

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ ใช้ กระบวนการวิจัย เชิ งปฏิบั ติก ารแบบมี ส่ วนร่ วม (PAR) ของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
เพื่อเก็บข้อมูล สารวจ สัมภาษณ์เจาะลึก เสวนากลุ่ม การสังเกต จัดประชุมกลุ่มย่อย และทดลองปฏิบัติการ
ตามแนวทางที่ได้
แหล่งข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมู ลจากเอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลระดับชุมชนเพื่อให้ได้แนวคิดทฤษฎีที่สามารถนาไปใช้ในการวางแนวทางในการศึกษาพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการอภิปรายอ้างอิง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ศึกษาได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรงจากประชากรที่ศึกษา และเป็น
การศึ ก ษารายละเอี ย ดต่ อ เนื่ องจากข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ และข้ อ มู ลด้ านการพั ฒ นาหลั กสู ต รท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
วัตถุประสงค์
การวิจัย
1. เพื่อสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่น
โดยใช้
กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ย่อย
1. วิเคราะห์องค์
ความรู้บริบทชุมชน
2. กาหนดสาระ
การเรียนรู้และผล
การเรียนรู้
3. จัดทาหน่วย
การเรียนรู้
4. จัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้,
สื่อ และนวัตกรรม,
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัย
2. บุคคลในชุมชน
องค์กรชุมชน
เครือข่ายชุมชน
3. นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
และหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. ศึกษาสารวจ
บริบทชุมชน
2. จัดกลุ่มระดม
สมองพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น
3. ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการวิพากษ์
หลักสูตรท้องถิ่น
4. ปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ให้สมบูรณ์
5. จัดทาเอกสาร
หลักสูตรท้องถิ่น
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เครื่องมือในการ
วิจัย
1. แบบบันทึก
ขอบข่ายเนื้อหา
2. แบบบันทึก
โครงสร้าง
หลักสูตร
3. โครงสร้าง
หน่วยการ
เรียนรู้
4. แบบฟอร์ม
แผนการจัดการ
เรียนรู้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจัย
2. เพื่อประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ย่อย
1. สร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรท้องถิ่น
2. ติดต่อประสาน
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
3. ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัย
2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและ
การสอน

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. ส่งแบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ท้องถิ่นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและ
การสอน
2. วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปและเขียน
รายงานวิจัย

เครื่องมือในการ
วิจัย
1. แบบประเมิน
คุณภาพ
หลักสูตร
ท้องถิ่น

ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย ผู้ เกี่ ยวข้องจานวน 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 คื อ
บุคคลในชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และ กลุ่มที่ 2 คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสารวจ บันทึกข้อมูลสารสนเทศบริบทในท้องถิ่น
2. แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อ ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
2. มอบหมายให้นักศึกษา แบ่งกลุ่มส ารวจบริบทในท้องถิ่น โดยนาแบบสารวจ บันทึกข้อมู ล
สารสนเทศบริบทในท้องถิ่น ไปสารวจ สังเกตและบันทึกข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น ตามความสนใจ
และพื้นที่วิจัยของกลุ่ม
3. รวบรวมข้อมูลจากแบบสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
4. ประชุ มเชิ งปฏิบั ติการจั ด ท าเอกสารหลั กสู ตรท้ องถิ่ น น าเสนอการเขี ย นเอกสารหลั กสู ต ร
ท้องถิ่น
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5. นาแบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างและตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว
และหลักสูตรท้องถิ่นที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินคุณภาพ ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น
6. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น และเขียนรายวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลจากแบบสารวจ บันทึกข้อมูลสารสนเทศบริบทในท้องถิ่น จากการลงพื้นที่ของนักศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงเขีย นเป็นความเรียงเป็นเอกสารหลักสูตร
ท้องถิ่น
2. ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
1. หลั กสู ตรท้องถิ่ นโดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่ วนร่ วมของนั กศึ กษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ งนั กศึกษาได้จัดทาผลงานหรือชิ้นงานเกี่ยวกับการพั ฒนาหลั กสูตร
ท้องถิ่นหรือบทเรียนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ และศึกษา สังเกต สารวจ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้ความ
สนใจ ความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงตามศักยภาพของตนเอง ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ร่วมกันพั ฒ นาหลั กสู ตรท้องถิ่น ได้จานวน 21 เรื่อง ดังนี้ 1) รักษ์ป่าห้วยขาแข้ง 2) เมื องปากน้ าโพ
3) ไพศาลีดินแดนของเรา 4) เต้นการาเคียวบ้านสระทะเล 5) เมืองยุทธหัตถี 6) ชัยนาทบ้านเรา 7) รอบรู้
เมืองพะเยา 8) รอบรู้เมืองพิ จิตร 9) เรียนรู้หิน ถิ่นชาละวัน 10) ตานานเมื องชุมแสง 11) กล้วยตาบล
ตะเคียนเลื่อน 12) สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 13) เมืองตีคลี 14) น้าตาลสดเกยไชย 15) 5 แห่ง
แหล่งมรดกโลกของไทย 16) มหัศจรรย์แห่งบัว 17) วัด ทรงเสวย 18) ส้ มโอขาวแตงกวาเมืองชัยนาท
19) ลาดยาวพาเพลิน 20) กล้วย กล้วย และ 21) ตานานบางขี้นาก
2. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ตรท้ องถิ่ น โดยใช้ กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ วนร่ วมของ
นั กศึ กษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์ จานวน 21 เรื่อง มี ผ ลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
หลักสูตรท้องถิ่นในระดับความเหมาะสมโดยภาพ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น
รักษ์ป่าห้วยขาแข้ง
เมืองปากน้าโพ
ไพศาลีดินแดนของเรา
เต้นการาเคียวบ้านสระทะเล
เมืองยุทธหัตถี
ชัยนาทบ้านเรา
รอบรู้เมืองพะเยา
รอบรู้เมืองพิจิตร
เรียนรู้หิน ถิ่นชาละวัน
ตานานเมืองชุมแสง
กล้วยตาบลตะเคียนเลื่อน
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
เมืองตีคลี
น้าตาลสดเกยไชย
5 แห่งแหล่งมรดกโลกของไทย
มหัศจรรย์แห่งบัว
วัดทรงเสวย
ส้มโอขาวแตงกวาเมืองชัยนาท
ลาดยาวพาเพลิน
กล้วย กล้วย
ตานานบางขี้นาก

X

4.17
1.64
4.13
4.09
4.12
4.08
4.06
4.05
4.08
4.05
4.01
3.94
3.91
3.83
3.79
4.04
4.00
3.95
3.86
3.91
3.95

S.D.
0.22
0.08
0.22
0.17
0.13
0.24
0.13
0.13
0.17
0.24
0.13
0.13
0.08
0.08
0.08
0.06
0.00
0.04
0.08
0.15
0.20

ระดับความเหมาะสม
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 21 เรื่อง มีผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่นโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพั ฒนาหลั กสู ตรท้องถิ่ นโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่ วนร่วมของนั กศึ กษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้จานวน 21 เรื่อง
นั้น เป็นหลักสู ตรท้องถิ่น โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนและเนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นใด
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ท้องถิ่นหนึ่ งโดยเฉพาะ เพื่ อให้สอดคล้องกั บสภาพชีวิตจริงทางสั งคม วัฒนธรรมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและของท้องถิ่นนั้น ๆ (ปิยะภรณ์ อานักมณี, 2551) ซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นนั้น
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรี ยน แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนโรงเรียนโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน สถาบันผลิตครู ครูผู้สอน พ่อแม่ - ผู้ปกครอง และ
ผู้เรียน (วรรณา อุดมศาสตร์สกุล, 2551) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้
เหมาะสมกับโรงเรียน จุดหมาย วิธีการ ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และ
สังคม มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างและ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 3) หาประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่น (นิคม ชมพูหลง, 2545)
ซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นที่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนั้น
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะทาให้
นั ก เรี ย นได้ ค้ น พบตนเอง เข้ า ใจความต้ อ งการและทราบถึ งระดั บ ความสามารถของตนเอง ได้ รั บ
ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นาผู้ตาม ฝึกทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการ
คิดทักษะการจัดการกับความรู้ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการทางานอื่น
สิ่งเหล่านี้ จะช่ วยให้นักเรียนได้ รับการพั ฒนาไปสู่ การเป็นคนเก่ง ดี และมี ความสุ ข ซึ่ งเป็นสิ่ งที่ผู้สอน
ผู้ปกครองและสังคม ปรารถนาอย่างยิ่ง (ปิยพร ชุมจันทร์, 2546)
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง 21 เรื่อง มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น
ในระดับความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ หลักสูตรที่ สร้างขึ้นเกิดจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนหรือสร้างจากหลักสูตรแกนกลางที่ปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนตาม
ท้องถิ่นต่างๆ หรือสร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเองปรับ
ตนเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การใช้เทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลในการเรียนรู้ต่างๆ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิต จริงของตนเองสามารถนาเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรธีร์ งามประจวบ (2548) ได้ทาการวิจัย
การพั ฒ นาหลั กสู ตรท้องถิ่ น กลุ่ ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ห น่ วยการเรีย นรู้ บ้านป่าน้ อยคอยรั กษ์
ผลการวิ จั ย พบว่ า ได้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก หลั ก สู ต รมี
องค์ประกอบที่สาคัญสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคมและความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
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นาไปใช้พัฒ นาการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นการประเมินเอกสารหลักสู ตร ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการ โครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียน และเป็น
การประเมินผลว่ามีมากน้อยเพียงใด ภาษาที่ใช้สามารถสื่อสารได้ตรงกันหรือไม่ ข้อกาหนดใช้หลักสูตรมี
ความชัดเจนไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติใช่หรือไม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและประโยชน์ของการประเมิน
หลั ก สู ต รคื อ ช่ ว ยให้ ค วามมุ่ งหมายของหลั ก สู ต รและจุ ด มุ่ งหมายในการสอนกระจ่ า งขึ้ น เพราะ ถ้ า
คลุมเครือก็วัดไม่ได้ ต้องตีความหมายให้กระจ่างเสียก่อนจึงประเมินได้ ช่วยส่งเสริมการสอนในโรงเรียน
ให้ดีขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะมีลักษณะเป็นผลสะท้อนไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและการ
สอน ส่งเสริมการเรียนของนักเรียน เมื่อความมุ่งหมายกระจ่างแล้ว นักเรียนก็สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่า
ตนเองประสบความส าเร็จมากน้ อยเพี ย งใด (ทิศ นา แขมมณี , 2553) เป็ นการให้ แรงจู งใจแก่ นั กเรีย น
ช่วยในการแนะแนวของครูข้อมูลต่าง ๆ ที่ครูรวบรวมได้เกี่ยวกับนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว
ไปในตัวด้วยและช่วยในด้านการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนไปในตัวด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ควรจะจัดทาเป็นระดับชั้นที่ชัดเจนในระดับการศึกษา
เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากันได้ หรือหากจะจัดทาทุกระดับเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมก็ควร
ทาในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งต่อไป เพื่อพัฒนาชิ้นงานพัฒนานักเรียน พัฒนาครูและพัฒนาชุมชนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการนาหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูผู้สอน นักศึกษาและชุมชน และมีการติดตามประเมินผลการใช้ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
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