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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) 
: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สระแกว้  เขต  2 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขา
พรมสุวรรณ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2  อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้      
ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  จาํนวน 30 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอย่างง่ายจาก
ประชากรท่ีเป็นนักเรียน จาํนวน 75  คน สําหรับใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง ใชเ้ป็นกลุ่มทดลองหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขาน้อยพรมสุวรรณ  สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2  และกลุ่มประชากรท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จาํนวน 20 คน ท่ีผูว้ิจยั
ได้พฒันาข้ึน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย  แบบประเมินความเหมาะสมของ
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัหลกัสูตร แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 7 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ จาํนวน  30  ขอ้ และแบบวดัพฤติกรรมระหว่างเรียน  สถิติท่ีใช ้ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน
ทดสอบค่าที (t – test Dependent) 

 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                              
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขา

นอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ 
เขต  2   ซ่ึงในเอกสารหลกัสูตรประกอบดว้ย  หลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เน้ือหาของหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  อตัราเวลาเรียน  แนวกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและการวดัผลและ
ประเมินผล โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิพบว่าหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ
ร่างหลกัสูตรเท่ากบั  4.54  (σ =2.43) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหวา่งเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง         

7 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเตม็  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  
2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของผลสมัฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั  .01  
 

        ABSTRACT 
 

The purpose of this  study  was to develop  a  local   curriculum  under  the  topic  “Silk   
Cloth Weaving (Dok Kaeo Patterns)” : Local Wisdom of Ban Kaonoipromsuwan for  Prathomsuksa  
six  students  at Ban Kaopromsuwan  School   under  the  Sakaeo  Educational  Service  Area  Office 2 

The samples for this study consisted of 75 students in Prathomsuksa  Six from Ban 
Kaopromsuwan  School in Wattananakorn District, Sakaeo  Province,  Sakaeo  Educational   Service  
Area  Office 2,  who were studying in the first semester  of the academic  year  2007 and  were 
selected by simple  random sampling. A group of  30  students  was assigned  as an  experimental 
group and  20 population appropriate evaluation of Local Curriculum. The local  curriculum 
under the  topic “Silk Cloth  Weaving (Dok  Kaeo Patterns)” : Local  Wisdom  of  Ban  
Kaonoipromsuwan for Prathomsuksa six students at Ban Kaopromsuwan School under the  
Sakaeo Educational Service Area Office 2 was developed by the researcher. The instruments consisted  
of a questionnaire concerning specialist opinions about appropriation of the curriculum of 7 
lesson  plans, a  30 item  achievement  test and assessment of learning  behavior. The statistical analysis   
included   percentage,  mean   and   standard   deviation  of    pre-test  and   post-test. 
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The   results  were  as  follows : 
1. Ban Kao Noi Promsuwan School developed a locally based curriculum, namely    

local wisdom of Ban Kao Noi Promsuwan for Prathomsuksa six students under the sakaeo  Educational 
Service Area office 2. The supplementary documents consisted of principle, objective, structure, 
content, learning and teaching activities, materials, and assessment and evaluation. It was examined   
by specialists. The supplementary documents found that the curriculum has the percentage 
appropriation of 4.54, which was  very   appropriate. 

2.  The  results  from  trying   out  the   local    curriculum   found  that : 
2.1 The percentage of  the assessment of  learning  behavior  following  by 7  lesson  

plans earned  a  mean  score  of  24.00  from 30  in  total  or  the  mean  score  at  percentage  of  80.00. 
2.2 The achievement meam scores of pre-test and post-test by 30 student experimental 

group found that the percentage of post learning achievement was higher than pre-learning at the  
statistical  significance  of  .01   
 
ความสําคญัของปัญหา 
          ภูมิปัญญาไทย  เป็นองคค์วามรู้สาํคญัส่วนหน่ึงท่ีปลูกฝังให้กบัเด็กและเยาวชนในชาติไดเ้รียนรู้
ความยิ่งใหญ่  และควรค่าแห่งความภูมิใจ  เป็นฐานวิธีคิดและจุดร่วมของจิตสํานึกทุกระดบั  ตั้งแต่
ระดบัครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้สู่ระบบการศึกษา  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการฟ้ืนฟ ู  
สืบสานต่ออย่างย ัง่ยืน จากการทบทวนบทเรียนของการพฒันาประเทศท่ีผ่านมาไดรั้บขอ้สรุปว่า  การ
พฒันาประเทศไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร  ทาํให้เกิดปัญหาและวิกฤติ
นานาประการ  การพฒันาโดยรวมหรือการศึกษาก็เป็นไปตามแนวทางของตะวนัตกเป็นสําคญั  ฉะนั้น
เพื่อใหพ้ฒันาคนต่อแต่น้ีไป  ไดรั้บการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมการนาํภูมิปัญญาท่ีสั่งสม
ไวใ้นบา้นเมืองมาใชเ้ป็นพื้นบา้นสาํคญัส่วนหน่ึง  ในการพฒันาคนหรือการปฏิรูปการศึกษา  จึงมีความ
จาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิง่ตอ้งนาํมิติทางวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันา  (นิคม  ชมพหูลง,  2545 : 3-4) 

          หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนกลางของ
ประเทศไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นหลกัสูตรท่ีมีหลกัสูตรยดืหยุน่  หลากหลายต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัชีวิตมีความ
สมดุลเน้นความเป็นสากล มีมาตรฐานเป็นตวักาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเปิดโอกาสชุมชนมีส่วน
ร่วมใน การกาํหนดหลกัสูตรและนาํหลกัสูตรไปใช ้ประกอบดว้ยกรอบหลกัสูตรเก่ียวกบัสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาจึงนบัว่าเป็นภารกิจท่ีสาํคญัยิ่งท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จเพื่อใช้เป็นแผน  แนวทาง  หรือขอ้กาํหนดในการจดั
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว  การ
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พฒันาเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีดีและมีคุณภาพนั้น  มีขอ้ท่ีควรคาํนึงในการจดัทาํ คือ หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
บริบทในสังคมความตอ้งการของบุคคล ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าในสังคมไทย คือจะตอ้งสร้างคนให้
รู้จกัการสร้างงานดว้ยตนเอง เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน มีโอกาสทาํงานในทอ้งถ่ินของ
ตน และในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีแนวคิดท่ีให้ผูเ้รียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ของสังคมไทย  รู้จกัเลือกรับวิทยากร และวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเหมาะสม  ดงันั้นการกาํหนด
สาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคจึ์งเป็นภารกิจโดยตรงท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งดาํเนินการและกาํหนดสาระ
ดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกาํหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการ
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบัธรรมชาติและลกัษณะของแต่ละกลุ่มสาระซ่ึง
โดยเฉล่ียแลว้ประมาณ  70 : 30   (กรมวิชาการ, 2544 : 11) 
                          จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง การทอผา้ไหม 
(ลายดอกแกว้) )  : ภูมิปัญญาชาวบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่า แก่การสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นให้คงอยู่  และเป็นการสร้างพื้นฐานสําคญั  ในการประกอบอาชีพ  สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ผูเ้รียนและชุมชนต่อไป 
  

คาํสําคญั   
  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
              เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้)  : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้น
เขาน้อยพรมสุวรรณ  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต  2 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6โรงเรียนบา้นเขา

พรมสุวรรณ  อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 2  ห้องเรียน  จาํนวน 75  คน และกลุ่มประชากรท่ี
ประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จาํนวน  20  คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง  ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขาพรม
สุวรรณ  อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน               
1 หอ้งเรียน  จาํนวน  30 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งง่าย  จาก  2 หอ้งเรียน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) คร้ังน้ี
ประกอบดว้ย  

3.1  แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การทอผา้ไหม (ลายดอก
แกว้) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

3.2  แผนการจดัการเรียนเรียนรู้ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) :  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้น
เขาพรมสุวรรณ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 จาํนวน  7  แผน   

3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม              
(ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 เป็นแบบปรนยั
เลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  ค่าความเช่ือมัน่ 89.00 ใชว้ดัความรู้ ความเขา้ใจและการ
นาํไปใช ้

3.4  แบบวดัพฤติกรรมระหว่างเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) :              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้น
เขาพรมสุวรรณ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 จาํนวน  30 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ 2  
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ  ซ่ึงประกอบด้วย การดําเนินงานการปฏิบัติ  และการวัดและ
ประเมินผล  และอีกดา้นคุณลกัษณะ  มีค่าความเช่ือมัน่  ร้อยละ  90.12 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่             
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติอา้งอิง  โดยใชก้ารทดสอบค่าที                
(t-test  Dependent)  

5.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ร้อยละ (Percentage)   
5.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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5.4  สถิติท่ีอา้งอิงค่า ที (t-test Dependent) 
 

ผลการวจัิย 
1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขา

นอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ 
เขต  2  :  ซ่ึงในเอกสารหลกัสูตรประกอบดว้ย  หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง  เน้ือหาของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน      อตัราเวลาเรียน  แนวกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และ
การวดัผลและประเมินผล  โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิพบว่าหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมของร่างหลกัสูตรเท่ากบั  4.54  (σ =2.43)ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหว่างเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 

7 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเตม็  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  
2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 30 คน  พบว่าคะแนน
เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั  .01  

 
อภิปรายผล 
         ผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ย
พรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 
2  นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยผูท้รงคุณวุฒิ  ก่อนท่ีจะ
นาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้ ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวม  เท่ากบั  4.54  (σ =2.43)  ซ่ึงอยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด  สรุปไดว้่า  หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความสอดคลอ้ง  เหมาะสม
กบัสภาพ  และความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริง  ไดฝึ้กปฏิบติัจริง  
จากภูมิปัญญาท่ีมีความรู้ความสามารถในทอ้งถ่ิน ใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีเป็นของจริง  สามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปพฒันาเป็นอาชีพเสริมรายไดข้องตนเอง  ซ่ึงสงดั  อุทรานนัท ์ (2532 : 317)  ไดก้ล่าวว่า  
การพฒันาหลกัสูตร  ก่อนจะนาํไปใชส้อนจริง  การดาํเนินการในขั้นน้ี  จะช่วยให้ไดห้ลกัสูตรท่ี
ตอบสนองต่อปัญญา  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี  ยงัทาํให้การนาํหลกัสูตรไปใช้
สอนในห้องเรียน  สถานการณ์จริง   มีความคล่องตวั  และประสบผลสําเร็จได้มากท่ีสุด  ทั้งน้ี  
เน่ืองมาจาก 
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1.1.1   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  มี จุดมุ่งหมายท่ีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมการนาํวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์คุม้ค่า  มีความชดัเจน  
สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง   

1.1.2  หลกัสูตรไดก้าํหนดดา้นโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิ  
ประเมิน9  ดา้น  ดา้นโครงสร้างของหลกัสูตร  สามารถทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  จดัไวเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เหมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน  
เน้ือหามีความชดัเจนน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดักระบวนการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

1.1.3  หลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีอตัราเวลาเรียนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงประเมินโดย
ผูท้รงคุณวุฒิโดยรวมจากดา้นต่าง  ๆ  ไดแ้ก่  ความเหมาะสมของเน้ือหา  สัมพนัธ์กบัการจดัตาราง
ในชั้นเรียน  เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.60  อยูใ่นระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด   

1.1.4  หลกัสูตรไดก้าํหนดแนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เนน้การปฏิบติัจริง  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
จดัลาํดบักิจกรรมและเรียงลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  
เหมาะสมกบัเน้ือหา  ซ่ึงประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั  4.69  อยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

1.1.5 หลกัสูตรมีส่ือและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ดา้น ไดแ้ก่  สภาพ 
แวดลอ้มของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน มีความตอ้งการจดัการเรียนการสอน  เอกสารประกอบหลกัสูตรทาํได้
เพียงพอ  สามารถจดัหาไดง่้าย  และเหมาะสมกบัเน้ือหา  กบัสภาพระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียนของชุมชน
หรือทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 

  1.1.6  หลกัสูตรมีการวดัผลประเมินผล  ท่ีเหมาะสมมาก  ผูว้ิจยัไดเ้น้นการวดัผล
จากสภาพจริง  โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนมีโอกาสไดล้ง
มือปฏิบติัจริงทั้งหมด  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์  ตรงกบัชีวิต  
อาชีพ  เศรษฐกิจ  และสังคมในทอ้งถ่ินของตน  และใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมให้กบั
นกัเรียนไดเ้รียนรู้  การศึกษาจึงจะมีผลต่อการพฒันาชีวิต  อาชีพ  และสงัคมทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง   
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2.  จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหวา่งเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 

หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเต็ม  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  ทั้งน้ีอาจเน่ืองการ
ออกแบบการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ ได้กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้กระบวนการและคุณลกัษณะท่ีดี  ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัมากท่ีสุด  เนน้การทาํงานท่ีเป็นกระบวนการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีมีในทอ้งถ่ินใช้
วิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง ประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง นกัเรียนปฏิบติังานท่ี
ทาํไดอ้ยา่งชดัเจน    

2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของผลสัมฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 เป็นผลมาจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมีการใชว้สัดุอุปกรณ์เป็นของจริงทั้งหมด  เนน้ทกัษะการปฏิบติั
และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ของการวดัผลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนน
โดยรวมเป็นร้อยละ 80.00 เป็นผลมาจากการขยายเวลาเรียนใหเ้พิ่มข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามสนใจเพื่อนิเทศ
ติดตามการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) 
ควรส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานในงานอาชีพ เพิ่มประสบการณ์ในการเตรียมไปสู่อาชีพเสริมรายไดแ้ละ
ควรใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสมคัรใจ 
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