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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ คือ       
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินไทย ชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี  1 -3  โรงเ รียนมัธยมพัชรกิ ติยาภา  3               
สุราษฎร์ธานี  2)  เพื่ อ ศึกษาคุณภาพของ
หลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาข้ึน การพฒันาหลกัสูตร
ประกอบด้วยขั้ นตอนดัง น้ี  1) ศึกษาและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน  2) สร้างหลักสูตร           
3) ตรวจสอบหลกัสูตร โดยการเก็บขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา จากกลุ่มเป้าหมาย
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จ านวน 20 คน ตรวจสอบ
คุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร

เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล 
ได้แ ก่  ค่ า เฉ ล่ีย  และค่ าความแปรปรวน  
ผลการวจิยัพบวา่    
  1. ความต้องการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ืองการปกครองท้องถ่ินไทย   
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.58 และค่า
ความแปรปรวน 0.63  
  2. ผลจากการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ใหค้วามคิดเห็นต่อหลกัสูตร
ใกล้เคียงกันในระดับมาก ระดับค่าเฉล่ีย         
ท่ี 4.23 และค่าความแปรปรวน ท่ี 0.27 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาหลกัสูตร, กลุ่มสาระการ
เรียนรู้, สังคมศึกษา, ศาสนา, วฒันธรรม 
 

1  นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษา 



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016               .. 

 

182 

Abstract 
  The objectives of this research were 
1) to develop the school based curriculum for 
social studies, religion, and culture on Thai 
local government of Matthayomsuksa 1 – 3 
at Matthayom Bhatchara Kitiyabha 3 School, 
Surat Thani and 2) to assess the quality of the 
developed curriculum. The research procedure 
consisted of the following steps: 1) to study 
and survey fundamental data, 2) to build the 
curriculum, and 3) to investigate the 
curriculum. Data were collected by using an 
interview-based questionnaire regarding the 
needs for development of the school–based 
curriculum from a sample group of 20 
stakeholders. The quality and appropriateness 
of the curriculum were evaluated by 5 
experts. A 5-point scale questionnaire was 
used to collect the data and to evaluate the 
appropriateness of the curriculum. The data 
were analyzed by using mean and variance.  
The research findings were showed as 
follows. 
  1.  The needs for development of the 
school–based curriculum on Thai local 
government were at very high level: mean = 
4.58 and variance = 0.63.  
  2. The evaluation on the 
appropriateness of the school-based 
curriculum by 5 experts shared common 

opinions at high level: mean = 4.23 and 
variance = 0.27. 
 
Keywords: Curriculum development, group 
learning, social studies, religion, culture. 
 
บทน า   
  การ เป ล่ียนแปลงท่ี เ กิด ข้ึนอย่า ง
รวดเร็วของสังคมไทยในปัจจุบนัทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สั งคม  การ เ มือง  ว ัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  รวมทั้งส่ิงแวดล้อม  ท่ีส่งผลต่อ
วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย จากสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกา้วหน้า
ทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลสังคมไทย  
ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้
ผูเ้รียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย  มีระเบียบ
วินยั  ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 และ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช  2542 และ ท่ีแก้ไข เพิ่ ม เ ติม 
พุทธศักราช 2553 ได้มุ่ ง ส่ง เสริมปลูกฝัง
จิตส านึก ท่ีถูกต้องเ ก่ียวกับการเมืองการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย 
จิตใจ ส ติปัญญา  ความ รู้  และ คุณธรรม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึง
ได้กล่าวไวใ้น หมวด 1 บททัว่ไป ความมุ่ง
หมายและหลักการ มาตรา 7 กล่าวไวว้่าใน
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้องกบัการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
แล ะ ศัก ด์ิ ศ รี ค ว าม เ ป็ นม นุษ ย์  มี ค ว า ม
ภาคภู มิ ใจในความ เ ป็นไทย  รู้จัก รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
และในมาตรา 23 ข้อ 1 ได้กล่าวถึงความรู้
เก่ียวกับตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้
เ ก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข และมาตรา 27 ไดบ้ญัญติัไว้
ว่าให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง
ดีของชาติ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและในวรรคท่ีสอง
ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ี
จดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์น
วรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา
ในชุมชนและสั งคม ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ี
ดี ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น  สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ โดยให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และ
สถาบันสั งคม อ่ืน  เพื่ อพัฒนา ชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ร ว มทั้ ง ห า วิ ธี ก า รสนับส นุน ให้ มี ก า ร
แลกเปล่ียนประสบการณ์พัฒนาระหว่าง
ชุมชน ซ่ึงบญัญติัไวใ้น มาตราท่ี 29 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542 : 3-9) เป็นความมุ่งหมายของ
พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  
พุทธศักราช  2542 และ ท่ีแก้ไข เพิ่ ม เ ติม 
พุทธศกัราช 2553 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กรทางสังคมอ่ืน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการปกครองอย่างถูกตอ้ง โดยจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบท 
ความตอ้งการของแต่ละสถานศึกษาและใช้
ในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษาต่อไป 
  การพัฒนาหลัก สูตรเ ป็นการท า
หลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดี ข้ึนหรือเป็นการ
จดัท าหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตร
เดิมอยู่ก่อน เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ
เช่ือมโยงกนัในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ การวางแผน
จดัท าหลกัสูตรหรือยกร่างหลกัสูตร  การน า
หลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผลหลกัสูตร 
(สุธี  วรประดิษฐ, 2554 : 1) และยงัเป็นการ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีใช้อยู่
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เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะ
การ เป ล่ียนแปลงทางสั งคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายใน
ท้องถ่ิน ภายในประเทศ  และต่างประเทศ  
โดยมุ่งเนน้ในการก าหนดจุดหมาย เป้าหมาย 
จุดประสงค์ เน้ือหาสาระ การจัดการเรียน  
การสอน การวดัและประเมินผล รวมถึงส่ือ  
และแหล่งการเรียนรู้ (ฉ ่ า เช้ืออินทร์, 2554 : 
1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการพฒันา
หลกัสูตรของทาบา ท่ีไดก้  าหนดวธีิการพฒันา
หลกัสูตรไว ้8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ วิเคราะห์สภาพ 
ปัญหา ความตอ้งการ และความจ าเป็นต่างๆ 
ของสังคม ก าหนดจุดประสงคข์องการศึกษา 
คดัเลือกเน้ือหาวิชาท่ีจะน ามาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงกบัความ
ต้องการและความจ าเป็นของสังคม  โดย
คัดเ ลือกมาให้ เ รียนโดยเฉพาะท่ีตรงกับ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว  ้จัดระเบียบ ล าดับ 
และขั้นตอนของเน้ือหาวิชาท่ีคัดเลือกมา 
คัดเลือกประสบการณ์การเรียน โดยอาศัย
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้และวิธี
สอนแบบต่างๆ เป็นแนวทาง จัดระเบียบ 
ล าดับ และขั้นตอนของประสบการณ์การ
เรียน การประเมินผล เป็นขั้นท่ีจะท าใหท้ราบ
ว่าการพฒันาหลกัสูตรประสบผลส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด เน้ือหาวิชาและกระบวนการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด และ
สุดทา้ยคือการตรวจสอบความคงท่ี และความ
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการพฒันา
หลกัสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546:79)  

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง การปกครองทอ้งถ่ินไทย พฒันาข้ึนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ปกครองท้องถ่ินในระบอบประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 
80 ขอ้ 4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชุมชน องคก์รทางศาสนา และเอกชน จดัและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
และสอดคล้อ งกับคว าม มุ่ งหมายของ
พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  
พุทธศักราช 2542 ท่ีต้องการส่งเสริมการมี
ส่ วน ร่วมในการจัดกา ร ศึกษาระหว่ า ง
โรง เ รียนกับองค์กรทางสังคม อ่ืน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการปกครองอยา่ง
ถูกต้อง  ซ่ึ ง ถือได้ว่าการมี ส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น ถื อ เ ป็ น หั ว ใ จ ส า คัญ  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีขาดมิไดใ้นการสร้างรากฐาน
ส าคญัของการพฒันาประชาธิปไตย (อรทยั  
ก๊กผล, 2552 : 4) ซ่ึงการพฒันาประชาธิปไตย
นั้ น ค ว ร เ ร่ิ ม ต้ น ท่ี ท้ อ ง ถ่ิ น  ค ว ร ส ร้ า ง
ประชาธิปไตยท้องถ่ินให้เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตยระดบัชาติ เป็นการฝึกฝนให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
บ้านเมืองและมีบทบาทในการดูแลบริหาร
บา้นเมืองดว้ยตนเอง (เอนก  เหล่าธรรมทศัน์, 
2555 : 2)  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีส าคญัมากท่ีสุด
ในระดบัรากหญ้าและใกล้ชิดกับประชาชน
นับว่ามีบทบาทท่ีส าคัญต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เป็นองคก์ร
ท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในชุมชนอย่างแทจ้ริง  
สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น รวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่ง
ยิ่ งในสถานการณ์ปัจจุบัน การปกครอง
ท้องถ่ินของประเทศไทย ซ่ึงมีความส าคัญ
อยา่งมากในปัจจุบนัและจะยิ่งทวีความส าคญั
มากยิ่งข้ึนในอนาคต ประเด็นน้ีได้ถูกการ
รับรองไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท าให้
การปกครองท้องถ่ินซ่ึงอยู่บนพื้นฐานการ
ปกครองในฐานะท่ีพึ่งของประชาชน (โกวทิย ์
พวงงาม, 2555: 3)    
  การศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกโรงเรียน
มัธยมพัชรกิ ติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี  เป็น
กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนมธัยมระดบัต าบล
ขนาดกลาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  11 ตั้ งอยู่ ใน เขตพื้ น ท่ี               
การปกครองของเทศบาลต าบลขุนทะเล        
เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถ่ินประเภท
เทศบาล แต่ประชาชนยงัขาดความตระหนกัถึง
การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองเท่าท่ีควร      
ท าให้เกิดความห่างเหินและให้ความส าคญัต่อ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ อศัวิน  รักสวสัด์ิ (2556) ได้
ส ารวจการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมีความแตกต่างกันทางด้าน
การศึกษา อาชีพและรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี นาย
ปราโมทย ์ ศรีสมโภชน์ (ค าแถลงนโยบายวนัท่ี 
1 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2556) ได้มีนโยบายด้าน
การศึกษาเพื่อพฒันาระบบการศึกษาให้ผูเ้รียน
มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรม  
สร้างความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ี ความ
เสมอภาค  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
เหมาะสมกับท้องถ่ิน โดยยึดผู ้เ รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เนน้ให้เด็กนกัเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข มีพลังความคิดสร้างสรรค์ 
เหมาะสมกับวยั และมีนโยบายการเมืองการ
บริหาร ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมุ่ ง เน้นการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน ไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า 
และร่วมรับผลประโยชน์ บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน  จัดตั้ ง
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
น าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนัต่อไป  
  ด้วยเหตุน้ี  ผู ้วิจ ัยซ่ึงเป็นครูผู ้สอน
โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี     
มี คว ามประสงค์ ท่ี จ ะพัฒนาหลัก สู ต ร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง การปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซ่ึงจากเดิม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
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วฒันธรรมโรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา 3 สุ
ราษฎร์ธานี ไม่มีการจดัการเรียนการสอนโดย
เน้นการปกครองท้อ ง ถ่ิ นในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
มุ่ งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และความตอ้งการ
ของชุมชน ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะพฒันา
หลกัสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้      ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าความส าคญัของการมีส่วน
ร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน และสร้าง
ความกล้าในการตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
ถือเป็นการวางรากฐานส าคญัให้กับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในการมีส่วนร่วมต่อ
การปกครองท้องถ่ินในชุมชน ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เร่ือง การปกครองท้องถ่ินไทย  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3  
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง การปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 20  คน   
โดยวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  เ ป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูล
ส าคัญได้แก่ ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูช านาญการพิเศษ และตวัแทน
ผูป้กครองนักเรียน และตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร 
ด้านการปกครอง และด้านการจดัการเรียน
การสอน จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ 
ดงัน้ี  

1. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ต้องการของหลักสูตร เน้ือหาสาระท่ีควร
บรรจุในหลักสูตร เพื่อศึกษารูปแบบของ
หลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองการปกครอง
ท้องถ่ินไทย ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินไทยชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 
3 สุราษฎร์ธานี มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี  

 1.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย จากเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการก าหนดกรอบการสร้างแบบ
สัมภาษณ์    
  1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความ
ตอ้งการการพฒันาหลักสูตรเก่ียวกบัเน้ือหา
สาระท่ีควรบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา 
เ ร่ือง  การปกครองท้อง ถ่ินไทย โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิด  

 1.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาขอบเขต
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เน้ือหาความเท่ียงตรงและครอบคลุมเร่ืองท่ี
จะศึกษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  

 1.4  น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม า
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมส่วนท่ีบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป  

 1.5  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ยนืยนัความตอ้งการพฒันาหลกัสูตร  
 1.6  สร้างแบบสอบถามหลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ือง การปกครองท้องถ่ินไทย  
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด เ ก่ียวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 
 1.7  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาขอบเขต
เน้ือหาความเท่ียงตรงและครอบคลุมเร่ืองท่ี
จะศึกษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ   
  1.8  น าแบบสอบถามมาปรับปรุง
แกไ้ขเพิ่มเติมส่วนท่ีบกพร่องตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป  
 2.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ืองการปกครองท้องถ่ินไทย        
มีขั้นตอนการด าเนินการ คือ ยกร่างหลกัสูตร

สถานศึกษา เร่ือง การปกครองท้องถ่ินไทย 
ฉบับร่าง  ซ่ึงประกอบด้วย  องค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ ความน า วิสัยทัศน์ หลักการ 
จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู ้เ รียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร แนวการจดัการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และส่ือ/
แหล่งการเรียนรู้  
 3.  ตรวจสอบหลักสูตร โดยการน า
หลกัสูตรเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพความเหมาะสมและใหค้ าแนะน าดา้น
องค์ประกอบของหลักสูตร โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list)โดยพฒันาเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรแบบมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดับของลิเคิอร์ท (Rating Scale) แล้วน า
ค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญมาพิจารณาเป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขเป็นหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์  
 
สรุปผลการวจัิย   

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินไทย ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติ-
ยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวจิยั
เป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  
  1.  ผลการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการ
ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ือง การปกครองทอ้งถ่ินไทย ชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติ-
ยาภา 3  สุราษฎร์ธานี พบวา่ค่าเฉล่ียดา้นความ
ต้องการพัฒนาหลักสูตรของประชากรผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล อยู่ในระดบั
ต้องการมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.58  เป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ  4.00   

2. ผ ล ก า รพัฒ น าห ลั ก สู ต ร ไ ด้
หลกัสูตรฉบบัร่าง 1 ฉบบั ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ของหลักสูตร 11 ด้าน อนัได้แก่ 1) ความน า     
2) หลกัการ 3) จุดมุ่งหมาย  4) สมรรถนะส าคญั
ของผู ้เรียน 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
6) ค  าอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้างหลักสูตร     
8) มาตรฐานการเรียนรู้ 9) แนวการจัดการ
เรียนรู้ 10) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
และ 11) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  

3.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ในกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
เร่ือง การปกครองทอ้งถ่ินไทย ชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี  1-3 โรง เ รียนมัธยมพัชร กิ ติยาภา  3               
สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นหลกัสูตร  ดา้นการปกครอง และดา้น
การจดัการเรียนการสอน จ านวน 5 คน พบวา่
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.23   
 
อภิปรายผล  
  การวิจยัคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
น ามาอภิปราย ดงัน้ี  
 1. ด้านการพฒันาหลักสูตร ในการ
พฒันาหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าหลกัสูตรให้มี

ความสอดกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การ
จดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เ ป็นมนุษย์ ท่ีสมบู ร ณ์ทั้ ง ร่ า งกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  มาตรา 7 ใน
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้องกบัการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และมาตรา 27 ก าหนดให้มี
สาระของแหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภู มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ความสามารถความถนดัของผูเ้รียน  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 3-9) และใหมี้ความ
สอดคล้อง ต่อบ ริบทความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชน โดยการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานสภาพความต้องการของโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชน ข้อมูลเก่ียวกับท้องถ่ิน 
หลักสูตรและแนวทางการพฒันาหลักสูตร 
โดยผูว้ิจยัศึกษาข้อมูลความต้องการพฒันา
หลักสูตรจากกลุ่มเป้าหมายส าคัญ โดยวิธี
สัมภาษณ์และสอบถาม พบวา่ กลุ่มเป้าหมาย
ส าคญัมีความเห็นต่อการพฒันาหลกัสูตรควร
มีการจดัท าข้ึนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.73 และค่าความแปรปรวนท่ี 0.82 สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ สาธกา  ศรีธนะ (2553: 
163) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรจากความ
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ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและนักเรียน 
ศึกษาสภาพปัญหาทางด้านการศึกษาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู ้เ ช่ียวชาญ
พบวา่มีความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ด ้
  2. ด้านคุณภาพของหลักสูตร ผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาหลกัสูตรจาการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลจากการสอบถามความต้องการพัฒนา
หลักสูตรจากโรงเรียน นักเรียนและชุมชน 
โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร  ได้แก่    
ความน า วิสัยทัศน์  หลักการ จุดมุ่งหมาย  
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ ค  าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
หลกัสูตร  แนวการจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้และ ส่ือ/แหล่งการ
เรียนรู้ น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของหลกัสูตรพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น 
3 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ด้านส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู้ ระดบัมาก คือ ดา้นหลกัการ  ดา้น
จุดมุ่งหมาย ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ด้ า น คุณลักษณะอันพึ งป ร ะส งค์  ด้ า น
โครงสร้างของหลักสูตร ด้านตัวช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้ด้านแนวการจัดการเรียนรู้ 
และระดบัปานกลาง คือ ความน า วิสัยทศัน์ 
และการว ัดผลการ เ รียน รู้  ต่อหลัก สูตร
ใกล้เคียงกันตั้งแต่ท่ีระดับ 3.80 ถึง 4.79 ใน
ภาพรวมเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมากจากผล
การประเมินผูว้ิจ ัยได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัเพชร พล
วงค์ (2551) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา เ ร่ืองดินแดนถ่ินบั้ งไฟซ่ึงมี

ประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีมีสาระและ
องค์ประกอบครบถ้วน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีประสิทธิภาพท่ีสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทองม้วน สีแนน (2553: 83) และพุทธ 
ธรรมสุนา (2554 : 102) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันา
หลัก สู ตรพบว่ า ผลก า รประ เ มิ นความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและจากผลการ
ประเมินผูว้จิยัไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้

 1.1 ก า รน า หลัก สู ต ร ไป ใ ช้  
ผูส้อนตอ้งศึกษาเอกสารหลกัสูตรใหช้ดัเจน 

 1.2 สถานศึกษาใดสนใจน า
หลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย ไปใชส้ามารถจดัเวทีเสวนาจากผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆร่วมกนั เช่น 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา  
นกัเรียน และผูป้กครอง    
       2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั 
               2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ทั้ง 5 สาระ ตามความ
เหมาะสม 
               2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมและหา
แนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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