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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสีคิ วโดยใช้แนวคิด
การมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนสีคิ ว “สวัสดิผดุงวิทยา” อําเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา
2561
บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั งนี มีว ตั ถุประสงค์ 1) เพือศึก ษาข้อมูลพื นฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
สถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือส่ งเสริ มจิตสํานึ ก
รักท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 12) เพือพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึก ษาวิชาท้องถิ น
เมืองสีคิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 13) เพือทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว โดยใช้แนวคิด
การมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1และ
4) เพือประเมิน และปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วน
ร่ ว มของชุ มชนเพือส่ งเสริ มจิ ตสํานึ กรั ก ท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1)ศึกษาข้อมูลพืนฐาน 2)พัฒนาหลักสู ตร
3)ทดลองใช้หลักสูตร 4)ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร โดยทดลองใช้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 โรงเรี ยนสีคิ ว “สวัสดิผดุงวิทยา” อําเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสี มา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2560 ที เลื อ กเรี ยนในรายวิ ช าท้อ งถิ นเมื อ งสี คิ ว จํา นวน 42 คน เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย
ประกอบด้ว ย 1) หลักสู ตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ ว มของ
ชุมชนเพือส่ งเสริ มจิตสํานึ ก รักท้องถิ น สําหรับนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 12) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน 4) แบบวัดจิตสํานึ กรักท้องถิ น5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อการใช้หลักสู ต ร 6) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของชุมชนที มีต่ อ
หลัก สู ตร การวิเคราะห์ข ้อมูลใช้ค่าร้ อยละค่ าเฉลีย ส่ ว นเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis)

ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึก ษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึก ษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว
โดยใช้แนวคิ ด การมีส่ว นร่ ว มของชุ มชนเพือส่ งเสริ มจิ ต สํานึ ก รั ก ท้องถิ น สําหรั บนัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่า นักเรี ยนและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องตระหนักถึงความสําคัญและต้องการให้
นัก เรี ยนเรี ยนรู ้ เกียวกับท้องถิ นเมืองสี คิ ว คาดหวังให้นัก เรี ยนได้ศึก ษาเรื องราวประวัติศาสตร์
ท้อ งถิ นเมื อ งสี คิ ว มรดกทางวัฒ นธรรม ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นเมื อ งสี คิ ว คุ ณ ค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมท้องถิ นเมืองสีคิ ว แหล่งเรี ยนรูและแหล่
้
งท่องเทียวของท้องถิ น
เมืองสีคิ ว และให้นกั เรี ยนมีจิตสํานึกรักท้องถิ นของตนเอง
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนเพือส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่า หลักสู ตร
ทีพัฒนาขึน มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง/เนือหารายวิชา 4) แนว
ทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน 5) การวัด และประเมินผล ขอบข่ายเนื อหาของหลักสู ต ร
ประกอบด้วย 1)ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ นเมืองสี คิ ว 2)มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ นเมืองสี คิ ว 3)คุ ณค่ าของทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมท้องถิ นเมืองสี คิ ว 4)แหล่ง
เรี ยนรู ้และแหล่งท่องเทียวของท้องถิ นเมืองสีคิ วและมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือ
ส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น 6 ขันตอน คือ 1) ขันกระตุน้ ความสํานึก 2) ขันสร้างความรู ้ความเข้าใจ
3) ขันค้นหาทักษะ 4) ขันวิเคราะห์และตัดสิ นใจ 5) ขันลงมือปฏิบตั ิ 6) ขันประเมินผล หลักสู ตรมี
ความเหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00
3. ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสีคิ ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเพือส่งเสริ มจิตสํานึกรักท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1พบว่านักเรี ยนมีความ
สนใจในเนื อหาเกียวกับท้องถิ นอําเภอสี คิ วมากขึ น นักเรี ยนทํากิจ กรรมต่าง ๆ ด้วยความสนใจ
นักเรี ยนทีเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ วมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 37.87 ระดับจิตสํานึ กรักท้องถิ นของนักเรี ยน พบว่า ระดับ
จิตสํานึกรักท้องถิ นหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน มีค่าเฉลียหลังเรี ยน เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมากและ
นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจเกียวกับหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.62
4.ผลการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ นเมืองสี คิ วโดยใช้แนวคิ ด
การมีส่ว นร่ วมของชุ มชนเพือส่ งเสริ มจิต สํานึ ก รั กท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที1
พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครอง(ชุมชน)ทีมีต่อหลักสูตร อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.39

