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คําสําคัญ  :  การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น / การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 สุภวรรณ  สิงหคะ :  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี (THE  DEVELOPMENT  OF    LOCAL  
CURRICULUM  ON  ECOTOURISM  FOR  SIXTH  GRADE  STUDENTS. )  
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ.ดร. มาเรียม  นิลพันธุ ,          อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล  และ รศ. สมประสงค  
นวมบุญลือ. 489 หนา , ISBN 974 – 653 – 472 - 2 
  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) 
การพัฒนาหลักสูตร  3) การทดลองใชหลักสูตร  4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  โดยทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23 คน  เปนเวลา 36 คาบ  คาบ
ละ 20 นาที 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   1) แบบสัมภาษณ   2) แบบสอบถาม   3) ประเด็นสนทนากลุม   4) 
แบบทดสอบ       5) แบบสังเกตพฤติกรรม  6) แบบประเมินผลงานนักเรียน  7) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน  8) 
แบบสัมภาษณอยางไมเปน   ทางการ  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ ( % ), คาเฉลี่ย ( X ) , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 
S.D ) , t – test แบบ  Dependent  และ            การวิเคราะหเนื้อหา ( Content  Analysis )  ผลการวิจัย
พบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตร     ทองถิ่น  เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัด            กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รวมกับผูรูในทองถิ่น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญภายในอําเภอสังขละบุรี มีการจัดทัศน
ศึกษา ใหนักเรียนจัดนิทรรศการและทําคูมือเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ                          เนนการประเมินผลตามสภาพ
จริง  2) หลักสูตรประกอบดวย  หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมาย  โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  และแผนการสอน                      8 แผนการ
สอน  ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย  ประวัติศาสตรภูมิศาสตรอําเภอสังขละบุรี ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว         ที่
สําคัญของอําเภอสังขละบุรี  ประเภทของแหลงทองเที่ยว  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ประเภทของนักทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจภายในทองถิ่น  ความรูเกี่ยวกับการทัศนศึกษา  การทําคูมือ           
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดนิทรรศการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรพบวา          
มีความสอดคลองและเหมาะสม 3) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดําเนินการสอนรวมกันระหวาง 
ผูวิจัย  ครูผูสอน  และผูรูในทองถิ่น  มีการไปทัศนศึกษาในแหลงทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจภายในหมูบาน  จัดนิทรรศการและ
จัดทําคูมือเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  4 ) นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษกอนและหลังใช
หลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สามารถจัดทําผลงานไดอยูในระดับดี  คือ  ปายนิเทศ  ภาพวาด  คํา
ขวัญ  ภาพตัดตอ  หนังสือเลมเล็ก  คูมือการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ  และปฏิบัติตนเปนนักทองเที่ยวที่ดีตามหลักนักทองเที่ยวเชิง
อนุรักษได  มีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตร  ผูสอน  และมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงระยะเวลาในการสอนใหมีความยืดหยุน  
และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
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 The  purpose  of  this  research  was  to  develop   the local  curriculum on  
Ecotourism  for  sixth  grade  students  which    consisted  of   4  stages  as  follow : (1) the  
study  of  the  fundamental  data  (2) the  development  of   curriculum  (3) the  
implementation  of  curriculum  (4) the  evaluation  of   curriculum. The  curriculum  was  
implemented  with  sixth  grade  students  for  thirty-six  periods  at  Banmaipattana  School  
Sangklaburi  District  Kanchaburi  Province.  

The  instruments  employed  were  interview  forms, questionnaires, focus  group  
guideline, evaluation   forms, performance  observation  forms, students  work  assessment  
form, opinion  questionnaire  and  informal  interview  forms. The  data  were  analyzed  by  
percentage, mean, standard  deviation, t-test  dependent  and  content  analysis. The  research  
findings  were  as  follow : 1) The  fundamental  data  investigation  revealed  that : students  
and  other  persons  who  involved  in  the  curriculum  development  would  like  to  develop  
the  local  curriculum  on  Ecotourism  for  sixth  grade  students. Together  with  the  variety  
of  educational  activities  about  Ecotourism  and  the  important  tourism  areas  of  
Sangklaburi, preparing   local  experts  participation, exhibition, guide  book  for  Ecotourism  
and  authentic  assessment. 2) The  designed  curriculum  consisted  of  principles, objectives, 
structure, courses  description, contents, time  on  task, instructional  guideline, instructional  
media,  measurement  and  evaluation  and  eight  lesson  plans. The contents  of  curriculum  
consisted of  the  history and  geography  of  Sangklaburi , general  knowledge  towards  the  
important  tourism  areas  of  Sangklaburi, a  kind of  tourism  area, general  knowledge  
toward  Ecotourism  and  a  kind  of  Ecotourist, general  knowledge  toward  local  tourism  
areas  which  the  students  interested  in, general  knowledge  towards  the  study  tour, 
preparing  guide  book  and  display  exhibition  about  Ecotourism. The  experts  indicated  
that  the  components  of  the  curriculum  was  relevant  and  suitable. 3) The  curriculum  
was  implemented  with  the  sixth  grade  students  and  taught  by  teacher  and  local  
experts. The  students  aimed  the  study  tour  around  the  local  tourism  areas, displayed   an   
exhibition  and  prepared  the  guide  book  for  Ecotourism. 4) The  students  pre – post  
knowledge  testing  scores  toward  the  local  curriculum  on  Ecotourism  were  statistically  
significant  different  at  the  level  of  0.05, students  could  create  pieces  of  work  at  a  
good  level  and  they  could  made  themselves  as  good  Ecotourist  and  had  a  possitive  
attitude  toward  the  local  curriculum  on  Ecotourism. It  was  also  recommended  that  
during  the  implementation  of  the  curriculum, time  on  task  should  be  flexible  according  
to  the  contents.      
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 วิทยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี  เพราะไดรับความอนุเคราะหจาก อาจารย
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ประเสริฐ  มงคล  รองศาสตราจารย สมประสงค  นวมบุญลือ  ซ่ึงเปนผูควบคุมวิทยานพินธ 
รวมทั้งใหคําปรึกษา  ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิทยานพินธ  และ 
อาจารย  วจนิ ี  อารีรอบ  ผูทรงคุณวุฒิตามลําดับ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเปน
อยางสูงไวในโอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทกุฉบับพรอมทั้ง   
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงแกไขใหดวยความเต็มใจเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้ ขอขอบคุณ  ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานใหมพัฒนา   คณะครู – อาจารย  ผูรูในทองถ่ินทุกทาน  นกัเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
และชาวบานของหมูบานบานใหมพฒันา ที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือชวยเหลือเปน
อยางดีในการพัฒนาหลักสูตร และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี 
 สุดทายขอขอบคุณครอบครัว  สิงหคะ  ตลอดจนผูใหความชวยเหลือสนับสนุนทุกทาน
ที่ไดมีสวนรวมในการทุมเททั้งกําลังกาย  กําลังใจ  และกําลังเงิน  เพื่อใหผูวิจยัไดศึกษาจนสําเร็จ  
สมความปรารถนาที่ตั้งใจ  โดยเฉพาะ  คุณสมนึก  สิงหคะ  คุณละเอยีด  สิงหคะ คุณอนุกูล  สิงหคะ 
และคุณ นันทนา   สิงหคะ   ผูซ่ึงใหกําลังใจและเคยีงขางผูวิจัยตลอดเวลา  
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสภาวะการปจจุบัน  ทุกประเทศตางใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษา  และนํา

การศึกษาเขามาเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือใชในการพัฒนาคน ซ่ึงจัดเปนทรัพยากรสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไปในอนาคต  ประเทศใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  ประเทศนั้น ๆ ยอมงายตอ
การพัฒนาระบบตาง ๆ ภายในใหเขมแข็งขึ้น   นอกจากนี้ยังคงใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรณธรรมชาติท่ีเริ่มลดนอยลง  หรือเปนมลพิษมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจ
ในการดูแลรักษาหรือเกิดจากการกระทําท่ีรูเทาไมถึงการ การขาดความตระหนักในการอนุรักษและ
รวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ และแหลงทองเท่ียว ซ่ึงถือวาเปนสาธารณสมบัติท่ีสามารถทํา
รายไดใหแกประเทศไดเปนจํานวนมากของประชาชน  ดังนั้นการท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ในดานของ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมและปญหาแหลงทองเท่ียวนั้น   หนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแกปญหาดังกลาวคือ
การสรางความรูความเขาใจตระหนักเห็นความสําคัญของทรัพยากรส่ิงแวดลอมและแหลงทองเท่ียว 
โดยผานกระบวนการการใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพอันจะเปนฐานสําคัญในการดําเนิน
การแกปญหาดังกลาวท่ีเกิดขึ้น

จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ซ่ึงให
ความสําคัญของการศึกษาท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศโดยผานทรัพยากรบุคคลเชนเดียวกัน  
โดยมีขอความตอนหนึ่งกลาวไววา  ในการพัฒนาประเทศชาตินั้นสวนสําคัญท่ีเปนปจจัยหลัก
ในการกําหนดกลยุทธ  และถือเปนองคประกอบท่ีเปนกลไกสําคัญในการกอใหเกิดการขับเคล่ือน
ในการพัฒนาก็คือ “ทรัพยากรบุคคล”  ซ่ึงการท่ีจะทําใหทรัพยากรบุคคลเกิดความรูความเขาใจได
นั้นตองผานกระบวนการการจัดการศึกษา  ดังนั้นการศึกษาจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนา “คน”  และ  “คุณภาพของคน”  เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนได
พัฒนาตนเองดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิตตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิด
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆท่ีจะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความ
สุขรูเทาทันการเปล่ียนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได ดังสอดคลอง
กับสํานักเลขาธิการ ( 2525 : 13 ) ท่ีไดประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  อันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาไววา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

“…การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤต ิ  และคุณ
ธรรมของบุคคล  สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนอยางครบถวนพอเหมาะกัน
ทุก ๆ ดาน  สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญม่ัน
คงของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด…”

การศึกษายุคใหมนั้นตองพัฒนาคนใหมีความสามารถใชขอมูลขาวสารเปนโดยสามารถ
นํามาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเองได  นําไปสูกระบวนการพัฒนาและยกระดับ        
การศึกษาของประเทศใหเขาสูการแขงขันกับนานาชาต ิ  คุณภาพประชากรจึงเปนปจจัยหนึ่งของ  
การพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีจะตองชวยใหประชากร
ของประเทศ  ท้ังในสวนกลางและสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือพัฒนาชีวิตท่ีเปนประโยชนตอสังคม  และทันกับความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลย ี    
ในปจจุบัน  และในการพัฒนาคนโดยนําการศึกษาเขามาเปนกลไกสําคัญนั้น  ส่ิงสําคัญยิ่งท่ีจะทําให
การจัดการศึกษาสามารถดําเนินไปไดจนประสบผลสําเร็จก็คือหลักสูตร  ดังท่ีมาเรียม  นิลพันธุ       
( 2542  : บทนํา ) ไดกลาววา “หลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน
จําเปนตองมีหลักสูตรเปนขอกําหนดหรือเปนแผนในการศึกษาวาผูเรียนตองเรียนรูอะไร  ซ่ึง      
อาจกลาวไดวา  “หลักสูตรเปนแมบทสําคัญในการศึกษา”  ซ่ึงสอดคลองกับแรมสมร  อยูสถาพร       
( 2534 : 4 ) ท่ีกลาวไวตรงกันวา   “ หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา  ถือเปนแมบทท่ี
เปนตัวช้ีนําสูความสําเร็จและเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้     
เซเลอร  และอเล็กซานเดอร ( Saylor  and  Alexander  1974 : 78 ) ยังกลาวไวตรงกันพอสรุปไดวา        
“หลักสูตรเปนเหมือนแผนภูมิการเดินทางและตารางท่ียืดหยุนไดในการดําเนินการศึกษา  เพ่ือใช
เปนส่ือกลางของการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาความเจริญเติบโตใหแกผูเรียนตามจุดหมายของ   
การศึกษา”  และเนื่องจากสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  มีการคนพบความรูใหมอยูเสมอ      
ในขณะเดียวกันความรูเกา ๆ บางอยางไดรับการพิสูจนวาผิดหรือไมเหมาะสม  เม่ือมีความรูใหม ๆ 
เกิดขึ้นในลักษณะนี้   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยูเสมอ (กาญจนา  คุณารักษ 2540 : 
36 ) และเนื่องจากการใชหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาสาระรายวิชาเดียวกันท่ัวประเทศนั้นไมสัมพันธกับ
ความจริงท่ีเปนอยูดวยสภาพแวดลอมและบริบทแตละทองถ่ินแตกตางกัน     (สวัสดิ์  จงกล  2528 : 
48 ) จึงทําใหการจัดการศึกษาไมประสบผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง  
เนื่องจากผูเรียนขาดความรูเช่ือมโยงกับทองถ่ิน  เกิดความรูสึกแปลกแยกกับสังคมชุมชนท่ีอยู        
จึง ทําใหไมสามารถดํารงชีพอยูในทองถ่ินของตนได  ดวยเหตุนี้  จึงไดมีการกระจายอํานาจ          
การจัดการศึกษาสูทองถ่ินโดยจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินขึ้นไดตามความเหมาะสม                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3

(วีรนุช        ปณฑวณิช  2543 : 17 )   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ  ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2540-2544      ( 2540 : 21 ) สวนท่ี 2 วาดวยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
นั้น  ไดกําหนดเปาหมายไวในขอ 2.2  คือ “เพ่ิมคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และจัดใหมีกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา  พรอมท้ังพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน”  และกําหนดเปาหมาย         
ใน     แผนงานหลักท่ี 2  ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิฉบับท่ี 8  ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ไววา            
“มีการทบทวนและ   ปรับปรุงหลักสูตร  ท้ังในดานการเสริมสรางความรู  ความสามารถทักษะ    
พ้ืนฐานท่ีจําเปนและ  การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  รวมท้ังมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินเพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง” และไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในขอท่ี 1.2.4  สงเสริม
ใหสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและนํามาใชอยางจริงจังและกวางขวาง  โดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตร  รวมท้ังการติดตามประเมินผล  เพ่ือให                  
การจัดการศึกษามีเนื้อหาสอดคลองกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินของตนไดอยางเปนสุข สามารถดํารงไวซ่ึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และส่ิงแวดลอม  และขอ 2.2 ผูสอน     
จัดวิธีการเรียน    การสอนใหมีความหลากหลายในรูปแบบ  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและ
เง่ือนไขของทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  ม.ป.ป. : 69 –70) และ    
ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) ไดมีหลักการประเด็นหนึ่ง  
คือ  เปนการศึกษาท่ีมุงสรางเอกภาพของชาต ิ  โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน  แตใหทองถ่ินมีโอกาส
พัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการได  ดังนั้น  เม่ือรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน ( พ.ศ.2540 ) มาตรา 81  กําหนดให “รัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” ( ม.ป.ป. : 21 )      
สงผลใหมี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542  ซ่ึงในมาตรา 27  ระบุวาใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความเปนไทย         
ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาต ิ การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  ให
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค  ในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  สวนในมาตราท่ี 28 ระบุ
วา  หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ และสําหรับบุคคลตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย  ท้ังนี้         
ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย
และศักยภาพโดยท่ีสาระของหลักสูตร  ท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพตลอดเพ่ือการศึกษาตอ          
ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค  ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มุงพัฒนาคนใหมี
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ความสมดุลท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  จึง
กลาวไดวา  หลักสูตรเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ  พ.ศ.2542  ไดกลาววา “ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน   องคกรเอกชน  องคกร
วิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  จัดกระบวนการเรียนรู  ใน   
ชุมชนเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  รวมท้ังหาวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนา
ระหวาง    ชุมชน”  และในมาตราท่ี 41  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน        
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2541 : 11 – 12 , 16 )  โดยในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนนั้นตองมุงให     ผูเรียนไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับชีวิตอาชีพ  เศรษฐกิจ  และสังคม
ทองถ่ิน  โดยนําทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้นมาใชในการเรียนการสอนดวย  
เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณตรงกับชีวิต  บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาตามหลัก
สูตรท่ีกําหนดไววา “การศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีทําประโยชนตอสังคม”  โดยเฉพาะสังคมทองถ่ินของตน   
( กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 2536 : 4 )

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  การจะพัฒนาคนโดยนําการศึกษาเขามาเปนกลไกสําคัญนั้น
ตองทําควบคูกับการพัฒนาหลักสูตร  โดยตองสอดคลองเปนไปตามความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน  ท้ังนี้จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรัก  ความผูกพัน  ความหวงแหนและความภูมิใจ
ใน     ทองถ่ินของตน  ตลอดจนมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาทองถ่ินของตนตอไป ( วิทยา
แสนงาม  2541 : บทนํา )

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยไดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตออยางเนื่องและ
เปนกิจกรรมท่ีสามารถสรางรายไดเปนเงินตราเขาสูประเทศเปนอันดับหนึ่ง  ติดตอกันมาเปนเวลา
หลายป ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย :งานอนุรักษส่ิงแวดลอม 2536 : 3 ) ดังนั้นจะเห็นไดวา    
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจัดเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก  ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  2539 : 67 ) เนื่องจาก    
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอการสรางความเจริญ  ความทันสมัย  ความม่ันคง  และ
สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ      จึงนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีชาวไทยท้ังหลายมีความภูมิใจ             
( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2540 : 67 )   จึงไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศไทยใหทํา
อยางเปนระบบยิ่งขึ้นโดยเริ่มใน พ.ศ. 2525 เปนตนมา กลาวคือ  มีท้ังการศึกษาพัฒนาพ้ืนท่ี        
ทองเท่ียวพรอมกับการรณรงคสงเสริมการทองเท่ียว  เชน  จัดให พ.ศ 2530 เปนปสงเสริม           
การ     ทองเท่ียวไทย ( Visit  Thailand  Year ) ซ่ึงประสบผลสําเร็จเปนอยางด ี  ทําใหอัตราการเพ่ิม
ของนักทองเท่ียวตางชาติสูงถึงรอยละ 23.59 จากป 2529  และสามารถทํารายไดเขาประเทศสูงถึง 
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50,024  ลานบาท    โดยเพ่ิมขึ้นจากป   2529   ถึง    รอยละ  25.4  ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2540 : 90 )  และเนื่องจากในป พ.ศ. 2540 ท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับ            
ผลกระทบอยางมากจากคาเงินบาทตกต่ํา รัฐบาลไดแกปญหาเฉพาะหนา  โดยยึดการทองเท่ียวมาใช
ในการแกปญหา  และประกาศใหป 2540 – 2541  เปนป Amazing  Thailand เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติใหมาเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น ( ปริญญา  พรหมมินทร  2540 : 2 )  ถึงแมวาในชวง 
2 – 3 ป  ท่ีผานมานี้ ประเทศไทยจะประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจท่ีสงผลใหธุรกิจดานตางๆ     
ซบเซาลง  แตอุตสาหกรรมการทองเท่ียวก็ยังเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีทํารายไดเขาสูประเทศเชนเดิม     
( ภราเดช  พยัคฆวิเชียร. สัมภาษณ : ADVANCE  THAILAND  GEOGRAPHIC. มกราคม - 
กุมภาพันธ  : 2540 ) ซ่ึงในแตละป   การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะทํารายไดเขาประเทศเกือบ 2 
แสนลานบาท  และมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยในป 2542  นั้น  จํานวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยมีประมาณ 8.5 – 8.6  ลานคน  สวนนักทองเท่ียว      
ในประเทศเองนั้นก็มีประมาณ  1.6 – 1.7  ลานคน ( สันต ิ เอ้ือจงประสิทธ์ิ. สัมภาษณ : ADVANCE  
THAILAND  GEOGRAPHIC. มีนาคม - เมษายน  : 2540 )  จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของการทองเท่ียวกับระบบเศรษฐกิจวามีความสอดคลองกัน  เอช. โรบินสัน  ไดกลาว
วา “การทองเท่ียวชวยเศรษฐกิจของชาติได  ในลักษณะท่ีชวยพัฒนาและสรางความสําคัญใหกับ
เศรษฐกิจในระดับภาคไดรวดเร็วกวาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ และโดยธรรมชาติของ              
การทองเท่ียวนั้น  ยังชวยยกระดับของพ้ืนท่ีโดยรอบภูมิภาคใหเกิดความสําคัญขึ้นอีกดวย  ซ่ึง       
การทองเท่ียวจะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับนโยบายทางดานสังคมและกอใหเกิดผลประโยชนท่ี
สังคมจะไดรับนั่นคือจํานวนเงินมหาศาลซ่ึงจะหล่ังไหลเขามายังพ้ืนท่ีท่ีดอยพัฒนา” ( H.  Robinson  
1946  อางถึงใน  ธรรมรงศ  อุทัยรังษี  2529 : 31 – 32 )

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
เปนตนทุนในการดําเนินการ ( บุษกร  ภวจินดา  2538 : 67 ) ซ่ึงสอดคลองกับ  วารสารประชาชาติ
ธุรกิจ     ( 2538 : 2 )  ท่ีกลาวไวในบทความ  “Eco – Tourism  ปฎิรูปใหมการทองเท่ียวไทย”  วา
“ การทองเท่ียว  เปนอุตสาหกรรมท่ีตองพ่ึงพา  ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
สังคม  และวัฒนธรรม  ซ่ึงเม่ือเกิดปญหาหรือผลกระทบแลวก็จะเกิดในลักษณะกวางและสามารถ
ลุกลามไดอยางตอเนื่อง” นอกจากนี้การทองเท่ียวยังจัดเปนกิจกรรมท่ีนํารายไดจํานวนมากมาสูพ้ืน
ท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว  และเปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวในทอง
ถ่ิน  เชน  สภาพภูมิประเทศท่ีงดงาม  ศิลปวัฒนธรรม  สถาปตยกรรม ฯ (สุรีย  บุญญาพงษ 2539 :
บทคัดยอ ) ซ่ึงเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว  จึงทําใหมีการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ือใชเปนกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยคํานึงถึงแตรายไดจาก          
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การทองเท่ียวจนลืมใสใจถึงสภาพแวดลอม  กอใหเกิดปญหาทางกายภาพ  สังคมและวัฒนธรรม
ตามมา  ทรัพยากรทองเท่ียวโดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติมีความเส่ือมโทรมลงไปมากตาม
จํานวน   นักทองเท่ียวท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดการแสวงหาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพสูง
มาใชในกิจกรรมการทองเท่ียว  จึงเปนผลใหทรัพยากรหรือแหลงทองเท่ียวนั้นมีความเส่ือมโทรมลง
ไปอีก    ( สุทิตย  อบอุน  2541 : 1 )   ซ่ึงสอดคลองกับ      ปริยา  แสงศิร ิ  ( 2542 : 2 )  ท่ีกลาววา                 
“กิจกรรมการทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีไมตองลงทุน  ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทําใหทรัพยากรการทองเท่ียว
ถูกใชไปโดยขาดการบํารุงรักษาอยางถูกตองเหมาะสม  ประกอบกับการดําเนินการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยในรูปแบบเดิมนั้น มุงเนนท่ีจะตอบสนองความพอใจของนักทองเท่ียวเพ่ือผลตอบแทน
ทางดานการตลาดโดยมิไดมีการวางแผนและเตรียมความพรอมท่ีจะรองรับผลกระทบจากการทอง
เท่ียวท่ีเกิดขึ้น  จึงทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของสังคม  ชุมชน  และระบบนิเวศน  ดังเชนใน
ปจจุบันท่ีกําลังประสบอยูในทุกพ้ืนท่ี”

เนื่องจากในปจจุ บันประเทศไทยไมสามารถท่ีจะหาแหลงทองเท่ียวใหมๆท่ีมี               
ส่ิงแวดลอมท่ีสมบูรณมาทดแทนหรือเพ่ิมเติมได ( สุทิตย  อบอุน  2541 : 21 ) ดังนั้น  จึงทําให
ภาครัฐและเอกชนตระหนัก  เห็นความสําคัญอยางจริงจัง  ในการท่ีจะตองรวมกันวางแผนกําหนด
นโยบาย  วิธีการดําเนินการเพ่ือการแกไข  ปรับปรุง  และเปล่ียนแปลงการทองเท่ียวในรูปแบบเดิม
อยางรีบดวน  พรอม ๆ ไปกับการเรงพัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบใหม  ซ่ึงจะเปนทางเลือก
ท่ีถูกตองและเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน  สถานการณการทองเท่ียวของไทยมากกวาเดิม     ( ปริยา
แสงศิร ิ 2542 : 2 ) และถึงแมวานโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวไทยจะมีเปาหมายเพ่ือสรางรายได
ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศเปนหลักและกอใหเกิดการเรงรัดพัฒนาการทองเท่ียว  โดยมีการผลักดัน
ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลประโยชนทางดานตัวเลขและรายได   และถึงแมวาธุรกิจการทองเท่ียว
ท่ีเติบโตขึ้นทุกปจะมีผลท่ีนาพอใจ   แตเปนการเติบโตบนฐานของความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม
( พิกุล  สิทธิประเสริฐกุล  2543 : 22 )  จึงทําใหทุกฝายเริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงปญหาท่ีจะตามมา
ภายหลัง  และมองลูทางท่ีจะพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ีถูกตองขึ้น  และเนื่องจากแนวโนมในการ
จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทุกประเทศท่ีจัดขึ้น  สามารถท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจ
การทองเท่ียวและมีผลกระทบนอยท่ีสุดตอทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของพ้ืนท่ีท่ีเกิด
การทองเท่ียว    จากรายงานของสถาบันวิจัยสแตนฟอรด  ในป 1991  พบวา  ขณะท่ีการทองเท่ียว
เติบโตรอยละ 8  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดเติบโตขึ้นถึงรอยละ 30  นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลก
กําลังใหความสนใจกับสินคาใหมในตลาดทองเท่ียว  คือการเดินทางไปทองเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิงแวด
ลอม  ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  ( สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 : 1 ) นอกจากนี้ตามความคาดหมายของการประชุมทองเท่ียว
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นานาชาติท่ีเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดาซ่ึงไดขอสรุปวา  การทองเท่ียวจําเปนตองมีมาตรฐาน
และอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติรวมท้ังทางวัฒนธรรมควบคูกัน ดังนั้นจึงตองเรงพัฒนาการ
ทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมในทุกดาน (สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 : 1 ) และจากการศึกษาและคาดการสภาพการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในประเทศไทยพบวามีแนวโนมวาจะมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว
ถึงประมาณ  11  ลานคน  ในป  ค.ศ.2000  ( สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 : 1 ) ดังนั้นประเด็นความสัมพันธระหวางการทองเท่ียว
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาจึงถูกนํามาทบทวน  ปรับและจัดสมดุลใหม โดย   หนวยงานของรัฐท่ีรับ
ผิดชอบการสงเสริมการทองเท่ียวไดมีการปรับนโยบายการทองเท่ียวของประเทศ  เชน  จัดทําแผน
แมบทการพัฒนาการทองเท่ียวไทยโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI ) รวมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ( วท. ) จัดทํานโยบายการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ( Ecotourism ) ขึ้นโดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา  ( พิกุล  สิทธิประเสริฐกุล  2543
: 22 )

ปจจุบันนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดปรับเปล่ียนพัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
รวมท้ังตอบสนองตอจุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  คือ  ความพยายาม
ท่ีจะทําใหเกิดความม่ันคงกาวหนา  คุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น  มีความสงบสุขปลอดภัยมากขึ้น
ปญหาความทุกขยากตาง ๆ ลดนอยลง  การบรรลุซ่ึงจุดหมายดังท่ีกลาวถึง  จําเปนตองพยายามสราง
สรรคการพัฒนาแบบยั่งยืน ( Sustainable  Development )  ใหเกิดขึ้น  ซ่ึงการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้ตอง
อยูในขอบเขตความสามารถของระบบนิเวศท่ีจะรองรับได  และคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
เปนหลัก  เปนการพัฒนาท่ีมีชุมชนเปนฐาน ( Community – based  Development ) ( การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย 2539 : 103 ) การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยจึงไดจัดทํานโยบาย
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษขึ้น  โดยมีใจความดังตอไปนี ้1) ตอบสนองในการสงเสริมศักยภาพของคน
โดยเฉพาะดานการเสริมสรางและพัฒนาสุนทรียภาพทางจิตใจ  รวมท้ังการมีกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต  และการสรางจิตสํานึกในดานส่ิงแวดลอมแกประชาชน 2) ตอบสนองการพัฒนาสภาพ
แวดลอมทางสังคมใหสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ใหสามารถเปน
เครื่องมือในการเรียนรูของคนในชุมชน พัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพใหชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึง
ตนเองได  และมีการกระจายรายไดอยางเหมาะสมเปนธรรม  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 3) ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีเสถียรภาพม่ันคง และสมดุลระหวางคน
เศรษฐกิจสังคม  และส่ิงแวดลอมใหประเทศไทย  เปนศูนยกลางการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวัน
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ออกเฉียงใต  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ิมขีดความสามารถในสาขาการ
บริการท่ีมีคุณภาพ  คงเอกลักษณ  รวมท้ังใหมีนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4) ในสวนการชวย
ปรับบทบาทของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวโดย
เฉพาะอยางยิ่งการใหหนวยงานทองถ่ินสรางกลไกพัฒนา  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สถานท่ีทองเท่ียวในระดับพ้ืนท่ี  เพ่ือระดมความรวมมือจากประชาชนและชุมชนทองถ่ิน
ในการพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียว 5) ชวยการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณ  เกิดความสมดุลท้ังในดานระบบนิเวศและสภาพแวดลอม  โดย
ใหประชาชนชุมชนและองคกรทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้นควบคูไปกับการนํา
เครื่องมือทางกฎหมายและเศรษฐศาสตรมาใชในการควบคุมดูแลการใช ตลอดจนการสรางวินัย
ในการจัดการซ่ึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน 6) มีบทบาท
แสดงออกถึงการพัฒนาประชารัฐ  ซ่ึงเปนการพัฒนาใหรัฐและประชาชนมีความเขาใจอันดี  มีความ
รับผิดชอบและความเอ้ืออาทรตอกัน  โดยมีการใชหลักนิติธรรมในการบริหาร  และการจัดการให
ประชาชนมีหลักประกันในการมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐมากขึ้น(  ปริญญา  พหรมมินทร 2542
: 27 )

จากนโยบายดังกลาวจะเห็นไดวา  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น  จัดเปนกลไกสําคัญใน
การประสานระหวางการพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมควบคูกัน  มุงสรางความสมดุล
ใหเกิดขึ้นระหวางกระแสอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ ( ศรีพร  สมบุญธรรม  2536 : 35 ) และ     
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษยังเปนแนวทางหนึ่ง ท่ีพยายามจะกาวไปสู เปาหมายท่ีสําคัญคือ               
การทองเท่ียวแบบยั่งยืน  ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ  และวัฒนธรรม  โดย     
นักทองเท่ียวจะไดรับความรูจากการทองเท่ียวอยางแทจริง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมท้ังทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  รวมท้ังทองถ่ินควรมีสวนรวมในการพัฒนาดวย                
( ประชาชาติธุรกิจ  ปท่ี 5  2538  : 2 )  ในการท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประสบ         
ผลสําเร็จนั้น  ขึ้นอยูกับแนวทางหลัก ๆ หลายประการดวยกัน  ซ่ึงกลาวโดยสังเขปไดแก  1) ตองวาง
แผนระยะยาว  ซ่ึงการวางแผนการจัดการดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษถือเปนหัวใจของการพัฒนา  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองมีการกําหนดแผนงานอยางรอบคอบ  2) ประชาชนในทองถ่ิน  ควรไดรับ
การศึกษาและฝกอบรมใหเห็นถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ           และวิธีปฏิบัติตัว
เม่ือเขาไปยังแหลงทองเท่ียว 3) สงเสริมใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมและไดรับประโยชนเพ่ือ  
ใหไดประโยชนสูงสุดจากการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  (ADVANCE  THAILAND  
GEOGRAPHIC . พฤษภาคม – มิถุนายน : 2543 )  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุวรรณชัย         
ฤทธิรักษ( ผูอํานวยการฝายพัฒนาแหลงทองเท่ียว ) ท่ีกลาวใหสัมภาษณไวใน ADVANCE  
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THAILAND  GEOGRAPHIC ฉบับท่ี 42  เดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม 2543   ไววา  “เปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวของไทย  ก็คือการทําใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  เปนแหลง
ทองเท่ียวนานาชาติท่ีมีการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  และพัฒนาการทองเท่ียวไปสูอีกมิติหนึ่ง  
เปนการทองเท่ียวท่ีพัฒนาสังคมควบคูกันไปดวย  กลาวคือ  สนับสนุนปลูกฝงการทองเท่ียว            
ท่ีถูกตองและการเปนนักทองเท่ียวท่ีดีเขาไปในระบบการศึกษา” นอกจากนี้  อักกพล  พฤกษะวัน     
( ผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ) ยังไดกลาวไวอยางสอดคลอง
กันอีกวา “ในพ้ืนท่ีท่ีมีเรื่องการทองเท่ียวเขาไปถึงแลวนั้นการใหความรูในเรื่องของการทองเท่ียวกับ
คนในพ้ืนท่ีเปนส่ิงสําคัญ ท้ังในเรื่องของการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และการดูแลอนุรักษแหลงทอง
เท่ียวในชุมชน” ( บทสัมภาษณ: ADVANCE  THAILAND  GEOGRAPHIC. พฤษภาคม – 
มิถุนายน : 2543 )  นอกจากนี้  ภราเดช  พยัคฆวิเชียร  ( อดีตผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ) 
ยังไดเสนอแนวคิดและกลาวไวอยางนาสนใจวา “ การประยุกตเรื่องของการทองเท่ียวเขาสูระบบ
การเรียนการสอนนั้น  ถาเรามองดูก็จะเห็นวาเด็กตอนนี้นาสงสารมาก  เพราะระบบการเรียนของเรา
แยกยอยเยอะจริง ๆ  เรื่องของการทองเท่ียว  ส่ิงแวดลอมและธรรมชาตินี่เปนเรื่องเดียวกัน  มัน      
จะตองนํามารวมกัน  ไมใชแยกเปนวิชา  และนาจะมีการสงเสริมใหเด็กเขาใจในบทบาทของ      
ทองถ่ินตอการทองเท่ียว  ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา  ก็ควรจะไปในทํานองนี ้ แตคนท่ีจะแปลและสอน
ตองเขาใจในจุดนี้ใหด ี  สอนใหเขาเขาใจและนําไปใชในชีวิตจริงได   ซ่ึงประเทศญี่ปุนมองเรื่อง
การทองเท่ียวเปนหนึ่งในกระบวนการศึกษา  เด็กตองเรียนรูตั้งแตอนุบาล  พอประถมก็เริ่มเดินรอบ
หมูบาน  มัธยมก็เดินรอบเมือง  มหาวิทยาลัยก็เดินรอบประเทศ  หลังจากนั้นเขาก็จะออกตาง
ประเทศ  คือเขารูวามันคือกระบวนการ  เพราะฉะนั้นเขาไปท่ีไหนเขาก็จะพกพาความเปนญี่ปุนไป
ดวย  มันคือการศึกษาควบคูกับการเดินทาง” ( บทสัมภาษณ : ADVANCE  THAILAND  
GEOGRAPHIC . มกราคม – กุมภาพันธ :  2543 )

จากขอมูลดังกลาว  พอจะประมวลไดวา  การท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษให
สําเร็จลุลวงไปไดนั้น  ตองเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนมุงสงเสริมใหความรูเรื่อง
การทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหกับประชาชนไดรับทราบ  เพ่ือรวมมือในการพัฒนา
ทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวของตน รวมท้ังปลูกฝงสรางความรับผิดชอบใหกับประชาชนและชุมชน
กระตุนใหเขาเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   โดยเริ่มในชุมชนของตนกอนเปน
สําคัญ (ADVANCE  THAILAND  GEOGRAPHIC . มกราคม – กุมภาพันธ  : 2543 ) ซ่ึงกระบวน
การหนึ่งท่ีควรนํามาใชเปนกลไกในการสงเสริมไดนั้นคือ  กระบวนการจัดการศึกษานั่นเอง  และ
การใหการศึกษาควรเริ่มจากการใหความรูตลอดจนสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทองเท่ียวและ             
ส่ิงแวดลอมโดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก เนื่องจากเปนวัยแหงการเรียนรูและสามารถปลูกฝงความรับผิดชอบ
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ตลอดจนจิตสํานึกท่ีดีไดงายซ่ึงสอดคลองกับพีรศิษฐ  สมแกว ( เดลินิวส 2540 : 36 ) ท่ีไดกลาวถึง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในหัวขอ “การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทําอยางไรจึงไดผล”  สรุปใจ
ความไดดังนี้คือ  ส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทย  คือ  การเตรียมตัว
เตรียมความเขาใจของคนไทยใหรูและเขาใจในประเด็นของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวาตองทํากัน
อยางไรบาง  ซ่ึงผูท่ีจัดวามีบทบาทสําคัญยิ่งในอนาคตและถือเปนกลุมเปาหมายในการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษก็คือเยาวชน  ดังนั้นจึงควรเรงสงเสริมและใหความรูกับเยาวชนในดานของ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเนื่องจาก  เยาวชนเปนความหวังของการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
ในทุก ๆ ดานตอไป  ซ่ึงการใหความรูกับเยาวชนในดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสวนหนึ่งจะทําให
พวกเขาตระหนักและเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู  และทราบวาหากพวกเขารูจักท่ีจะ
ใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรเหลานี้ก็จะเล้ียงดูชีวิตพวกเขาไปจนช่ัวลูก
ช่ัวหลาน ( ADVANCE  THAILAND  GEOGRAPHIC. กรกฎาคม – สิงหาคม : 2543)   ซ่ึงการให
ความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษก็คือ  การใหการศึกษาในรูปแบบของ
ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  โดยสงเสริมใหบุคคลตระหนักและมีความรูสึกตอบสนองตอคุณคา
ของส่ิงแวดลอมเปนสําคัญยิ่ง  การทําใหคนมีความรูยอมชวยใหการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวด
ลอมในการทองเท่ียวเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น ( เกดสิน ี  พลบูรณ  2542 : 30 )  ดังนั้นจึง
ควรใหเยาวชนไดรับความรูและการพัฒนาอยางสมบูรณในทุก ๆ ดานซ่ึงสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ท่ีไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีตอ
ทรัพยากรณธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีระบุไวในหมวดท่ี 3 มาตราท่ี 46  หมวดท่ี 4  มาตราท่ี 69
มาตราท่ี 79  และหมวดท่ี 5  มาตราท่ี81  ( 2540 : 14 - 23 ) ท่ีระบุวา  บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน
ทองถ่ินยอมมีสิทธิและสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  ซ่ึงรัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเกิดความรูคูคุณธรรม  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองให
เกิดขึ้นกับเยาวชน  โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบันขอท่ี 8  นโยบายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงรัฐมีนโยบายในการฟนฟูสภาพและคุณภาพ  การปองกัน
การเส่ือมโทรมหรือการสูญส้ินไปและการนํากลับมาใชใหมซ่ึงทรัพยากรณธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ใหเอ้ือตอการดํารงชีวิต  เกิดความสมดุลในการพัฒนา  และเปนรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน  โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชนทองถ่ินเปนสําคัญ  และนโยบายขอท่ี 11.1  ดานการศึกษาท่ียึดหลัก “การศึกษา  สราง
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ชาติ  สรางคนและสรางงาน  เพ่ือนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม” ( คําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พันตํารวจโททักษิน  ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี2544 : 16 – 20 )

จากสภาพการณดังกลาวจะเห็นวาทุกฝายตางมีการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อันจัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของการทองเท่ียว  ซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมท่ีทํารายไดเขาสูประเทศไทยเปนอันดับ 1  ติดตอกันมาหลายปโดยตลอด  โดยเนนการ
ใหความรูและมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงไดมีการระบุไวในสวนท่ี 7 ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  ฉบับท่ี 8 ( 2540 – 2544 ) สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้ “ รัฐตองมีการ
สงเสริมใหคนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาอนุรักษฟนฟูและบูรณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยใหทุกฝายรวมกันกําหนดควบคุมการใช  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางสมดุล  โดยเนน
การสงเสริมและการดําเนินการเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนสําคัญ รวมท้ังสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรในชาติใหเปนนักทองเท่ียวท่ีดี  มีความรักและความหวงแหน  ชวยทํานุบํารุงมรดกทางการ
ทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม”  ( สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2540 : 132 – 140 )

 จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพดานการพัฒนาการทอง
เท่ียวประเภทแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  และวัฒนธรรมท่ีสูงกวาจังหวัดอ่ืน ๆ
ซ่ึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหความสําคัญในการมุงพัฒนาการทองเท่ียวภายในจังหวัดเปน
ระยะส้ัน ( 5 ป ) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2536  เปนตนมา ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
2536 : 6-7 ) และมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปนกลุมทองเท่ียวตามพ้ืนท่ี 4 กลุมดวยกัน  ไดแก  1) กลุม
เมืองกาญจนบุร ี  2) กลุมไทรโยค  3) กลุมศรีสวัสดิ์  และ 4) กลุมบอพลอย ( การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 2539 : 13 )  และจากการประมาณการตามสมมติฐานขอมูลดานการสํารวจ
การทองเท่ียวภายในประเทศของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
2539 : 50 – 58 )  สรุปไดวาจะมีอัตราเพ่ิมของผูเยี่ยมเยียนในชวงป พ.ศ. 2544 – 2549 เพ่ิมขึ้นรอยละ
4.30   โดยมุงเดินทางมาเพ่ือชมแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติรอยละ 94.1  รองลงมาคือ แหลงทอง
เท่ียวทางประวัติศาสตร / ศาสนา  รอยละ 29.5  และแหลงทองเท่ียวทางประเพณี  / วัฒนธรรม
รอยละ 18.5 ตามลําดับ  และมีความประสงคท่ีจะกลับมาเยือนใหมในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนคิดเปนรอยละ 30.1 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีสถานท่ีท่ีนาสนใจและสวยงาม  ดังนั้นจึงกลาวได
วา  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งของจังหวัดท่ีนํารายไดเขาสูจังหวัด
เปนจํานวนเงินมหาศาลและมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง  ซ่ึงหากพิจารณาตาม
โครงการพัฒนาดานการทองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2539 : 18
– 23 ) จะพบวาพ้ืนท่ีท่ีไดรับความสนใจและมีโครงการสงเสริมการทองเท่ียวมากท่ีสุดคือกลุมพ้ืนท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12

ทองเท่ียวกลุมไทรโยค  โดยโครงการตาง ๆ เกิดมากท่ีสุดในเขตอําเภอสังขละบุร ี  ซ่ึงโครงการท่ี
นาสนใจไดแก โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โครงการปรับปรุงน้ําตกไดชองถอง
โครงการสงเสริมธรรมชาติศึกษาบึงเกริงกระเวีย  โครงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน (วัฒนธรรม
ทองถ่ินของชาวมอญ) และโครงการสงเสริมการทองเท่ียวชายแดน ดานเจดียสามองค – ตลาดพญา
ตองซู ( ประเทศเมียนมาร ) ซ่ึงรวมท้ังส้ินจํานวน 6 โครงการ จาก 7 โครงการท่ีทางจังหวัดจัดทําใน
กลุมการทองเท่ียวกลุมไทรโยค  ซ่ึงหนึ่งในโครงการดังกลาวคือ  การสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาภาวะวิกฤติเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม  ซ่ึงมีผลสืบเนื่องมาจากการขาดความเขาใจในการอนุรักษและรักษา
แหลงทองเท่ียวท่ีถูกตองซ่ึง  วรรณพร  วณิชชานุกร ( 2540 : 74 )  ไดยกตัวอยางปญหาของสถานท่ี
ทองเท่ียวในประเทศไทยไววา  ผลกระทบทางสภาพแวดลอมท่ีเห็นเดนชัด  จากการทองเท่ียวผจญ
ภัยในปาและทะเลในดานการเดินปานั้น  สวนใหญเปนจังหวัดภาคเหนือ  ไดแกเชียงใหม  เชียงราย
แมฮองสอน  กิจกรรมในชวงเดินทางมีการนั่งเรือ  ลองแพ  ตั้งแคมป  นั่งชาง  และการคางแรมใน
หมูบานชาวเขา  เพ่ือชมชีวิตความเปนอยูของวัฒนธรรมชาวเขา  ทําใหมีการแสวงหาเสนทางใหม ๆ
ท่ียังมีความงดงามและบริสุทธ์ิของธรรมชาติมาขายใหนักทองเท่ียว  เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยไมมี
การควบคุมจนในปจจุบันมีเสนทางยอยๆ ประมาณ 10 เสนทาง  สวนเสนทางเกา ๆ ท่ีเส่ือมโทรมไป
แลวก็ถูกทอดท้ิงไปโดยไมมีการทะนุบํารุงรักษา  ซ่ึงขอมูลดังกลาว  สอดคลองกับผลการสํารวจ
สภาพการทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ซ่ึงจัดวาเปนอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจประเภท
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร / ศาสนา  และแหลงทองเท่ียว
ทางประเพณี / วัฒนธรรม  ซ่ึงนําเงินตราเขาสูจังหวัดเปนจํานวนมากซ่ึงทางจังหวัดไดใหความ
สําคัญและจัดทําโครงการสงเสริมการทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีเปนสวนใหญ โดยขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณ บุญชู  สุขเจริญ ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี
( บุญชู  สุขเจริญ 2544 ) ท่ีไดสํารวจและรวบรวมเอกสารไวมากมายเกี่ยวกับสภาพปญหา
การทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุรี  เพ่ือเตรียมจัดทําเปนประมวลความรูแหลงทองเท่ียวของสังขละ
บุรีไดกลาวไววา  ปจจุบันอําเภอสังขละบุรีกําลังประสบกับสภาวะแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม  อัน
เปนผลมาจากประชาชนในทองท่ีขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการอนุรักษ  แหลงทองเท่ียว
มุงแตการตอนรับนักทองเท่ียวจากคณะทัวรโดยการหาของปาและการจําหนายสินคาใหกับนักทอง
เท่ียวเหลานั้น  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ  จตุพร  ไภศาลย ผูจัดการบริษัทจัมโบทัวร  ซ่ึงเปนบริษัท
ท่ีดําเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสังขละบุรีเปนบริษัทแรก  และดําเนินการเพียงบริษัทเดียว
ในปจจุบัน( จตุพร  ไภศาลย 2544 ) ท่ีกลาววา  แหลงทองเท่ียวในสังขละบุรีกําลังเริ่มเขาสูสภาวะ
วิกฤติ  เชนเดียวกับแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ในจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  และแมฮองสอน
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ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากประชาชนผูเปนเจาของพ้ืนท่ีทําลายเสียเอง  โดยขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องของการอนุรักษแหลงทองเท่ียวและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวาเปนเชนไร  เนื่องจากใน
ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี  
ยังไมมีการนําเรื่องการทองเท่ียวเขามาบูรณาการในหลักสูตร   และยังไมเคยมีโครงการใด ๆ ท่ีเขา
ไปถึงบุคคลในทองถ่ินโดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษาท่ีจะใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เรวัตร เพ่ิมพงษศาเจริญ 2544 ) ซ่ึงถาไมรีบดําเนินการหาวิธีแกไขแลว  ตอไป
แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในสังขละบุรีก็จะหมดไปหรือเส่ือมสลายเนื่องจากบุคคลในทองถ่ินเปน
สําคัญในท่ีสุด

จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการท่ีจะทําใหแหลงทองเท่ียวในอําเภอ
สังขละบุรีคงอยูไดซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในทองท่ีและยังประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความรูกับประชาชน
ในทองถ่ินในดานของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบตอโครงการสงเสริม
การทองเท่ียวของจังหวัด  และของประเทศ  ท่ีมุงเนนสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือทําให
แหลงทองเท่ียวยังคงความสมบูรณ แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานภาษาท่ีใชและวัฒนธรรมสภาพ
ความเปนอยูท่ีหลากหลายชนชาต ิ  จึงเปนขอจํากัดท่ีทําใหไมสามารถจัดการอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นควรวาควรดําเนินการใหความรูกับนักเรียนแทน  โดย
ผานระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ซ่ึงนักเรียนจะไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาในระบบ
ไปขยายผลยังชุมชนของนักเรียนตอไป นอกจากนี้เด็กยังจัดเปนทรัพยากรณบุคคลท่ีสําคัญของชาติ
ท่ีจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนตอไปในอนาคต  การจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนนั้นสามารถดําเนินการในการใหความรูกับนักเรียนไดหลายวิธี  เชน  การพัฒนาชุด
การเรียนรู  การจัดหลักสูตรฝกอบรม  การจัดกิจกรรมชุมนุม หรือชมรม  ซ่ึงรวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวย
       จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรของ กรมวิชาการ(2534 : 3 – 4) 
และศิริชัย  อนันตผล ( 2534 : 229 – 224  อางถึงในรสริน  เลปวิทย  2539 : 78) พบวาการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมากในทุก
ลักษณะ โดยใหครูมีสวนรวมในการใหขอมูลดานการพิจารณาหลักสูตรหรือรายวิชาตามลักษณะ
ตางๆ มีการเสนอแนะและสนับสนุนใหดําเนินการ  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ของโรงเรียนและคณะกรรมการในกลุม  ซ่ึงปจจุบันทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัด   การศึกษา
ตางใหความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกอปรกับนโยบายของสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรีในดานการพัฒนาการเรียนการสอน ไดระบุใหโรงเรียนในสังกัด
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สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินขึ้น เพ่ือใชเปน   
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความตองการและสภาพปญหาในทอง
ถ่ินซ่ึงสภาพปญหาในทองถ่ินของสังขละบุรีท่ีกําลังประสบอยูคือแหลงทองเท่ียว    ตาง ๆ ในอําเภอ
ไดรับความเส่ือมโทรม  อันเปนผลจากบุคคลในทองถ่ินขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทองเท่ียว
ท่ีถูกตองเปนสําคัญ  ประกอบกับในอําเภอสังขละบุรีอุดมไปดวยทรัพยากรแหลงทองเท่ียว             
ท่ีนาสนใจ ผูวิจัยจึงมีความสนใจและแนวคิดในการนําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเขามาใชเปน      
กลยุทธในการใหความรูกับเด็กนักเรียน   และเพ่ือสนองตอบตอนโยบายดานการทองเท่ียวของ 
คณะรัฐมนตร ี  การสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย การสงเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัด
กาญจนบุรี และนโยบายดานการจัดการศึกษา  รวมท้ังตอบสนองปญหาและความตองการภายใน
ทองถ่ิน  ซ่ึงในการแกปญหาดังกลาวมุงเนนใชการจัดการศึกษาเขามามีสวนรวมเปนตัวการสําคัญ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยบูรณาการเนื้อหาเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเขาไป
ในเนื้อหากลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ในหนวยท่ี 3  เรื่อง  ส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา   ในหนวย
ยอยท่ี 1  ส่ิงแวดลอมทางสังคม และ หนวยยอยท่ี 2  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ซ่ึงจัดในรูปแบบ
ของการบูรณาการในหนวยการเรียน โดยหวังวาเด็กจะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไปในอนาคตและ
เปนผูอนุรักษแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนของตนไดหลังการเรียนรูในเรื่องของ “การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ”  หวังผลใหเด็กเปนผูกระจายความรูออกสูชุมชนโดยรวมตอไป  และเปนแนวทางให      
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรีใชหลักสูตรทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนตอไป

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจาก
แนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ คือ

สงัด    อุทรานันท ( 2532 : 38 )  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน  คือ
1) การวิเคราะห   ขอมูล      พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  เปนการวิเคราะหขอมูลดานประวัติและ
ปรัชญาการศึกษา  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู  ขอมูลทางวัฒนธรรม  และขอมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา  2) การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร เปนการมุงแกปญหา
และสนองความตองการท่ีไดจาก     การวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลวไปสูจุดมุงหมายท่ีไดกําหนด
ไว 3) การ      คัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู  เปนส่ือกลางท่ีพาผูเรียนไป
สูจุดมุงหมายท่ี ไดกําหนดไว    4)  การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล  เปนการกําหนด
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มาตรการใหทราบวาควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุง
หมายของหลักสูตรในตําราท่ีวาดวยการพัฒนาหลักสูตร  โดยท่ัวไปมักจะไมกลาวถึงการวัดผล
การเรียนโดยตรง  เพราะการวัดผลการเรียนเปนงานท่ีจะทําโดยนักวัดผล  และในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนนั้นมักจะจัดทําระเบียบการปฏิบัติท่ีแยกออกมาจากเอกสาร   
หลักสูตรโดยเฉพาะ    5)  การนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัต ิ  หรือไปสูการเรียนการสอนในโรงเรียน
ซ่ึงการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ หลาย
ประเภท  เชน  การจัดทําเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร  การเตรียมบุคลากร  การบริหารและ
บริการหลักสูตร  การดําเนินการสอนตามหลักสูตร  การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร
เปนตน 6) ประเมินผลการใช    หลักสูตร    การประเมินผลการใชหลักสูตรมีความมุงหมายท่ีจะ
ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  เพ่ือใหทราบวาผลผลิตท่ีไดจากหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนา
รมณหรือจุดมุงหวังของสังคมและผูเรียนเพียงใด ถาผลการประเมินไดพบขอบกพรองหรือมีจุดออน
ตรงไหนก็จะสงผลใหมีกรรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในลําดับตอไป และ 7)  การปรับปรุงแก
ไขหลักสูตรการปรับปรุง    แกไขหลักสูตรเปน  กระบวนการของการเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใชอยู
ใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึ้น

วิชัย  วงษใหญ ( 2533 : 19 ) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว 3
ระบบ  โดยเริ่มตนจากระบบการรางหลักสูตร  ระบบการนําหลักสูตรไปใช  และระบบการประเมิน
หลักสูตร  ซ่ึงแตละระบบมีรายละเอียดและ  ขั้นตอนดังตอไปนี ้1) ระบบการรางหลักสูตร ประกอบ
ดวย  การกําหนดหลักสูตรโดยดูความสอดคลองกับวิชาการ  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง
หลังจากนั้นเริ่มกําหนดรูปแบบหลักสูตร  ไดแก  การกําหนดหลักการ  โครงสราง  องคประกอบ
หลักสูตร  วัตถุประสงค  เนื้อหา  ประสบการณเรียนและการประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผานผูเช่ียวชาญ  หรือการสัมมนาและมีการทดลองนํารอง  พรอม
ท้ังรวบรวมผลการวิจัย และปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใชโดยคณะกรรมการ 2) ระบบการใช
หลักสูตร  ประกอบดวยการขออนุมัติหลักสูตรจากหนวยงานหรือกระทรวง  ดําเนินการวางแผน
การใชหลักสูตร  โดยเริ่มจาก    การประชาสัมพันธหลักสูตร  การเตรียมความพรอมของบุคลากร
จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร  บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานท่ี  ระบบบริหาร  และ
จัดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการใชหลักสูตร   หลังจากนั้นเขาสูระบบการบริหารหลัก
สูตร  โดยการดําเนินการตามแผน  กิจกรรม    การเรียนการสอน  แผนการสอน  คูมือการสอน  คูมือ
การเรียน  เตรียมความพรอมของผูสอน   ความพรอมของผูเรียนและการประเมินผลการเรียน และ
3) ระบบการประเมินผล  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการประเมินผลการใชหลักสูตร  ท้ัง
การประเมินยอย  การประเมินรวบยอด  การประเมินระบบหลักสูตร  ระบบการบริหาร  และ
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ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  หลังจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และรายงานขอมูล
ตามลําดับ   

กรมวิชาการ ( 2534 : 8 ) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  10  ขั้นตอน
ไวดังนี้คือ  1)  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน   2)  การนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูล
3)  การกําหนดความเหมาะสมของหลักสูตรใหคลองกับนักเรียน   4)  การกําหนดความเหมาะสม
ของหลักสูตรใหเหมาะสมกับระดับช้ัน  5)  การกําหนดความคิดรวบยอด   6)  การทํารางเนื้อหาราย
วิชา   7) การวิเคราะหรางรายวิชาท่ีจัดทําขึ้น  8)  การวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดกระบวน
การเรียนการสอน   9) การจัดสรางปจจัยเกื้อหนุนในการสอน  และ  10)  การนําหลักสูตรไปทดลอง
ใช

เซเลอร อเล็กซานเดอร และ  เลวิส (Saylor ,Alexander  and  Lewis 1991: 73 )ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย  1) การศึกษาตัวแปรตาง ๆ จากภายนอก
ไดแก  ภูมิหลังของนักเรียน  สังคม  ธรรมชาติของการเรียนรู  แผนการศึกษาแหงชาติ  ทรัพยากร
และความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตร และคําแนะนําจากผูประกอบอาชีพ  2) การกําหนด
ความมุงหมาย   และวัตถุประสงค  เพ่ือการออกแบบหลักสูตร  โดยนักวางแผนหลักสูตร  และใช
ขอมูลทางการเมืองและสังคมเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจออกแบบหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไป
ใชโดยครูเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการสอน  การวางแผนหลักสูตร  และรวมถึงการแนะนํา
แหลงของส่ือ การจัดการโดยใหมีความยืดหยุนและมีอิสสระแกครูและนักเรียน และ 4) การประเมิน
ผลหลักสูตร  ทําโดยครูเปนผูพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของนัก
เรียน โดยมีการวางแผนหลักสูตรรวมกันพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรซ่ึงขอมูลท่ีได
จาก การประเมินผลจะใชเปนพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผน   ในอนาคตตอไป

นอกจากแนวความคิดของนักการศึกษาท่ีไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร        
ดังกลาวขางตน  ยังมีผูเสนองานวิจัยท่ีเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  โดยระบุขั้นตอนตาง ๆ  ท่ี
มีความสอดคลองกับนักการศึกษาหลายทาน ไดแก  สุชาติ  ล้ีตระกูล , มาเรียม  นิลพันธุ , ศรีวรรณ
จันทรหงษ   และสาลินี  อุดมผล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

สุชาติ  ล้ีตระกูล (2532  :  บทคัดยอ)  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรสําหรับลูกกรรมกร
กอสรางกอนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี ้คือ ขั้นตอนท่ี 1
การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  เพ่ือนํามาสรางเปนโครงรางหลักสูตร  ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจ
ไดแก  ชุมชนกอสรางจํานวน 6 แหง  ผูใหขอมูลประกอบดวยกรรมกรกอสรางท่ีมีครอบครัวและ
บุตรลูกกรรมกรกอสราง  ครูผูสอนในศูนยเด็กเล็กเคล่ือนท่ี  รวมจํานวนท้ังหมด 211  คน  เครื่องมือ
ท่ีใชในการสํารวจประกอบดวย  แบบสังเกต  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  และแบบวัด
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สมรรถภาพพ้ืนฐานบางประการ ขั้นตอนท่ี 2 การรางและพัฒนาหลักสูตร  เปนการนําผลการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานมากําหนดเปนประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตร  หลังจากนั้นไดนําโครงรางของหลักสูตร
ไปใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง  โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ  ภายหลังการประเมินแลวก็นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรอีกครั้ง
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับลูกกรรมกรกอสราง
ท่ีศูนยเด็กเล็กเคล่ือนท่ี  โดยมีเครื่องมือวัดผลจากการทดสอบและประเมินพฤติกรรมจํานวน 5 ฉบับ
และ ขั้นตอนท่ี4 การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังทดลองใชโดยปรับเนื้อหาและรายละเอียดบาง
ประการภายในหลักสูตร

มาเรียม  นิลพันธุ  ( 2536 : บทคัดยอ ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม  ซ่ึง
มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  ขั้นตอนท่ี 1  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับสรางหลักสูตร
โดยการวิเคราะหหลักสูตรวัฒนธรรม  การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูท่ีเกี่ยวของ
สํารวจความรูพ้ืนฐานของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและสํารวจชุมชน
ท่ีเปนสนามวิจัย  ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน  โดยประมวล
ขอมูลตาง ๆ มาพัฒนาเปนโครงรางหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหา
กิจกรรมการฝกอบรม  การวัดและการประเมินผล  หลังจากนั้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบโครงราง
หลักสูตรและนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตร   ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช
หลักสูตร  โดยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
โดยจัดใหมีการฝกอบรมภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติภาคสนามในสนามวิจัย และขั้นตอนท่ี 4
การประเมินผลหลักสูตร  เปนการประเมินผลในขณะใชหลักสูตรและการประเมินผลหลัง   การใช
หลักสูตรแลว  เพ่ือศึกษาวาหลักสูตรเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  รวมท้ังผลกระทบ
ของการใชหลักสูตร

ศรีวรรณ  จันทรหงษ  ( 2542 : 14 )  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องงานจักรสาน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร
( ชุมชนราษฎรนุสรณ ) จังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี ้ ขั้นตอนท่ี 1
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ซ่ึงไดแก การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
การคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ  การสรางความสัมพันธกับชุมชน  และการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนท่ี  2  พัฒนาโครงรางหลักสูตร  ไดแก  นําขอมูลท่ีไดจากขอ 1 มาเปนแนวทาง
ในการกําหนดโครงรางหลักสูตร  ซ่ึงมีรายสวนประกอบดังนี้คือ  หลักการ  จุดประสงคท่ัวไป
โครงสราง   คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหา  เวลาเรียน  แนวดําเนินการ  ส่ือการเรียนการสอน  และ
การวัดประเมินผล  หลังจากนั้นจึงดําเนินการรางหลักสูตร  โดยสรางโครงรางหลักสูตร  ตรวจสอบ
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คุณภาพโครงรางหลักสูตรและปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  ขั้นตอนท่ี 3  การนําหลักสูตรไปใช
โดยปราชญชาวบานเปนผูสอนนักเรียน  และขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  โดย
ประเมินเอกสารหลักสูตร  และประเมินการทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
ท้ังทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติโดยแบงการประเมินออกเปน 2 ระยะไดแก 1) ประเมินผล
ระหวางการใชหลักสูตร และ 2 ) ประเมินหลังการใชหลักสูตร

สาลิน ี  อุดมผล  ( 2542 : 11 ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานเรื่องการเจียรไนนิล  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้  ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน  ซ่ึงไดแก การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  การศึกษา
และสํารวจความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  การวิเคราะห
หลักสูตรพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) กลุมวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ
การเก็บขอมูลดวยตนเองโดยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม  และการสนทนา
กลุม  ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตร ไดแก  การดําเนินการพัฒนาโครงรางหลักสูตร
การประเมินโครงรางหลักสูตร  และการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช
หลักสูตร  ไดแก  การนําหลักสูตรไปทดลองใชสอนรวมกับปราชญขาวบาน  และขั้นตอนท่ี 4
การประเมินหลักสูตร  และปรับปรุงหลักสูตร  โดยประเมินหลักสูตรจากผูเรียนดานความรู
ความเขาใจ  ทักษะ ( ผลงาน ) และเจตคติท่ีมีตอหลักสูตร

จากแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวจะพบวาขั้นตอน            
การพัฒนาหลักสูตรเปนไปในทํานองเดียวกันคือ 1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2) การพัฒนา
หลักสูตร  3) การทดลองใชหลักสูตร  และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ซ่ึงใน
แตละขั้นตอนอาจจะมีรายละเอียดแตกตางกันอยูบางแตยังคงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดทฤษฎีของ  สงัด  อุทรานันท , วิชัย  วงศใหญ , กรมวิชาการ  และเซเลอร อเล็กซานเดอร
และ  เลวิส( Saylor ,Alexander  and  Lewis) อยู  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ดังกลาวมาใชดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
และพัฒนา  ( Research  and  Development ) ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (  R1 / Research ) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดนําขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรของ  สงัด  อุทรานันท  ในขั้นตอนท่ี 1  (การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร ) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนท่ี 1,2 (การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  
และ  การวิเคราะหขอมูล )  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และ  เลวิส
(Saylor ,Alexander  and  Lewis)  ในขั้นตอนท่ี 1 ( การศึกษาตัวแปรตาง ๆ จากภายนอก  ) และ    
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของ สุชาต ิ ล้ีตระกูล , มาเรียม  นิลพันธุ , ศรีวรรณ  จันทร
หงษ  และสาลินี  อุดมผล  ในขั้นตอนท่ี 1 ( การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน )  มาสังเคราะหเปนแนวทาง
ในการดําเนินการการพัฒนาหลักสูตรของผูวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการแบงออกเปน 4  
สวน  ดังนี้คือ  1) วิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และการทองเท่ียว   
เชิงอนุรักษ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ  ฉบับ 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 )  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540      
-2544 ) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พุทธศักราช 2542  แผนการศึกษาแหงชาติ 2535         
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  หลักสูตรกลุมวิชา         
สรางเสริมประสบการณชีวิต และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2545   2)  ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  3)  ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา     
หลักสูตรทองถ่ินจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก ศึกษาความตองการของหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอสังขละบุร ี และศึกษานิเทศก  (สปอ. สังขละบุรี) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ศึกษาความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ในดานรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหม
พัฒนา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี และการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตร และโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง    
การทองเท่ียวอนุรักษดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผูเกี่ยวของดวยวิธีสนทนากลุม
ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนบานใหมพัฒนา ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนบานใหมพัฒนา         
ตัวแทนผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา ผูรูดานการทองเท่ียว       
เชิงอนุรักษในทองถ่ิน ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  และผูดําเนินกิจการทัวร 
ทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี และ 4) ศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน

ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา ( D1 / Development ) เปนขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงผูวิจัย
ไดนําขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ  สงัด  อุทรานันท  ในขั้นตอนท่ี 2 – 4  ( การกําหนด        
ความมุงหมายของหลักสูตร  การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู และ    
การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล ) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร  วิชัย  วงษ
ใหญ  ในระบบท่ี 1 ( การรางหลักสูตร )  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนท่ี 
3 – 9  ( กําหนดความเหมาะสมกับนักเรียน  กําหนดความเหมาะสมระดับช้ันเรียน  กําหนดความคิด      
รวบยอด  การรางวิชา  วิเคราะหรางรายวิชา  วิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการสอน  
และจัดสรางปจจัยเกื้อหนุน )  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และ  เลวิส
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(Saylor ,Alexander  and  Lewis)  ในขั้นตอนท่ี 2 ( การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค ) 
และ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของ สุชาต ิ  ล้ีตระกูล , มาเรียม  นิลพันธุ , ศรีวรรณ  
จันทรหงษ  และสาลินี  อุดมผล  ในขั้นตอนท่ี 2 ( การรางและพัฒนาหลักสูตร )  มาสังเคราะหเปน
แนวทางในการดําเนินการการพัฒนาหลักสูตรของผูวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรไดแก  หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  จุดประสงค  โครงสราง  ขอบขาย     
เนื้อหา  เวลาเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  แผนการสอน  ส่ือการสอน  การวัดประเมินผล  และ
ประเมินโครงรางหลักสูตร  โดยใหผูเช่ียวชาญหาคา IOC  แลวดําเนินการปรับปรุงโครงราง      
หลักสูตร

ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย ( R2 / Research ) เปนขั้นตอนในการทดลองใชหลักสูตร ซ่ึงผูวิจัยได
นําขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ  สงัด  อุทรานันท  ในขั้นตอนท่ี 5  ( การนําหลักสูตรไปใช ) 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ  วิชัย  วงษใหญ  ในระบบท่ี 2 ( การใชหลักสูตร )  
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนท่ี 10 ( นําหลักสูตรไปทดลองใช )  แนวคิด
ในการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และ  เลวิส ( Saylor , Alexander  and  Lewis)  
ในขั้นตอนท่ี 3 ( การนําหลักสูตรไปใช ) และ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของ สุชาต ิ   
ล้ีตระกูล , มาเรียม  นิลพันธ , ศรีวรรณ  จันทรหงษ  และสาลินี  อุดมผล  ในขั้นตอนท่ี 3                    
( การทดลองใชหลักสูตร ) มาสังเคราะหเปนแนวทางในการดําเนินการการพัฒนาหลักสูตรของ      
ผูวิจัย  โดยผูวิจัยไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหม
พัฒนา  อ.สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี  จํานวน  23 คน โดยเปนการศึกษาในหองเรียนในสวนท่ี
เปนภาคทฤษฎี  และในสวนท่ีเปนการปฏิบัติ มีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว  3 
แหลงดวยกัน ไดแก  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ (ลําหวยผะเหยาะ) แหลงทองเท่ียวทางศาสน
สถาน -โบราณสถาน  ( เจดียบานใหมพัฒนา หรือเจดียมหาธาตุ ) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม      
( วัฒนธรรมการรําตง )  และใหนักเรียนจัดทําคูมือศึกษาแหลงทองเท่ียวตามแบบการทองเท่ียว    
เชิงอนุรักษรวมท้ังจัดนิทรรศการเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียน
การสอนตามเนื้อหาในหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา ( D2 / Development ) เปนขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงหลัก
สูตรท่ีพัฒนาขึ้นซ่ึงผูวิจัยไดนําขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ  สงัด  อุทรานันท  ในขั้นตอนท่ี 6    
– 7  ( การประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ) กระบวนการพัฒนา      
หลักสูตรแบบครบวงจร  วิชัย  วงษใหญ  ในระบบท่ี 3 ( การประเมินหลักสูตร )  ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนท่ี 10 ( นําหลักสูตรไปทดลองใช )  แนวคิดในการพัฒนา   
หลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส  (Saylor ,Alexander  and  Lewis)  ในขั้นตอนท่ี 3    
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( การนําหลักสูตรไปใช ) และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของ สุชาต ิ  ล้ีตระกูล          
มาเรียม  นิลพันธุ , ศรีวรรณ  จันทรหงษ  และสาลินี  อุดมผล  ในขั้นตอนท่ี 4 ( การปรับปรุง       
หลักสูตรภายหลังทดลองใช )  มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการการพัฒนาหลักสูตรของ  
ผูวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการแบงออกเปน 3  สวน  ดังนี้คือ 1) การประเมินหลักสูตรจาก
ผูเรียน  ไดแกการประเมินระหวางการใชหลักสูตรในดานพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอนภาค
ทฤษฎีและการทัศนศึกษาของนักเรียน  รวมท้ังการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษจากผลงานของนักเรียนโดยพิจารณาตรวจสอบจากใบงานระหวางการเรียนการสอน 
รวมท้ังการประเมินผลงานของนักเรียนและการประเมินหลังการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดแกการประเมิน
ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทดสอบกอนและหลังการใชหลักสูตร  การประเมินผลงาน
การจัดทําคูมือและนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการประเมินความคิดเห็นท่ีมี
ตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 2) ประเมินเอกสาร
หลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  และผูรูในทอง
ถ่ินดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรูเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  และ 3) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  เพ่ือใหไดหลักสูตรทองถ่ิน         
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสมบูรณ

จากแนวดําเนินการดังกลาวสามารถแสดงไดดังแผนภูมิท่ี 1หนา 22  ดังตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ขั้นท่ี 1
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

- วิเคราะหเอกสาร ไดแก
   * รัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2540

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544 )
* แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2440-2544)
* พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติชาติพุทธศักราช 2542
* แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535

   * หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  และ
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต

  * หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2545
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
- ศึกษาความตองการของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ีและศึกษา  นิเทศก

(สปอ. สังขละบุรี) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
- ศึกษาความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในดานรูป
แบบกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหม
พัฒนา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

- ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตรและโครงรางของ
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเท่ียวอนุรักษดานเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
จากผูเกี่ยวของดวยวิธีสนทนากลุม

1. ผูบริหารโรงเรียนบานใหมพัฒนา
2. ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรง

เรียนบานใหมพัฒนา
3. ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนบานใหมพัฒนา
4. ตัวแทนผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา
5. ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถิ่น
6. ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุรี
7. ผูดําเนินกิจการทัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
- ศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชน

ขั้นท่ี 2
พัฒนาหลักสูตร

โครงรางของหลักสูตร
-   หลักการ
-   คําอธิบายรายวิชา
-   จุดประสงค
-   โครงสราง
-   ขอบขายเน้ือหา /  เวลาเรียน
    แนวทางการจัดการเรียนการสอน
-   คูมือครู
-   กิจกรรมการเรียนการสอน
-    แผนการสอน
-    สื่อการสอน
-    การวัดประเมินผล
-    เอกสารประกอบหลักสูตร
-    คูมือศึกษาแหลงทองเท่ียวตามแบบ
     การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ประเมินโครงรางหลักสูตรโดยใหอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทานและผูเช่ียว

ชาญจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบ
 และหาคา IOC

ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร

ขั้นท่ี 3
ทดลองใชหลักสูตร

นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบาน
ใหมพัฒนา  อ.สังขละบุรี  จังหวัด
กาญจนบุร ี จํานวน  23 คน โดยมีลําดับ
ข้ันตอนดังน้ี
1. ทดสอบความรูความเขาใจของนัก
เรียนกอนการใชหลักสูตร
2. ดําเนินการสอนตามหลักสูตร
3.ทดสอบความรูความเขาใจของนัก
เรียนหลังการใชหลักสูตร

ขั้นท่ี 4
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น

ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน
1.ประเมินหลักสูตรจากผูเรียน
  1.1  ประเมินระหวางการใชหลักสูตรไดแก
         -ประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและการ
ทัศนศึกษาของนักเรียน
        - ประเมินผลจากผลงานของนักเรียน
  1.2  การประเมินหลังการใชหลักสูตร  ไดแก
       - ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทดสอบ
กอนและหลังเรียน
       - ประเมินผลงานการจัดทําคูมือและนิทรรศการของนัก
เรียน
       - ประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
2.ประเมินเอกสารหลักสูตร
      2.1สัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรของผูท่ีเกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร

ผลการประเมิน

สมบูรณ

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย

ปรับปรุงแกไข
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วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย  มีดังนี้  คือ  วัตถุประสงคท่ัวไป  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน

เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้

1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี

2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน   เรื่อง  การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

3.  เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ     สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

4.  เพ่ือประเมินความรูความเขาใจกอนและหลังการใชหลักสูตร  ความคิดเห็นท่ีมีตอ
หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และปรับปรุงหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

คําถามการวิจัย
1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในการจัดการเรียน

การสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางไร

2.  หลักสูตรทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน  เรื่อง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรีประกอบดวยอะไรบาง

3.  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการอยางไร

4.  ผลการประเมินความรูความเขาใจกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันหรือไม
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
เปนอยางไร  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนอยางไร  และผลการปรับปรุงหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ีจังหวัด
กาญจนบุรีเปนอยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
หลังจากใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสูงกวากอนการใชหลักสูตร

ขอบเขตของการวิจัย
1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง
      ประชากร
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

สังขละบุรี  จาก  10  โรงเรียน  ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545
      กลุมตัวอยาง
      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2545  ซ่ึงไดจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling )

2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
   ตัวแปรตน หลักสูตรทองถ่ินและการจัดการเรียนการสอน  เรื่อง  การทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี
           ตัวแปรตาม ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ความคิด

เห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักเรียน
     3. ระยะเวลาในการใชหลักสูตร

 ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545
สัปดาหละ 12 คาบ  จํานวน 3 สัปดาห  รวมระยะเวลาท้ังหมด  36 คาบ  คาบละ  20  นาที

4.  เนื้อหา
   หลักสูตรทองถ่ิน  เรื่อง  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรกลุม

วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ในหนวยท่ี 3  ส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา  หนวยยอยท่ี 1  ส่ิงแวดลอมทาง
สังคม  และหนวยยอยท่ี 2  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ซ่ึงมีโครงรางหลักสูตร  ดังนี้คือ  ความหมาย
ของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ประเภทของแหลงทองเท่ียว  แหลง
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจและทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  และการอนุรักษแหลง
ทองเท่ียวประเภทตาง ๆ
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ขอตกลงเบื้องตน
เนื่องจากสภาพของแหลงทองเท่ียวและปญหาของแหลงทองเท่ียวแตละพ้ืนท่ีไมเหมือน

กัน  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร  “การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ”  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการในรูปของการ
พัฒนาเปนหลักสูตรทองถ่ิน  ซ่ึงไดกําหนดองคประกอบและโครงรางของหลักสูตรสอดคลองกับ
หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ซ่ึงระบุเวลาเรียนไว  36 คาบ  ซ่ึงรวมท้ังการจัดใหนัก
เรียนไดไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว  3  แหลงดวยกัน  ไดแก  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
( ลําหวยผะเหยาะ) แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน-โบราณสถาน ( เจดียมหาธาตุหรือเจดียบานใหม
พัฒนา )  และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (วัฒนธรรมการรําตง ) สําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนสถานท่ี และเวลาในการจัดการเรียนการสอนไดตาม
ความเหมาะสมของครูผูสอน และความสนใจของนักเรียน

นิยามศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัยดังนี้
การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตร  โดยการดําเนินงานตามขั้นตอน  4

ขั้น  ดังนี้คือ  ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา
หลักสูตร (Development)  ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research)  :  การทดลองใชหลักสูตร และขั้นตอนท่ี 4
พัฒนา (Development)  : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรโดยดําเนินการตามกระบวน
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน และสภาพความเปนอยูของ
ผูเรียน ชุมชนโดยไมกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรแมบท และกระทบตอเอกลักษณท่ีแสดง
ความม่ันคงของชาต ิ โดยใชทรัพยากรและผูรูในทองถ่ินเปนพ้ืนฐานในการดําเนินการ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  หมายถึง  การเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวแหงใดแหงหนึ่ง
ซ่ึงไดแก  สถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน-โบราณ
สถาน และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาช่ืนชม
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  สภาพธรรมชาติ  สภาพสังคม  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของคนในทอง
ถ่ิน  บนพ้ืนฐานของความรู  ความรับผิดชอบตอระบบนิเวศนในแหลงทองเท่ียวและสถานท่ีท่ีมี
ความพิเศษเปนเอกลักษณ โดยรักษาสภาพท่ัว ๆ ไปของแหลงทองเท่ียวใหคงอยูในสภาพเดิม

หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  หมายถึง  โครงการ  แผน  แนวทาง ขอกําหนด  และ
มวลประสบการณท่ีจัดทําขึ้นตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพความตองการ
ของทองถ่ินในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงหลักสูตรประกอบ
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ดวย  หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  จุดประสงค  โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดาน หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ประเภทของแหลงทองเท่ียว      แหลงทองเท่ียวท่ี
นาสนใจ และทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  การจัดทัศนศึกษาในแหลงทอง
เท่ียวประเภทตางๆ การจัดนิทรรศการและทําคูมือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการประเมิน
ผลความรูตลอดจนพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักเรียน โดยใชแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละ
บุรี  เปนกรณีศึกษา

ผูรูดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่น  หมายถึง  บุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอ
สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   ท่ีมีความรูความเขาใจและมีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณการ
ทํางานในดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ผูรูในทองถิ่น  หมายถึง  บุคคลผูซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี
ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปและประวัติของแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุรี

      ความรูความเขาใจ  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในดาน หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ประเภทของแหลงทองเท่ียว
แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจและทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุรีรวมท้ังการจัดทํา    
คูมือและจัดนิทรรศการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักเรียนซ่ึงวัดจากแบบทดสอบและแบบ
ประเมินผลงานของนักเรียน

      ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน  ท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดานตางๆ ไดแก  ความสําคัญ  ประโยชน  การนําความรูท่ีไดเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษไปใชในชีวิตประจําวัน  และความคิดเห็นดานอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึง
วัดจากแบบสอบถาม

     พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง  การแสดงออกของผูเรียนในชวงการเดิน
ทางไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆภายในอําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก
การจดบันทึกและใหความสนใจเกี่ยวกับความรูท่ีไดรับจากวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวประเภทตางๆ ในทัศนศึกษา  การใหความสนใจซักถามอยางตอเนื่อง  การไมท้ิงขยะหรือ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว เชน การไมเด็ดกิ่งไม ดอกไม และท้ิงเศษขยะตาง ๆ
ในแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงวัดจากแบบบันทึกพฤติกรรม
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้    ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษา ปท่ี 6  ศึกษาเฉพาะกรณีแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี โดยผูวิจัยได
กําหนดสาระสําคัญประกอบดวยหัวขอตางๆ   ดังตอไปนี ้ 1) หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  
2521   ( ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2533 )  และหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ไดแก ความรู
เกี่ยวกับ หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  เวลาเรียน แนวดําเนินการ การวัดการประเมินผลและการ
ติดตามผล รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2) การพัฒนาหลักสูตร : ความรูพ้ืนฐานเกี่ยว
กับการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงไดแกความรูเกี่ยวกับ ความหมายของหลักสูตร  ความสําคัญของ       
หลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  พ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร 3) หลักสูตรทองถ่ิน  
ไดแกความรูเกี่ยวกับ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ทองถ่ิน  ลักษณะการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   
4) ความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียว  ไดแก  ขอบเขตและความหมายของการทองเท่ียว  องคประกอบ
ของการทองเท่ียว  การพัฒนาการทองเท่ียว  รูปแบบ และการจัดการ  การวิเคราะหแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) และนโยบายการทองเท่ียว นโยบายการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวป 2540-2546  นโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวใน
ประเทศไทย  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม  และนโยบายดาน
การใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก 5) ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษซ่ึงไดแก  
ความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  องคประกอบของการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สภาพท่ัวไปและแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  6) งานวิจัยท่ีเกี่ยว
ของ  ซ่ึงไดแก  งานวิจัยภายในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรถ่ิน  งานวิจัยตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  งานวิจัยภายในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว       
เชิงอนุรักษ  และงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1.  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533  ) และหลักสูตรกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต

หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยนั้น  ไดมีการเปล่ียนแปลง   

หลักสูตรใหม  โดยกรมวิชาการ (  2535  : 1 – 4 ) ไดจัดทําหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  
2521 ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 25433 )  ขึ้นใหมแทนหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช  2521  เพ่ือ
ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ   สังคม  และความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพของคนใหมีความรู  มีคุณธรรม  สามารถพ่ึงตน
เองและนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

หลักการ  หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสําคัญดังนี้คือ
1. เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน
2. เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนนําประสบการณท่ีไดจากการเรียนไปใชประโยชน

ในการดํารงชีวิต
3.  เปนการศึกษาท่ีมุงสรางเอกภาพของชาต ิ   โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน  แตให

ทองถ่ินมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการได
จุดมุงหมาย   การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาพ้ืนฐาน   ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนให

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคม   ตามบทบาทและหนาท่ีของตน
ในฐานะพลเมืองท่ีดีตามระบอบการปกครองตามแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขโดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  ทันตอการเปล่ียนแปลง มีสุขภาพ
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  ทํางานเปน  และครองชีวิตอยางเปนสุข

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีลักษณะดังตอไปนี้
1.  มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู   คงสภาพอานออกเขียนไดและคํานวณได
2.  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง  ธรรมชาติแวดลอม   และการเปล่ียนแปลง

ของสังคม
3.  สามารถปฎิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว
4.  สามารถวิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง

และครอบครัวไดอยางมีเหตุผลดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5.  มีความภูมิใจในความเปนไทย    มีนิสัยไมเห็นแกตัว  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  และ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
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6.  มีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ
7.  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน  มีนิสัยรักการทํางาน  และสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
8.  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในบาน

สามารถปฎิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของบานและชุมชน   ตลอดจนอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม   ศาสนา  ศิลป   วัฒนธรรมในชุมชนรอบๆบาน

โครงสราง   มวลประสบการณท่ีจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี  5  กลุม  ดังนี้
กลุมท่ี 1  กลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือการเรียนรู   ประกอบดวยภาษาไทย

และคณิตศาสตร
กลุมท่ี 2  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  วาดวยกระบวนการแกไข

ปญหาของชีวิตและสังคม   โดยเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือดํารงอยูและการดําเนิน
ชีวิตท่ีดี

กลุมท่ี 3  กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย   วาดวยกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสราง
เสริมนิสัย  คานิยม  เจตคต ิ และพฤติกรรม  เพ่ือนําไปสูการมีบุคคลิกภาพท่ีดี

กลุมท่ี 4  กลุมวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ   วาดวยประสบการณท่ัวไป
ในการทํางานและความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ

กลุมท่ี 5  กลุมประสบการณพิเศษ   วาดวยกิจกรรมตามความสนใจของ
ผูเรียน

สําหรับกลุมประสบการณพิเศษในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 – 6  โรงเรียนอาจเลือกจัด    
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะ   ในกลุมประสบการณท้ังส่ี  หรือเลือกจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
ตามความสนใจของผูเรียน  เชน  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน   ท้ังนี้อาจเลือกจัดกิจกรรม
หลายๆ กิจกรรมได

เวลาเรียน   ตลอดจนหลักสูตรประถมศึกษา   ใชเวลาเรียนประมาณ   6  ป  แตละ
ปการศึกษาควรมีเวลาเรียนไมนอยกวา  40  สัปดาห  ในหนึ่งสัปดาหตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา   25
ช่ัวโมง  หรือ  75  คาบ  ซ่ึงกําหนดใหคาบละ  20  นาที  ท้ังนี้เม่ือรวมแลวตองไมต่ํากวา  200  วัน
และไมต่ํากวา  1000  ช่ัวโมง  และสําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 – 6  นั้นใหเพ่ิมเวลาเรียนในการ
จัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนในกลุมประสบการณพิเศษอีกไมต่ํากวา  20 ช่ัวโมง   อัตรา
การเรียนของมวลประสบการณท้ัง  5  กลุม   ในแตละกลุมระดับช้ันกําหนดไวโดยประมาณ   ดังตา
รางท่ี  1 ตอไปนี้
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ตารางท่ี 1  แสดงอัตราการเรียนแตละกลุมประสบการณ

อัตราการเรียนโดยประมาณ
ป. 1 – 2 ป. 3 – 4 ป. 5 - 6มวลประสบการณ

รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป
1.  กลุมทักษะท่ีเปน
เครื่องมือการเรียนรู

50 1,500 35 1050 25 750

2. กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต

15 450 20 600 25 750

3. กลุมสรางเสริม
ลักษณะนิสัย

25 750 25 750 20 600

4. กลุมวิชาการงาน
และพ้ืนฐานอาชีพ

10 300 20 600 30 900

รวม 100 3000 100 3000 100 3000
5. กลุมประสบการณ
พิเศษ

- - - - - 600

ท่ีมา :  กรมวิชาการ , หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533 )
( กรุงเทพ :  โรงพิมพการศาสนา , 2535  ) , 3.

แนวดําเนินการ   เพ่ือใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ ประสบความสําเร็จตามจุดมุง
หมายขางตน  จึงกําหนดแนวดําเนินการไว  ดังนี้

1.  จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเกณฑและสภาพทองถ่ิน  โดยใหทองถ่ินพัฒนา
หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนในสวนท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินตามความเหมาะสม

2.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหสอดคลองกับความสนใจและ
สภาพชีวิตจริงของผูเรียน   และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองและความสามารถ

3.  จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เช่ือมโยงหรือบูรณาการท้ังภายในกลุมประสบ
การณและระหวางกลุมประสบการณใหมากท่ีสุด
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4.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและ
สรางสรรคและกระบวนการกลุม

5.  จัดการเรียนการสนอโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากท่ีสุด   และเนนใหเกิดความคิด
รวบยอดในกลุมประสบการณตางๆ

6.  จัดใหมีการศึกษา    ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
7.  ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคในการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมตางๆอยางสมํ่าเสมอ
8.  ในการเสริมสรางคานิยมท่ีระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน  เชน

ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  มีวินัย  รับผิดชอบ  ฯลฯ  ควบคูไปดวย
9.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนและการปฎิบัติจริง

ของผูเรียน
การวัดการประเมิน  และการติดตามผล
การวัดผลและการประเมินผลตลอดจนการติดตามผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

จัดการใหผูเรียนหรือเล่ือนช้ันเรียนระหวางป  หรือปลายป  ตามความสามารถของผูเรียน  ใหเปน
หนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนทดสอบเปนระยะ    และทดสอบเม่ือจบแตละบทเรียน
ตามลักษณะการจัดประสบการณและเนื้อหาวิชา  ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการประเมินการเรียน   สําหรับกลุมประสบการณพิเศษจะไมนํามาเปนเกณฑการตัดสินผลการ
เรียน   แตเปนการวัดผลและประเมินผลเพ่ือดูความกาวหนาจากการทํากิจกรรม

หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 

2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) จัดเปนกลุมประสบการณท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการใหความรู
และประสบการณแนวทางในการดํารงชีวิตของผูเรียน  สามารถทําใหผูเรียนเขาใจในชีวิต  สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  รูจักเผชิญปญหาและสามารถแกปญหาไดโดยอาศัย
สติปญญา  ความรู  ประสบการณ  และคุณธรรม  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาชีวิตของตนเอง       
ครอบครัว  และสังคมใหเจริญกาวหนาไปสูจุดหมายปลายทางท่ีตนเอง  ครอบครัว  และสังคม
ตองการ     ( กรมวิชาการ  2535 : 21 )  ซ่ึงมีรายละเอียดของหลักสูตรดังตอไปนี้

จุดประสงค
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เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในดานอนามัย  ประชากร   การ
เมือง  การปกครอง  ศาสนา  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมทางธรรม
ชาติ  โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูถึงสภาพ  ปญหา  กระบวนการแกปญหาและสามารถนําประสบ
การณเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  จึงตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะดังนี้

1.  มีความเขาใจพ้ืนฐานและปฏิบัติตนไดถูกตองในดานสุขภาพอนามัยทางรางกายและ
จิตใจท้ังสวนบุคคลและสวนรวม

2.  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาต ิ มีสินัยใฝหาความรูอยูเสมอ
3.  สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
4.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร  และ

เทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
5.  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม
6.  มีความเขาใจ  เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีประมหากษัตริย

เปนประมุข
7.  เขาใจในหลักของการอยูรวมกันในสังคมโดยตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติในขอบเขตแหงสิทธิเสรีภาพ
8.  มีความภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนเอกราชของชาต ิ เทอดทูนสถาบันชาติ

ศาสนา  พระมหากษัตริย

โครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตตามหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช  

2521 ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533 ) ไดพัฒนาขึ้น  โดยจัดเนื้อหาสาระท่ีสําคัญและทักษะกระบวน
การตางๆ ท่ีจําเปนและเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตสําหรับผูเรียน   เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูและเพ่ิมพูนประสบการณใหกวางขวางขึ้นเพียงพอแกการพัฒนาชีวิตของตนเอง   ครอบครัว
และสังคม  ท้ังในปจจุบันและอนาคต   โดยจัดทําเปนหนวย  เริ่มตนจากตนเอง   และขยายขอบเขต
กวางขวางขึ้นตามวัย   และระดับช้ัน  ดังแผนภูมิโครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตท่ีแสดงไวในแผนภูมิท่ี  2 หนา 33  ดังตอไปนี้
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แผนภูมิท่ี 2    โครงสรางกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ท่ีมา   :  กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช  2521  ( ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.  2533  )  ( กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพการศาสนา , 2534 ), 22.

แผนภูมิโครงสรางสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต

- หนวยท่ี 1 ส่ิงมีชีวิต
- หนวยท่ี 2  ชีวิตในบาน
- หนวยท่ี 3  ส่ิงท่ีอยูรอบ

ตัวเรา
- หนวยท่ี 4  ชาติไทย
- หนวยท่ี 5  ขาว  เหตุ

การณและวันสําคัญ

- หนวยท่ี 1 ส่ิงมีชีวิต
- หนวยท่ี 2  ชีวิตในบาน
- หนวยท่ี 3  ส่ิงท่ีอยูรอบตัว

เรา
- หนวยท่ี 4  ชาติไทย
- หนวยท่ี 5  การทํามาหากิน
- หนวยท่ี 6  พลังงานและสาร

เคมี
- หนวยท่ี 7  จักรวาลและ

อวกาศ
- หนวยท่ี 8  ขาว  เหตุการณ

และวันสําคัญ

- หนวยท่ี 1 ส่ิงมีชีวิต
- หนวยท่ี 2  ชีวิตในบาน
- หนวยท่ี 3  ส่ิงท่ีอยูรอบตัว

เรา
- หนวยท่ี 4  ชาติไทย
- หนวยท่ี 5  การทํามาหากิน
- หนวยท่ี 6  พลังงานและสาร

เคมี
- หนวยท่ี 7  จักรวาลและ

อวกาศ
- หนวยท่ี 8 ประเทศเพ่ือน

บาน
- หนวยท่ี  9  ประชากรศึกษา
- หนวยท่ี 10  ขาว  เหตุการณ

และวันสําคัญ

ป ๓ - ๔ป ๑ - ๒ ป ๕ - ๖
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ท้ังนี้โดยมีเนื้อหาสาระแบงออกเปนหนวยยอยตางๆ  มีคําอธิบายเนื้อหาสาระของแตละ
หนวยยอยท่ีสอดคลองกันระหวางกิจกรรมหรือทักษะกระบวนการ  เนื้อหาและจุดประสงคของ
หนวยยอยนั้นๆ   ซ่ึงเปนการอธิบายท่ีช้ีชัดลงไปวาใหเรียนเรื่องอะไร   ดวยวิธีการอยางไร  และเพ่ือ
วัตถุประสงคอะไร   มีลักษณะกะทัดรัด   ผูสอนสามารถศึกษาและทําความเขาใจไดงายและมอง
เห็นหลักสูตรไดท้ังกระบวนการ   ซ่ึงจะชวยใหนําไปสอนไดตรงตามเปาหมาย

อัตราเวลาเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบ
การณชีวิตไดกําหนดเวลาเรียนในแตละชวงดดยมีหลักการกําหนดอัตราเวลาเรียนไวจากนอยไปหา
มาก   ตามระดับช้ันตางๆ  ดังนี้

-     ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 – 2  ช้ันละ  450  คาบหรือ  150   ช่ัวโมง
-  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 – 4  ช้ันละ   650  คาบหรือ  200   ช่ัวโมง
-    ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 – 6  ช้ันละ   750  คาบหรือ   250  ช่ัวโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตควรมีการยืดหยุนไดบาง   ตามสภาพของทองถ่ิน   คาบเวลาเรียนสําหรับแตละ
เรื่องควรเหมาะสมกับเนื้อหา   ทักษะกระบวนการตางๆ  ท่ีมุงฝกใหสอดคลองกับวัยและระดับช้ัน   
ความสนใจของผูเรียนและควรใชเวลาใหคุมคาตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว   ควรใหผูเรียนไดทํา      
กิจกรรมการเรียนในรูปแบบตางๆ  อันเปนประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง   ไมใชเพียงแตฟง    
การบรรยายหรืออานหนังสือจบเลมเทานั้น  ครูผูสอนควรระลึกอยูเสมอวาการใหผูเรียนทํากิจ
กรรมการเรียนรูในช้ันตอๆไป  ท้ังในแงของการศึกษาเพ่ือชีวิต  การแกปญหา  การตัดสินใจ  และ
การศึกษาตอในช้ันท่ีสูงขึ้นดังนั้นเวลาเรียนท่ีกําหนดจึงควรนํามาใชเพ่ือการสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตในความหมายดังกลาวอยางแทจริง
                 สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2545  ( 2544 : 17 ) ไดจัดช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับชวงช้ันท่ี  2   และจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมทางสังคมและส่ิงแวดลอมทางธรรม
ชาติในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตอยูในสาระการเรียนรูกลุมท่ี 4  คือ  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูยอยท่ี 5 วาดวยเรื่องภูมิศาสตร  และในมาตรฐานท่ี   ส 5.2  
คือเขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงในการจัดการเรียน
การสอน ตองมุงใหเด็กเขาใจปฏิสัมพันธระหวางธรรมชาติกับมนุษยท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค  
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เขาใจมิติ
สัมพันธระหวางกระบวนการของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดลักษณะกิจกรรมและปรากฎ
การณในทองถ่ิน  รูลักษณะเฉพาะความสําคัญและความแตกตางของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
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ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังตระหนักถึงความจําเปน  วิธีการกระจายและแลกเปล่ียนทรัพยากร
ระหวางทองถ่ิน  เขาใจสาเหตุผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรในทองถ่ินรวมท้ังภูมิใจและรักษาส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน  เขา
ใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีประหยัด  
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลในระบบนิเวศ  มีสวนชวยแกปญหาและสงเสริมสภาพ
แวดลอมในทองถ่ิน  รวมท้ังเห็นคุณคาของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินของตนอีกดวย

2. การพัฒนาหลักสูตร  :  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา  เพราะหลักสูตรเปนตัวกําหนดทิศทางหรือแผนใน

การจัดการศึกษา  โดยช้ีแสดงใหเห็นทิศทางและแนวในการจัดการศึกษาของประเทศท่ีจัดใหกับ
เยาวชนซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต   นอกจากนี้หลัก
สูตรเปนตัวนําในการท่ีจะใหเกิดความรูการถายทอดศิลปะวัฒนธรรม   การเสริมสรางทักษะ   การ
ปลูกฝงเจตคต ิ   คานิยม   การรูจักอนุรักษทรัพยากรณธรรมชาติ  และการเสริมสรางความเจริญเติบ
โตใหแกผูเรียนไดพัฒนาไปในทุกดาน

ความหมายของหลักสูตร
คําวา  “ หลักสูตร ”  หรือ “ Curriculum  ”  เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา 

“Racecourse”  หมายถึง  “สนามแขงขัน” ( มาเรียม  นิลพันธุ 2543 : 4 )  ซ่ึงในปจจุบันนักการศึกษา
ไดใหความหมายหรือนิยามของหลักสูตรแตกตางกันออกไปตามความเช่ือความเขาใจ และตาม
บริบท รวมท้ังทัศนะคติท่ีแตกตางกัน  ดังนี้

สงัด  อุทรานันท ( 2532 )ไดแบงประเภทคํานิยามของหลักสูตร  โดยมีจุดมุงเนนท่ีแตก
ตางกันไว 8 ประเภท  ดังนี้

1. หลักสูตร  คือ  รายวิชา  หรือเนื้อหาสาระท่ีใชสอน
2. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณโรงเรียนจัดใหแกเด็ก
3. หลักสูตร  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลักสูตร  คือ  ส่ิงท่ีสังคมคาดหมายหรือมุงหวังจะใหเด็กไดรับ
5. หลักสูตร  คือ  ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะนําเด็กไปสูจุดหมายปลายทาง
6. หลักสูตร  คือ  ขอผูกพันระหวางครูและนักเรียน  และส่ิงแวดลอมทางการเรียน
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วิชัย  วงษใหญ  ( 2533 : 28 )  ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา  คือ  รายการท่ีทาง
โรงเรียนกําหนดสอนและรวมท้ังวัสดุหลักสูตรอ่ืน ๆ รายวิชา  ท่ีจัดใหกับเด็ก  รายวิชาท่ีโรงเรียน
เปดสอน  การวางแผนจัดประสบการณการเรียนรู ซ่ึงทางโรงเรียนจัดเสนอแนะไว

บุญมี  เณรยอด ( ม.ป.ป. : 43, อางถึงใน  นิตยา  บุตรศรี.2541 : 11 ) สรุปความหมาย
ของหลักสูตรเปน 2 นัย  คือ  หลักสูตรในความหมายแคบกับหลักสูตรในความหมายกวาง  โดย
กลาววา  หลักสูตรในความหมายแคบ  หมายถึง  เอกสารท่ีกําหนดโครงการของผูเรียน  ประกอบ
ดวยความมุงหมายของการใหการศึกษา  เนื้อหาวิชา  อัตราเวลาเรียน  กิจกรรม  และประสบการณท่ี
จัดใหกับผูเรียน  การวัดผลและการประเมินผล  การเรียนการสอน  สวนหลักสูตรในความหมาย
กวาง  หมายถึงโครงการท่ีประมวลความรูและประสบการณท่ีโรงเรียนจัดใหผูเรียน  เพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนไปตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว  ท้ังในและนอกหอง
เรียน

กูด (  Carter   V. Good  1973  :  157 )  ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ประการ  ดัง
นี้คือ

1. หลักสูตร  หมายถึง  เนื้อหาวิชาท่ีจัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ือสําเร็จหรือรับ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หลักสูตร  หมายถึง  เคาโครงท่ัวไปของเนื้อหาหรือส่ิงเฉพาะท่ีจะตองสอน  ซ่ึงโรง
เรียนจัดใหแกเด็ก  เพ่ือใหสําเร็จการศึกษา  และสามารถเขาศึกษาตอในทางอาชีพตอไป

3.  หลักสูตร  หมายถึง  กลุมวิชาและการจัดประสบการณท่ีกําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน
ภายใตการแนะนําของโรงเรียนและสถานศึกษา

เซเลอร  อเล็กซานเดอร  และเลวิส ( Saylor, Alexander  and  Lewis  1981  :  2 – 3 ) 
กลาววาหลักสูตรหมายถึงกลุมวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือหลักสูตรเฉพาะสาขาท่ีกําหนดขึ้น
หรือกลุมวิชาท่ีกําหนดไวบังคับหรือเสนอแนะใหบุคคลเรียน

 มาเรียม  นิลพันธุ ( 2543 : 6 ) กลาววา  หลักสูตรหมายถึง  เอกสารขอกําหนดเกี่ยวกับ
มวลประสบการณ  เพ่ือใหผูเรียนไดเจริญงอกงามพัฒนาไปในแนวทางท่ีตองการ

จากความหมายและนิยามของหลักสูตรตามท่ีปราชญและนักวิจัยทางสาขาหลักสูตรได
ใหไว  พอสรุปไดดังนี้คือ  หลักสูตรหมายถึง  มวลประสบการณความรูตาง ๆ ท่ีจัดใหผูเรียนท้ังใน
และนอกหองเรียน  ซ่ึงมีลักษณะเปนกิจกรรม  โครงการ  หรือแผนซ่ึงประกอบดวยความมุงหมาย
ของการใหการศึกษา  เนื้อหาสาระ  ส่ือกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ การวัดประเมินผลการเรียน       
การสอนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตาม
ความมุงหมายท่ีไดกําหนดไว
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ความสําคัญของหลักสูตร
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการจัดการ

ศึกษา  เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือบงช้ีถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน   เรื่อง
นี้  คอนเลย  (  Conley   1973  :  5 )  ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวา หลักสูตรเปนส่ือกลาง
ของการศึกษาท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความเจริญเติบโตใหแกผูเรียนตามจุดหมายของการศึกษา   
โดยสนองตอบตามระดับวุฒิภาวะของผูเรียน   สามารถพัฒนาในทุกระดับของวัย    ซ่ึงสอดคลอง
กับความคิดของเซเลอรและอเล็กซานเดอร  (  Saylor  and  Alexander  1974 : 78  )  กลาววา  หลัก
สูตรเปนเสมือนแผนภูมิการเดินทางและตารางท่ียืดหยุนไดในการดําเนินการศึกษา    หลักสูตรจะ
ถูกสรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาวิชาการบริหารโรงเรียนและวิชาตางๆ   ทางดานการ
ศึกษาระดับช้ันตางๆ รวมกัน  นอกจากนี้   แรมสมร  อยูสถาพร  (  2534 :  4  )  ไดกลาววา         
หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา  ถือเปนแมบทท่ีเปนตัวช้ีนําสูความสําเร็จและเปน 
ตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรท่ีดีจึงตองสอดคลองกับนโยบายการ     
จัดการศึกษาของประเทศ   เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ตลอดจน
ลักษณะความตองการของผูเรียน  เพ่ือสนองตอบความตองการดานกําลังของประเทศ   สามารถทํา
ใหผูเรียนมีความรู   ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับ  มาเรียม  
นิลพันธุ ( 2542 : บทนํา ) ท่ีไดกลาววา หลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  การจัดการเรียน
การสอนจําเปนตองมีหลักสูตรเปนขอกําหนด  หรือเปนแผนในการศึกษาวาผูเรียนจะตองเรียนรู
อะไร  ซ่ึงอาจกลาวไดวา  หลักสูตรเปนแมบทท่ีสําคัญในการศึกษา

จากความสําคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา  ดังกลาวพอสรุปไดวา   
หลักสูตรเปนส่ิงสําคัญยิ่งของการจัดการศึกษา  เนื่องจากเปนเครื่องช้ีใหเห็นถึงแนวทางการจัดการ
ศึกษา  และการกําหนดการปฎิบัติงานของครูรวมท้ังยังเปนเครื่องมือบงช้ีถึงประสบการณตางๆ  ท่ี
จัดใหผูเรียน  ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นแนวโนมของสภาพสังคมในอนาคตได

องคประกอบของหลักสูตร
ในการสรางหลักสูตรขึ้นมานั้นองคประกอบของหลักสูตรเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะ

แสดงถึงลักษณะ  โครงสราง  รูปแบบของหลักสูตรวาจะเปนไปในลักษณะใด   ในเรื่องนี้ทาบา
(  Taba  1962  :  425  )   ใหความเห็นวา  หลักสูตรทุกรูปแบบนั้นควรประกอบดวยจุดประสงค               
(  Objectives  )  เนื้อหาวิชา  ( Subject  matter )  วิธีสอนและการจัดดําเนินการ  ( Methods  and  
organization )  และการประเมินผลหลักสูตร ( Curriculum  evaluation ) นอกจากนี้สวนประกอบ
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หลักสูตรในทัศนคติของเคอร  ( Kerr  1989 :  16 – 17 )  ยังไดเสนอไวดังนี้คือ  หลักสูตรจะ
ประกอบดวยองคประกอบท่ีคลายคลึงกัน  4  สวน  ไดแก

1. วัตถุประสงค
2. เนื้อหาความรู
3. ประสบการณของการเรียน
4. การประเมินผล

  และธํารง  บัวศรี  ( 2538 :  7 – 8 )   ท่ีกลาวเนนวา  หลักสูตรประกอบดวย
1.   จุดหมายของหลักสูตร
2.   จุดประสงคของการเรียนการสอน
3.   เนื้อหาสาระและประสบการณ
4.   วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน
5.   การประเมินผล

นอกจากนี้  สงัด  อุทรานันท  ( 2532 : 235 -  234 )  ไดกลาวถึงองคประกอบของ     
หลักสูตรไววาควรประกอบดวย   2  สวนใหญคือ

1.   สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตร
2.  สวนประกอบอ่ืนท่ีนาจะบรรจุไวในหลักสูตร ไดแก   เหตุผลและความจําเปน

ของหลักสูตร  การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน   การเสนอแนะการใชส่ือการ
เรียนการสอน   การเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน

จากการพิจารณาถึงองคประกอบหลักสูตรตามท่ีนักการศึกษาท้ังของไทยและ            
นักการศึกษาของตางประเทศไดกลาวไว สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตรสวนใหญจะมีองค
ประกอบท่ีคลายกัน   4  สวน  คือ   จุดมุงหมาย   เนื้อหาวิชา  ประสบการณการเรียนและการ
ประเมินผล   ซ่ึงจะมีรายละเอียดปลีกยอยในหัวขอดานตางๆท่ีแตกตางกันออกไป

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท   

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคท่ีกําหนดไว  และ
เปนการวางแผนการประเมินผลใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงในตัวผู เรียนวาไดบรรลุตาม          
ความมุงหมายและจุดประสงคจริงหรือไม   เพ่ือผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะไดรูและคิดอานแกไข
ปรับปรุงตอไป  ดังนั้นหลักสูตรท่ีดีและเหมาะสมจะตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพ่ือใหทันตอการ
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เปล่ียนแปลงของกาลเวลา   สภาพเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง  และการปกครองของประเทศ
ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะใหความสําคัญเกี่ยวกับเปาหมาย   เนื้อหา  และวิธีการ

สอนของหลักสูตโดยไมคอยจะสนใจหรือคํานึงถึงผูเรียนวาจะมีความรูสึกหรือมีผลกระทบอยางไร   
ปกตินักพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดจุดหมายใหเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญและเนื้อหาสาระ
ตลอดท้ังกระบวนการเรียนการสอนก็จะตองเปนเรื่องของครูท่ีจะตองคิดหามาโดยเฉพาะ   ครูมักจะ
คิดหาเนื้อเรื่องและวิธีการสอนก็จะตองเปนเรื่องของครูท่ีจะตองคิดหามาโดยเฉพาะ    ครูมักจะคิด
หาเนื้อเรื่องและวิธีการเรียนการสอนนั้นผูเรียนคิดอยางไร   มีความรูสึกอยางไร  และมีความ
ตองการอยางไร  ( วิชัย   ดิสสระ 2535  :  30 –31 )  แตในปจจุบันแนวคิดนี้ไดเปล่ียนไปจึงเปน   
หนาท่ีของนักพัฒนาหลักสูตรท่ีจะตองหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความถูกตอง   ชัดเจน   
และเปนประโยชนกับผูเรียนมากท่ีสุด   สวัสดิ์   จงกล  ( 2539 : 19 ) ไดใหความหมายวาการพัฒนา
หลักสูตรคือการเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาระดับตางๆ   และผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมขยายหลักสูตรระดับชาติซ่ึงเปนหลักสูตรกลางใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ     
ทองถ่ิน  โรงเรียน   และช้ันเรียน   ซ่ึงคลายคลึงกับความคิดเห็นของบุญมี   เณรยอด   ( 2531 :  18 )  
ท่ีกลาววาการพัฒนาหลักสูตรหมายถึง   การปรับปรุงโครงการท่ีประมวลความรูและประสบการณ
ท้ังหลาย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหดีขึ้นใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมและเพ่ือบรรลุตาม
จุดมุงหมายท่ีวางไว

นอกจากนี้  กาญจนา   คุณารักษ  (  2540 :  334 ) ยังไดกลาวไววา  การพัฒนาหลักสูตร
หมายถึง  กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท    เพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคท่ีกําหนดไว  ตลอดจนการวางแผน
ประเมินผล  เพ่ือใหทราบชัดวา   พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงนั้นตรงตามความมุงหมาย และ  จุด
ประสงคหรือไมเพ่ือผูมีหนาท่ีเกี่ยวของจะไดพัฒนาปรับปรุงในโอกาสตอไป  และสงัด  อุทรานันท 
( 2532 : 30 ) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว 2 ลักษณะ  คือ  การพัฒนาหลักสูตร  
หมายถึง  การทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น  และอีกความหมายหนึ่งก็คือเปนการสรางหลักสูตรขึ้น
มาใหม  โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  ตามแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการท่ี
ไดกลาวไวพอจะสรุปไดวา   การพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  หลักสูตรท่ีมี
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อยูแลวใหดียิ่งขึ้นหรือสรางหลักสูตรขึ้นมาใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  และสนองตอความตองการของผูเรียนดวยนั่นเอง

พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนั้นเปนกระบวนการท่ีสลับซับซอนและเกี่ยวของกับคนสวนมาก   

จึงตองมีการวางแผนอยางรอบคอบดวยการศึกษาขอมูลและความจําเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาหลัก
สูตรในหลายๆดานกอนท่ีจะเริ่มงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีเกี่ยวขอกับตัวผูเรียน ( หมายถึงรวม
สภาพของบาน   ครอบครัว   ชุมชน )  เกี่ยวของกับสังคมและเกี่ยวของกับการเรียนรู   ขอมูลและ
ความจําเปนเหลานี้จะเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร   การเลือกเนื้อ
หาวิชา  และประสบการณการเรียนรู   เพ่ือชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรพอท่ีจะแยกรายละเอียดไดดังนี้  คือ ( กาญจนา  คุณารักษ  2527 )     
1) การเปล่ียนแปลงของสังคม  2) การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  3) การเมืองและการปกครอง 
4) แนวความคิดและผลการศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยา  5)  ความกาวหนาทางวิทยาการ  
เทคโนโลยี   บทบาทของสถาบันการศึกและส่ือมวลชน นอกจากนี้  มิเชลลิส กรอสแมน และสกอต 
( Michealis, Grossman  and  Scott.  1975 ,  อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ  2543  : 36 ) ยังไดเสนอ
แนวคิดหลักสําคัญหาประการ  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1) พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร  ซ่ึงจะมีประโยชนตอการศึกษาปญหาขอถกเถียง  และการปฏิบัติ  
ตลอดจนความสําเร็จและความลมเหลวของหลักสูตรเดิม  2) พ้ืนฐานทางดานปรัชญา  ซ่ึงจะชวยใน
การพัฒนาเคาโครงของคานิยมและความเช่ือท่ีสัมพันธกับการกําหนดความมุงหมาย  การเลือกและ
การใชความรู  ความหมายและวิธีในการดําเนินการและมิติอ่ืน ๆ ของการศึกษา  3) พ้ืนฐานทาง
สังคม  ซ่ึงจะเปนแหลงขอมูลคานิยม  การเปล่ียนแปลง  ปญหา  ความกดดัน  และแรงขับทางสังคม
ท่ีจะนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4) พ้ืนฐานทางจิตวิทยา  ซ่ึงจะประกอบดวยความคิด
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ตลอดจนการเรียนรูของเด็ก  5) พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สาขาวิชา  ซ่ึงจะเปรียบเสมือนแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับมโนมติ  ขอมูลตาง ๆ แบบอยางวิธีการและ
กระบวนการคนควาอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะใชในการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการเรียนการสอน    
ซ่ึงบิชอบ ( Bishop. 1985 ) มีความเห็นสอดคลองกันวาพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอยูดวย
กัน 5 ดาน  แต บิชอบไมไดเรียกวาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  เขาใชคําวา ตัวกําหนดหลัก
สูตรแทน  ซ่ึงจัดเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย 1) ปรัชญา  ซ่ึงหมายรวม
ถึงจุดมุงหมายของการศึกษา  ความนึกคิดทางลัทธิตาง ๆ และอ่ืน ๆ  2) การเงิน  ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคลและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  3) สังคม / วัฒนธรรม  ซ่ึงรวมถึงภาษาดวย  4) ความรู  ซ่ึงรวมถึงเนื้อ
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หาวิชา  มโนทัศน  และกระบวนการทางสมอง  และ 5) จิตวิทยา  ซ่ึงประกอบดวย  ทฤษฎี
พัฒนาการของมนุษย มี ทฤษฎีการเรียนรู  วิธีสอน   และอ่ืน ๆ ดังแสดงไดดังแผนภูมิท่ี 3  ดังตอไป
นี้

                                                       สังคม/วัฒนธรรม

                                                              เนื้อหาวิชา
       ครู                                   นักเรียน
                                                                วิธีสอน

แผนภูมิท่ี 3   ตัวกําหนดหลักสูตรของบิชอบ
ท่ีมา  : Bishop, George. Curriculum Development A Textbook for Students. (New York : 
Acmillan  Publishers  Ltd, 1985), 68.

 จากแนวคิดในดานพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  พอสรุปไดวา  พ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น ประกอบดวย  6 ดาน  ไดแก  1) พ้ืนฐานทางดานปรัชญา   2) พ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา  
3) พ้ืนฐานทางดานประวัติศาตร  4) พ้ืนฐานทางดานสังคมวิทยาซ่ึงรวมถึงดานวัฒนธรรมและภาษา 
การเมืองการปกครองเศรษฐกิจ  5) พ้ืนฐานทางดานสาขาวิชาท่ีตองการจะพัฒนาหลักสูตรและ        
6)  ความกาวหนาทางวิทยาการ  เทคโนโลยี   บทบาทของสถาบันการศึกและส่ือมวลชน  ซ่ึงจัดเปน

ภาษา

ปรัชญา
จุดมุงหมายของ

การศึกษาลัทธิความ
เช่ือตาง ๆ และอื่น ๆ

การเงิน
ทรัพยากรมนุษยและ

วัสดุอุปกรณ

หลักสูตร

จิตวิทยา
ทฤษฎีพัฒนาการของ

มนุษย ทฤษฎีการเรียนรู
วิธีการสอน  และอื่น ๆ

ความรู
เนื้อหาวิชา  มโนทัศน
กระบวนการทาง

สมอง
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ตัวกําหนดท่ีสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองและทันสมัย  
ตอบรับตอกระแสการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรอบรู  สามารถเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพและสอดคลองตอบรับตอความตองการของสังคมในปจจุบัน

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน  และหลายรูปแบบ   ซ่ึง

เฉลา  มิสดี  (  2540 : 17 – 19, อางถึงใน สาลินี  อุดมผล   2542 : 20 ) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรท่ี
มีการพัฒนาแตกตางกัน  เนื่องมาจากจุดเนนท่ีตางกัน  เชน

1.  การมุงเนนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   ตั้งแตการศึกษาขอมูลตางๆ  เพ่ือเปนพ้ืน
ฐานของการสรางหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบหลักสูตร

2.  การมุงเนนกระบวนการสอน   เปนการแปลงหลักสูตรออกมาเปนการกําหนดการ
สอนแผนการสอน  คูมือคร ู แบบเรียน   วัสดุ  และส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ   เปน
บทบาทนักพัฒนาหลักสูตรในระดับหองเรียน

3.  การมุงเนนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีตอเนื่องกันไป   เปนภาพรวม
ของการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถเรียงลําดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนไดเต็ม
รูปแบบ

การแสวงหารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเปนส่ิงสําคัญและจําเปน   
เพราะรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนพิมพเขียวท่ีมุงช้ีตอการพัฒนาหลักสูตรได
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   การนํารูแปบบการพัฒนาหลักสูตรมาใชจะตองปรับใหเขากับสภาพ
ความเปนจริงของชีวิตและสังคมของผูใชแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวทาง  ดังตอไปนี้

สงัด  อุทรานันท (2532  :  314-316)  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน  
คือ

1.  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  ไดแกการวิเคราะหขอมูลดาน
ประวัติและปรัชญาการศึกษา  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู  ขอมูลทางวัฒนธรรม
และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา

2.  การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร  เพ่ือเปนการมุงแกปญหาและสนองความ
ตองการท่ีไดจากวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลวไปสูจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว

3.  การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู  เพราะเนื้อหาสาระท่ีจะ
นํามาสอนเปนเสมือนส่ือกลางท่ีพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว
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4.  การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล  เปนการกําหนดมาตรการใหทราบวาควรจะ
วัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตรในตําราท่ี
วาดวยการพัฒนาหลักสูตร  โดยท่ัวไปมักจะไมกลาวถึงการวัดผลการเรียนโดยตรง  เพราะการวัดผล
การเรียนเปนงานท่ีจะทําโดยนักวัดผล  และในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนนั้นมักจะจัดทําระเบียบการปฏิบัติท่ีแยกออกมาจากเอกสารหลักสูตรโดยเฉพาะ

5.  การนําหลักสูตรไปใช  เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัต ิ หรือไปสู
การเรียนการสอนในโรงเรียน  การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกิจกรรมและ
กระบวนการตาง ๆ หลายประเภท  เชน  การจัดทําเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร  การเตรียม
บุคลากร  การบริหารและบริการหลักสูตร  การดําเนินการสอนตามหลักสูตร  การนิเทศและติดตาม
ผลการใชหลักสูตรเปนตน

6.  ประเมินผลการใชหลักสูตร   การประเมินผลการใชหลักสูตรมีความมุงหมายท่ีจะ
ประเมินสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตร  เพ่ือใหทราบวาผลผลิตท่ีไดจากหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนา
รมณหรือจุดมุงหวังของสังคมและผูเรียนเพียงใด  ถาผลการประเมินไดพบขอบกพรองหรือมีจุด
ออนตรงไหนก็จะสงผลใหมีกิจกรรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในลําดับตอไป

7.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนกระบวนการของ
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใชอยูใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึ้น
ซ่ึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัดอุทรานันทสามารถแสดงไดดังแผนภูมิท่ี 4 หนา 44 ดังตอ
ไปนี้
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            ขอมูลจากภายนอก

แผนภูมิท่ี 4    กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท
ท่ีมา   :  สงัด  อุทรานันท, พ้ืนฐานและการพัฒนาหลักสูตร พิมพครั้งท่ี 3 ( กรุงเทพ : โรงพิมพจุฬา

ลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2532 ), 39.

2.  วิชัย  วงษใหญ ( 2533 : 19 ) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว
3 ระบบ  โดยเริ่มตนจากระบบการรางหลักสูตร  ระบบการนําหลักสูตรไปใช  และระบบการ
ประเมินหลักสูตร  ซ่ึงแตละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้

            2.1 ระบบการรางหลักสูตร ประกอบดวย  การกําหนดหลักสูตรโดยดูความสอด
คลองกับวิชาการ  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง หลังจากนั้นเริ่มกําหนดรูปแบบหลักสูตร  ไดแก
การกําหนดหลักการ  โครงสราง  องคประกอบหลักสูตร  วัตถุประสงค  เนื้อหา  ประสบการณเรียน
และการประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผานผูเช่ียวชาญ  หรือ
การสัมมนาและมีการทดลองนํารอง  พรอมท้ังรวบรวมผลการวิจัย และปรับแกหลักสูตรกอนนําไป
ใชโดยคณะกรรมการ

ประเมินผล
การใชหลัก

สูตร

วิเคราะหขอ
มูลพ้ืนฐาน

นําหลักสูตร
ไปใช

คัดเลือกและ
จัดเนื้อหา
สาระ

กําหนดจุด
มุงหมาย

ปรับปรุงแก
ไข

กําหนดมาตร
ฐานการวัด
ประเมินผล
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       2.2 ระบบการใชหลักสูตร  ประกอบดวยการขออนุมัติหลักสูตรจากหนวยงานหรือ
กระทรวง  ดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตร  โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธหลักสูตร  การเตรียม
ความพรอมของบุคลากร  จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร  บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคาร
สถานท่ี  ระบบบริหาร  และจัดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ และ ติดตามผลการใชหลักสูตร  หลัง
จากนั้นเขาสูระบบการบริหารหลักสูตร  โดยการดําเนินการตามแผน  กิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการสอน  คูมือการสอน  คูมือการเรียน  เตรียมความพรอมของผูสอน  ความพรอมของผูเรียน
และการประเมินผลการเรียน

2.3 ระบบการประเมินผล  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการประเมินผลการใชหลัก
สูตร  ท้ังการประเมินยอย  การประเมินรวบยอด  การประเมินระบบหลักสูตร  ระบบการบริหาร
และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  หลังจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และรายงานขอมูลตาม
ลําดับ

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังแผนภูมิท่ี 5 หนา  46  ดังตอไปนี้ 
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ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร ระบบการรางหลักสูตร
1. ส่ิงกําหนดหลักสูตรวิชาการ
       สังคม  เศรษฐกิจ
       สังคม  เศรษฐกิจ
       การเมือง
2. รูปแบบหลักสูตร

หลักการ
       โครงสราง
       องคประกอบหลักสูตร
       วัตถุประสงค
        เนื้อหา
        ประสบการณเรียน
        การประเมินผล
3. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

ผูเช่ียวชาญ
       การสัมนา
       ทดลองนํารอง
        การวิจัย
4. ปรับแกกอนใช

คณะกรรมการ

1. การอนุมัติหลักสูตรหนวยงาน
กระทรวง

2. วางแผนการใชหลักสูตร
ประชาสัมพันธหลักสูตร

       เตรียมความพรอมของบุคลากร
       งบประมาณ
       วัสดุหลักสูตร
        บริการสนับสนุน
        อาคารสถานท่ี
        ระบบบริหาร
         การฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ
         การติดตามผลการใชหลักสูตร
3.  การบริหารหลักสูตร

การดําเนินการตามแผน
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       แผนการสอน
       คูมือการเรียน
       ความพรอมของผูสอน
      ความพรอมของผูเรียน
      การประเมินผลการเรียน

1. วางแผนการประเมิน
ประเมินยอย

       ประเมินรวบยอด
       ระบบหลักสูตร
       ระบบการบริหาร
       ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน
2. การเก็บขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานขอมูล

  

แผนภูมิท่ี  5    กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ  วิชัย  วงษใหญ
ท่ีมา  : วิชัย  วงษใหญ  การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ( กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุศาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    2533  ), 38.

การปรับปรุงแกไข
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3.  กรมวิชาการ (2534 )ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ไวดังนี้คือ เริ่มตน
ดวยการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดความเหมาะสม
ของหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและระดับช้ัน  หลังจากนั้นจึงดําเนินการกําหนดความคิด  
รวบยอด  ทําการรางเนื้อหารายวิชา  และวิเคราะหรางรายวิชาท่ีจัดทําขึ้น  โดยวิเคราะหความเปนไป
ไดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  และจัดสรางปจจัยเกื้อหนุนในการสอน  หลังจากนั้นจึงนํา
หลักสูตรไปทดลองใช

4.  เซเลอร อเล็กซานเดอร และ  เลวิส( Saylor ,Alexander  and  Lewis.1981  :  30)  ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย

   4.1  การศึกษาตัวแปรตาง ๆ  จากภายนอก  ไดแก  ภูมิหลังของนักเรียน  สังคม
ธรรมชาติของการเรียนรู  แผนการศึกษาแหงชาติ  ทรัพยากรและความสะดวกสบายในการพัฒนา
หลักสูตรและคําแนะนําจากผูประกอบอาชีพ

   4.2  การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค  เพ่ือการออกแบบหลักสูตร  โดย
นักวางแผนหลักสูตร  และใชขอมูลทางการเมืองและสังคมเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจการออก
แบบหลักสูตร

   4.3  การนําหลักสูตรไปใช   โดยครูเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการสอน
การวางแผนหลักสูตร และรวมถึงการแนะนําแหลงของส่ือการจัดการโดยใหมีความยืดหยุนและมี
อิสระแกครูและนักเรียน

   4.4  การประเมินผล หลักสูตร  ทําโดยครูเปนผูพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  กลุมวางแผนหลักสูตรรวมกันพิจารณาขั้นตอนการประเมิน
ผลหลักสูตร  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลจะใชเปนพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผน
ในอนาคตตอไป

ซ่ึงแนวคิดดังกลาว  สามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธไดดังแผนภูมิท่ี 6 หนา 48 ดัง
ตอไปนี้
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แผนภูมิท่ี 6   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร   อเล็กซานเดอร   และเลวิส
ท่ีมา   :  Saylor , Galen  J,  Curricum  Planning  for  Better  Teacher  and Learner  4  th ed.
( New York  : Holt    Rinehart    and  Winston  , 1981 ) , 30.

เปาหมายและ
จุดประสงค

การออกแบบหลัก
สูตร

- การพิจารณาการ
ออกแบบโดยนัก
วางแผนหลักสูตร

- การใชขอมูลทาง
การเมืองและ
สังคมเปนเครื่อง
มือตักสินใจการ
ออกแบบหลัก
สูตร

- ครูเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสม
ของการสอน

- การวางแผนหลัก
สูตรและรวมถึง
การแนะนําแหลง
ของส่ือการจัด
การโดยใหมี
ความยืดหยุน
และมีอิสระแกครู
และนักเรียน

การนําหลักสูตรไปใช

- ครูเปนผูพิจารณา
ขั้นตอนการ
ประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบความ
กาวหนาของนัก
เรียน

- กลุมผูวางแผน
หลักสูตรรวมกัน
พิจารณาขั้นตอน
การประเมินผล
หลักสูตร

- ขอมูลท่ีไดจาก
การประเมินผล
จะใชเปนพ้ืนฐาน
ประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือวาง
แผนในอนาคต

การประเมินหลักสูตร
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นมีงานท่ีตองทําคือ   ตอง
พิจารณากําหนดเปาหมายเบ้ืองตนของหลักสูตรท่ีจัดทํานั้นมีเปาหมายเพ่ืออะไรท้ังโดยสวนรวมและ
สวยยอยของหลักสูตรอยางชัดเจน   หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน   วิธีการ
ประเมินผล   และกําหนดรูปแบบในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน   ซ่ึงการดําเนินการจะตอง
เปนไปอยางตอเนื่องจึงจะทําใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปอยางครบถวนและเกิดผลด ี  นั่นคือได
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร   เปนการเตรียมขอสนเทศ  เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจใน

ระยะตางๆของการพัฒนาหลักสูตร   ขอสนเทศดังกลาวอาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีสมบูรณท้ังหมด
หรือองคประกอบเพียงบางสวน   ( กาญจนา   คุณารักษ   2540  : 220 )  เพ่ือพิจารณารวมกันและ
สรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมาอยางไร  คุณภาพดีหรือไมดีเพียงใด  หรือไดผลตรง
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม   มีสวนใดตองปรับปรุงแกไข  ดังนั้นการประเมินผลหลักสูตร
จึงตองศึกษารายละเอียดดังตอไปนี้

ความหมายของการประเมินหลักสูตร
ความหมายของการประเมินผลหลักสูตร ตามทัศนะของนักการศึกษาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  ซ่ึงประมวลความหมายท่ีสําคัญไวดังตอไปนี้
วอรเทน  และแซนเดอรส  ( Worthen  and  Sanders 1973 : 19 , อางถึงใน ศรีวรรณ

จันทรหงษ  2542 : 32 ) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรวา  การประเมินเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของผลผลิต  วิธีการ  จุดหมาย  และประโยชนท่ีไดรับจากหลักสูตร  โดย
เนนในเรื่องการตัดสินคุณคาของส่ิงดังกลาว

วิชัย  วุฒิเวชช  ( 2542 : 30 ) ไดใหความหมายของการประเมินผลหลักสูตรวา  เปนการ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรท่ีวัดได
กับจุดมุงหมายของหลักสูตร  เพ่ือหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณาคุณคาของหลักสูตร

ดงันัน้ส่ิงท่ีสําคญัในการพัฒนาหลักสูตรกค็อื  การประเมินผลหลักสูตร  เพราะวาการ
ประเมินผลหลักสูตร  จะทําใหทราบวา  หลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้มานัน้  เปนหลักสูตรท่ีดหีรอืไมดมีีจดุเดน
จดุดอยอยางไร  เพ่ือท่ีจะไดปรับปรุงการเรียนการสอนกันตอไป
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จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร   นับวาเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร  เพราะเหตุวาการ

ประเมินผลหลักสูตรจะชวยใหคําตอบเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นนั้นเปนหลักสูตรท่ีด ี ไมดีมีจุดด ี  
และจุดดอยท่ีใด  เพ่ือนําไปเปนประโยชนตอการดําเนินการปรับหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป  ซ่ึงในการประเมินผลหลักสูตร  จะมุงพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผล
จากการวัดในแงมุมตาง ๆ ของส่ิงท่ีประเมินเพ่ือนํามาพิจารณารวมกัน  และสรุปวาหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นมานั้น มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  หรือตองปรับปรุงแกไข ซ่ึง วิชัย  วงษ
ใหญ ( 2521 : 140 , อางถึงใน บุญลักษณ  ทิพยุทธ 2541 : 19 ) ไดกลาววา  จุดมุงหมายของการ
ประเมินหลักสูตรมี 2 ประการ  คือ  ประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  และประเมินผลเพ่ือสรุป
คุณคาของการพัฒนาหลักสูตรวาดี  หรือปรับปรุงแกไข  ควรใชตอไปหรือควรยกเลิกท้ังหมด  หรือ
อาจยกเลิกเพียงบางสวน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเสริมศรี  ไชยศร  ( 2526 : 151 – 153, อางถึง
ใน  ชัชฎา  พารุง  2539 : 17 – 18 ) ไดกลาววา  การประเมินหลักสูตรเปนเรื่องท่ีผูวางแผนประสบ
การณเรียนรู จะตองคํานึงถึงนักพัฒนาหลักสูตร  จะตองคิดวิธีการพิจารณาตัดสินวาหลักสูตรหรือ
ประสบการณท่ีจัดขึ้นนั้นถูกตองตามหลักการมากนอยเพียงใด  และถาตองการความเปนเลิศหรือ
ตองการคุณภาพของการศึกษา  จําเปนตองมีการตรวจสอบพิจารณาวิเคราะหสวนดีและสวน         
บกพรองของขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดประสบการณ  เพ่ือปรับปรุงแกไขใหบรรลุเปาหมายใหดีท่ีสุด 
นอกจากนี้     สตัฟเฟลบีม (  Stufflebeam )  และคณะยังใหแนวคิดของการประเมินผลหลักสูตรไว
วา  “ การประเมินหลักสูตร”  คือกระบวนการในการหาขอมูล   เก็บขอมูล   เพ่ือท่ีจะนํามาใชใน   
การตัดสินหาทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาของเดิม   ซ่ึงโดยท่ัวไป   การประเมินผลหลักสูตรใดๆก็ตามมี    
จุดมุงหมายอยู  3  ประการ   ( กาญจนา   คุณารักษ    2528   :  25  )  ไดแก

1.  เพ่ือศึกษาคุณคาของหลักสูตรนั้น   โดยดูวา หลักสูตรท่ีจัดขึ้นสามารถสนองตามวัตถุ
ประสงคท่ีหลักสูตรนั้นตองการหรือไม

2.  เพ่ือตัดสินใจวา  การวางเคาโครงและรูปแบบของหลักสูตร   ตลอดจนการบริหาร
งาน  และการสอนตามหลักสูตร   เปนไปในทางท่ีถูกตองแลวหรือไม
            3.   เพ่ือวัดผลดูวา  ผลผลิตคือผูเรียนนั้นเปนอยางไร

ดังนั้นจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร  ก็เพ่ือการปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมี
ความสมบูรณ  และมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
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 ประเภทการประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรแบงออกเปน  3  ประเภทตามระยะเวลาจุดมุงหมายของการ

ประเมินไดดังนี ้  นิศา   ชูโต  (  2531 : 36 – 39,  อางถึงใน  สาลินี   อุดมผล    2543 :  30 )
1. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชหรือประเมินในระหวางการรางหลักสูตร

          2. การประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือทําการปรับแกกอนนําหลักสูตรไป
ใช  เปนการประเมินเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตร  ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
เพ่ือหาขอมูลท่ีไมสมบูรณอันจะนําไปสูการปรับแกกอนนําหลักสูตรไปใช

             3.   การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร  เปนการประเมินในชวงระยะการใชหลัก
สูตร   เพ่ือเปนการใหแนใจวาหลักสูตรจะมีการดําเนินไปอยางถูกตอง   จึงตองมีการประเมินเปน
ระยะเพ่ือดูความกาวหนาการใชหลักสูตรควบคุมการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขณะใชหลักสูตร

             4.   การประเมินหลังเสร็จส้ินการใชหลักสูตร เปนการประเมินเพ่ือสรุปผลการใชหลัก
สูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมพรอมท้ังใหขอเสนอแนะสําหรับการใชหลักสูตร
ครั้งตอไป

จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา  การประเมินหลักสูตรแบงไดออกเปน 4 ประเภทคือ 
การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชหรือเรียกวาการประเมินในระหวางการรางหลักสูตร  การ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือทําการปรับแกกอนนําหลักสูตรไปใช  การประเมิน
ระหวางการใชหลักสูตร  และการประเมินหลังเสร็จส้ินการใชหลักสูตร

เกณฑการประเมินหลักสูตร
ลักษณะเดนท่ีสําคัญประการหนึ่งของการประเมินคือ  จะตองมีเกณฑไวสําหรับเปรียบ

เทียบกับผลท่ีไดรับ  กลาวคือ  ถาผลท่ีไดรับมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  ผลการประเมินก็จะออก
มาในลักษณะท่ีพึงพอใจ  แตถาผลการประเมินออกมาในลักษณะท่ีต่ํากวาเกณฑ  ผลการประเมินก็
จะมีลักษณะท่ีไมนาพึงพอใจ

สันต  ธรรมบํารุง ( 2527 : 10 , อางถึงใน  ชัชฎา  พารุง  2539 : 19 ) ใหความเห็นวา
หลักสูตรท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. หลักสูตรควรมีความคลองตัวพอสมควรและสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง  เพ่ือ
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี

2.  หลักสูตรเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการศึกษาบรรลุตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว
3.  หลักสูตรท่ีดีจะตองสนองความตองการและความจําเปนของผูเรียน โดยมุงท่ีจะปลูก

ฝงกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืน
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4.  หลักสูตรจะตองคํานึงถึงเนื้อหาวิชา  และการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน
5.  การดําเนินการวางแผนหลักสูตร  ควรคํานึงถึงรากฐานท่ีเช่ือถือได
6.  ในการพัฒนาหลักสูตร  ควรคํานึงถึงรากฐานทางปรัชญาทางการศึกษา  รากฐานทาง

จิตวิทยา  รากฐานทางสังคม  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง
7.  หลักสูตรควรจะเปนแนวกวาง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความสนใจ  ความ

ถนัด และความสามารถเปนรายบุคคล
8.  หลักสูตรในระดับตาง ๆ ควรจะมีความสัมพันธและตอเนื่องกัน ไมขาดตอน
ดังนั้นเกณฑท่ีใชในการประเมินผลหลักสูตร  ควรมีความเหมาะสม  และครอบคลุมใน

เรื่องของจุดมุงหมาย  ความสําคัญ  และความจําเปนของหลักสูตร  ตลอดจนความเหมาะสมตอ
สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม  และความตองการของผูเรียน

รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร
รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร  มีผูเสนอไวหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบมีจุดเนนแตก

ตางกันออกไปตามลักษณะการใช   ดังจะนําเสนอบางรูปแบบตอไปนี้
1. รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรของไทเลอร  ( Tyler  Model  of  Evaluation )          

ไทเลอร    ( Tyler  1960 :  265 )  เปนผูวางรากฐานการประเมินผลหลักสูตรนับตั้งแตป  ค.ศ.  1930  
และไดใหคํานิยามของการศึกษาวา  “ การศึกษา ”  คือการเปล่ียนพฤติกรรม  ดังนั้นการประเมินผล
หลักสูตรจึงเปนการเปรียบเทียบวา  พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีไดตั้งไว
หรือไม      (  Worthen  and  Sanders,  อางถึงใน สาลินี  อุดมผล   2542 :  31)  นอกจากนี้  ไทเลอรมี
ความเห็นวากระบวนการจัดการศึกษานั้นประกอบไปดวยองคประกอบ  3  อยางคือ  จุดมุงหมาย
ของการศึกษา  ประสบการณการเรียนรู  และการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิซ่ึงท้ังสามสวนนี้จะมีความ
สัมพันธกันดังแผนภูมิท่ี  7  หนา 53  ดังตอไปนี้
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แผนภูมิท่ี  7    ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาของไทเลอร
ท่ีมา  :  Tyler  Ralph  W,  Basic   Principle  of  Curriculum  and  Instruction  ( Chicago  University  
of  Chicago   press  , 1974 ).

ตามแนวคิดดังกลาวนี้  พ้ืนฐานของการจัดหลักสูตรก็คือ  ผูจัดทําหลักสูตรจะตอง
สามารถวางจุดมุงหมายท่ีชัดเจนกวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไรบทบาท
ของการประเมินหลักสูตรจึงอยูท่ีการดูผลผลิตของหลักสูตรวา ตรงตามจุดมุงหมายหรือไม      แนว
คิดของไทเลอรยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก  (  Goal  attainment  model )   

จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร   ถือวาการประเมินผลหลักสูตรเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงไดเสนอขั้นการเรียน
การสอนและการประเมินผลดังนี้

1.  กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ  โดยการวิเคราะหทรัพยากรของจุดมุงหมาย   คือ
นักเรียน   สังคม  และเนื้อหาสาระ  และขอบเขตของจุดมุงหมาย  คือ จิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญา
การศึกษา

2. กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงจะเปนพฤติกรรมท่ี
ตองการวัดในภายหลัง

3.  กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว
4.  เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณท่ีวาง

ไวประสบความสําเร็จ
5. ประเมินผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา  หรือการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียน
6.  ถาไมบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไวก็จะตองมีการตัดสินใจท่ีจะยกเลิกหรือปรับปรุง

หลักสูตรนั้น  แตถาบรรลุตามวัตถุจุดมุงหมายก็อาจจะใชผลสะทอนกลับของหลักสูตรนั้นเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมาย  หรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณคาหลักสูตร

จุดมุงหมายของการศึกษา

ประสบการณเรียนรู การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
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การประเมินผลหลักสูตรตามขั้นตอนของไทเลอร   จึงเปนกระบวนการเวียนกลับ
 ( Recurring   process )  นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงขอแกไขหรือปรับปรุงจุดมุงหมายของหลัก
สูตรท่ีประเมินนั้นก็จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงวิธีการในการประเมินดวย   การประเมินผลแบบนี้
จึงมีลักษณะเปนการประเมินผลสรุป  (  Summative  evaluation )   

2.  รูปแบบการประเมินผลของทาบา  ( Taba’ s  model  of  evaluation ) ทาบา ( Taba 
1962 : 413 – 414  ) นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริกันท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่งทางดานการพัฒนา
หลักสูตร  ไดแสดงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรโดยอธิบายการประเมินผลวาเปนการพิจารณา
ช้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรวามีความสอดคลองกับจุดหมายการศึกษาท่ีตั้งไวหรือไม  
เชนเดียวกับไทเลอร  แตแยกพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังแผนภูมิท่ี 8  ตอไปนี้

                                                        จุดหมายของการศึกษา

              เนื้อหาวิชา              วิธีการและการบริหารหลักสูตร
 
                                                             การประเมินผล

แผนภูมิท่ี 8  รูปแบบการประเมินผลของทาบา
ท่ีมา  :  Hilda  Taba, Curriculum  Development : Theory  and  Practice  ( New  York : Harcourt,
Brace  and  World,1962 ).

3.  รูปแบบการประเมินของสเตค  ( Stake’s  countenance  model ) สเตค  ( Stake ,  อาง
ถึงใน ศรีวรรณ  จันทรหงษ  2543 : 35 )  ใหความหมายการประเมินไววา  เปนการบรรยายและตัด
สินคุณคาโปรแกรมการศึกษาซ่ึงเปนการบรรยายส่ิงท่ีถูกประเมิน  โดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียว
ชาญในการตัดสินคุณคา  ดังนั้นจะเห็นวาการประเมินทางการศึกษาตามแนวคิดนี้ประกอบดวย    
กิจกรรมหลัก 2 ประการ  คือ  การบรรยาย ( Description )  และการตัดสินใจ  ( Judgement )  นั่นคือ  
การบรรยายจะเปนการอธิบายลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดวยวิธี 
ตาง ๆ กัน  สวนการตัดสินใจจะตองมีเกณฑมาตรฐาน ( Standard ) ในการเปรียบเทียบ
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แตเนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมายและวิธีการเก็บขอมูลมีหลายวิธี  จึงเปนหนาท่ีของ    
ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลท่ีแทจริงใหได  สเตคจึงเสนอวาขอมูลท่ีควรจะพิจารณาในการ
ประเมินผลหลักสูตรมี 3 ชนิดดวยกันคือ

3.1  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยเบ้ืองตน  ไดแก  ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  เชนบุคลิก
และนิสัยของนักเรียนและครู  เนื้อหาสาระของหลักสูตร  ส่ือการเรียน  สภาพแวดลอมชุมชน  
เปนตน

3.2  กระบวนการ  ไดแก  กระบวนการเรียนการสอน  เชน  เวลา  การจัดลําดับประสบ
การณ  บรรยากาศของช้ันเรียน  เปนตน

3.3  ผลผลิต  ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ทัศนคติของนักเรียน  ผลท่ีมี
ตอครูและสถาบัน  เปนตน

จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา 3 ประเภทนี้  ผูประเมินจะตองแยกเปนส่ีประเภท  คือ  ผลท่ี
คาดหวัง  ผลท่ีเกิดขึ้นจริง  เกณฑมาตรฐานท่ีใช  และท่ีมาของการตัดสินใจ  ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 9
ดังตอไปนี้

                                  ผลที่คาดหวัง        ผลที่เกิดขึ้น                   เกณฑมาตรฐานที่ใช        ที่มาของการตัดสินใจ

หลักการเบ้ืองตน          ปจจัยเบ้ืองตน

         กระบวนการ

         ผลผลิต

                     เมตริกการบรรยาย                                                  เมตริกการตัดสินใจ

แผนภูมิท่ี 9   รูปแบบการประเมินของสเตค
ท่ีมา   :  Stake,  อางถึงใน  ศรีวรรณ  จันทรหงษ ,   “ การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอด ภูมิ

ปญญาทองถ่ินเรื่องงานจักสช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร     
( ชุบราษฎรนุสรณ ) จังหวัดสมุทรสงคราม,” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2543.)

1 4

2 5

3 6
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4.  รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (The  CIPP  Model  of  Evaluation)  สตฟัเฟลบีม
(Stufflebeam  1968 : 128-150,  อางถึงใน  ศรีวรรณ  จันทรหงษ  2542 : 36-38 ) ไดเสนอรูปแบบ
การประเมินแบบซิปป  เพ่ือใชในการประเมินทางการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยการประเมิน  4  ดาน
คือ

    1. การประเมินบริบท  (context  evaluation)  คือ  การประเมินสภาพแวดลอมและ
ความตองการท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลักสูตร  ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะชวยตดัสินใจ
เกีย่วกบัการวางแผนงาน  นโยบาย  เพ่ือใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมและความตองการอ่ืน ๆ

   2.  การประเมินตวัปอนเขา  (input  evaluation)  คอื  การประเมินปจจยัท่ีกอใหเกดิ     การ
เปล่ียนหรือปจจัยท่ีเปนตัวทําใหเกิดวิธีการท่ีจะนํามาใชปฏิบัต ิ  เพ่ือใหบรรลุจุดประสงค  ท่ีตองการ  
การประเมินผลในสวนนี้เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจวาระบบโครงสรางตาง ๆ  ของหลักสูตร  
รวมท้ังวิธีการและระบบการบริหารงานของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม  หรือควรจะใชวิธี
การใดท่ีเหมาะสมกวา

  3.  การประเมินกระบวนการ  (process  evaluation)  คอื  การประเมินกระบวนการ      ของ
หลักสูตรในดานของการพัฒนาการเรยีนการสอน  และเนือ้หาวชิาภายในและภายนอกหองเรยีน  การ
ประเมินในสวนนีจ้ะใชเปนประโยชนในการตดัสินใจดาํเนนิการปฏิบัตติามวธีิการท่ีกาํหนดไวแลว

  4.  การประเมินผลผลิต  (product  evaluation)  คือ  การประเมินผลท่ีเกิดจากการ    ใช
หลักสูตรตามวิธีการและแนวทางดําเนินการสอนตามท่ีไดตัดสินใจแลว  การประเมินผลสวนนี้เพ่ือ
ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบกพรองของการวางแผน การบริหารหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใชวาจะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบาง และเม่ือดําเนินการ    ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแลวจะตองทําการประเมินกระบวนการเดิมเชนนี้อีก  เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิ
ภาพมากท่ีสุด  ดังตารางท่ี  2   หนา 57  ตอไปนี้
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ตารางท่ี 2  วิธีการประเมินองคประกอบโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป

บริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต
1.  สภาพแวดลอม
2.  เปรียบเทียบปจจัย

ปอนเขาและผลผลิต
ท่ีเปนจริงกับท่ีคาด
หวัง

3.  เปรียบเทียบระบบ
การปฏิบัติท่ีนาจะ
เปนและท่ีเปนไป
ได

4.  วิเคราะหสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดความแตก
ตางระหวางส่ิงท่ี
คาดหวังกับส่ิงท่ี
เปนจริง

บรรยายและวิเคราะห
ทรัพยากรมนุษยและ
วัสด ุท่ีเหมาะสม  ยุทธ
วิธีการ แกปญหาและ
การออกแบบกระบวน
การท่ีเกี่ยวของท่ีเปนไป
ได

รวบรวมขอมูลโดย
เฉพาะสําหรับการตัด
สินใจในโครงการและ
กระบวนการท่ีเปนจริง

กําหนดเกณฑการวัดท่ี
สัมพันธกับวัตถุ
ประสงคโดยการเก็บ
ผลการวัดกับเกณฑ
มาตรฐานและแปล
ความหมายผลผลิตใน
รูปของขอมูลท่ีไดจาก
3 องคประกอบพ้ืน
ฐาน

ท่ีมา  : Worthen  and  Sanders  1973 : 128-150,  อางถึงใน  ศรีวรรณ  จันทรหงษ ,   “ การพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอด ภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องงานจักสานช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ศึกษากรณี
โรงเรียนวัดยกกระบัตร ( ชุบราษฎรนุสรณ ) จังหวัดสมุทรสงคราม,” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศา
สตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการนิเทศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลกร,2543.)

จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีกลาวมาขางตน  สามารถสรุปแนวคิดในการ
ประเมินหลักสูตรไดดังนี ้ คือ  การประเมินหลักสูตรนั้น  จําแนกไดเปน 2 ขั้นตอน  คือ

1. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงเปนการประเมินโครงรางหลักสูตรในดาน     
คุณคาของหลักสูตร  และองคประกอบของหลักสูตรวามีความเหมาะสมและสอดคลองเพียงใด  โดย
ใหผูเช่ียวชาญเปนผูประเมิน

2. การประเมินหลักสูตรจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชจริงโดยประเมินจากผูเรียนวา
มีการพัฒนาไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด  รวมท้ังความเหมาะสมของหลักสูตรกับ 
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ผูเรียนดวย  ซ่ึงปญหาและขอบกพรองท่ีพบจะนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

3. หลักสูตรทองถิ่น
หลักสูตรทองถ่ินเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของ

ทองถ่ิน   เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางยังมีขอบกพรองบางประการ   เชน  ความไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนอยูของผูเรียน   ชุมชน   ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี   อาชีพ   และคานิยม  ทํา
ใหผูเรียนไมสนในท่ีจะศึกษาเพราะเปนเรื่องไกลตัว  จึงทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินขึ้น  
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน   ดังนั้นจึงมีผูกลาวถึงความรูพ้ืนฐานของ       
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดังนี้คือ

ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น
หลักสูตรทองถ่ินนับเปนเรื่องใหมในระบบการจัดการศึกษาไทย  ดังนั้นในการเริ่มตน

จัดสราง  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทราบความหมายของคําวา “ หลักสูตรทองถ่ิน” เสียกอน  ซ่ึงไดมี
หนวยงานและผูรูตาง ๆ ไดใหความหมายของหลักสูตรทองถ่ินไวดังนี ้ กรมวิชาการ  (  2534  :  60 )  
ไดระบุความหมายของหลักสูตรทองถ่ิน  คือ การจัดทํารายละเอียดในตัวหลักสูตร   การจัดทําแผน
การสอนในทุกกลุมประสบการณ   จัดทําหลักสูตรและคูมือครู   งานเลือกในกลุมวิชาการงานและ
พ้ืนฐานอาชีพ    และวิชาท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  การจัดทําหนังสือเสริมประสบการณตางๆ  ให
สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือใหผูเรียนนําความรูและประสบการณในช้ันเรียน
ไปใชในชีวิตประจําวัน   ในสวนของคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  (  2534  :  7 )  ได
กลาววา  หลักสูตรระดับทองถ่ิน  หมายถึง  รายละเอียดเนื้อหา  แผนการสอน   ส่ือการเรียนการสอน  
เอกสารความรู   หนังสือเสริมประสบการณท่ีจัดทําขึ้นใหสอดคลองเฉพาะทองถ่ินซ่ึงมีความแตก
ตางกัน    เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของตนเอง   ชีวิตเศรษฐกิจ   อาชีพ   และสังคมอยางลึกซ้ึง
และนําประสบการณนั้นมาพัฒนาความเปนอยูของชีวิต   อาชีพของสังคมใหดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ใจ
ทิพย  เช้ือรัตน ( 2539 : 13 ) ยังไดใหความหมายของหลักสูตรทองถ่ินไวสอดคลองกันวา  หลักสูตร
ทองถ่ิน เปนหลักสูตรท่ีนําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับ  เพ่ิม  ขยาย  หรือสรางหลักสูตรยอยในระดับ
ทองถ่ินขึ้นมาเสริมหลักสูตรแมบท  เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความจําเปน  หรือ
ความตองการของทองถ่ินนั้น ๆ  ดังนั้น  หลักสูตรในระดับนี้จึงมีลักษณะเปนแนวปฏิบัติไดมากกวา
หลักสูตรแมบท
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จากความหมายของหลักสูตรทองถ่ินดังกลาว  จึงพอสรุปความหมายของหลักสูตรทอง
ถ่ินไดวา   หลักสูตรทองถ่ินหมายถึง   หลักสูตรท่ีทองถ่ินพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชน   โดยนําหลักสูตรแมบทมา   ปรับ  เพ่ิม  ขยาย   ลด  หรือสรางหลักสูตรยอยขึ้นมา   โดย
ไมกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรแมบทและกระทบตอเอกลักษณและความม่ันคงของชาติ

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรในทองถ่ิน   มีผลในทางปฎิบัติและอํานวยประโยชนท่ีแทจริงตอ

ทองถ่ิน  และไดมีนักการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาไดใหทัศนะไว    เชน   โบแชมป
(  Beauchamp  1981 : 212  )  ไดกลาวถึง  การพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมนั้นจะอยูในท่ีโรงเรียนแต
ละแหง   ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนแตละแหงมักมีสภาพท่ีแตกตางกัน   และนอกจากนี้ยังเปดโอกาสให
กับครูไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร   ดังนั้น   การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินจึงเปนการ
ขยายและปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ  คําวา   “ การขยาย”  หมายถึง  การนําเอาท้ังจุดหมายและเนื้อ
หามาขยายความคือ   ขยายออกจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม   ขยายเนื้อหาเพ่ิมขึ้นมีรายละเอียดท่ี
ครูจะนําไปสอนได   สวนการ  “ ปรับ ” ก็คือการนําเอาจุดหมายและเนื้อหาวิชามาปรับใหสอดคลอง
กับสภาพสังคมภูมิศาสตรและความตองการของประชาชนในแตละเขตการศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช   2521   ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533  ) มีลักษณะ
กวางและไมอาจประมวลรายละเอียดสาระความรูตามสภาพสังคม   เศรษฐกิจส่ิงแวดลอม  ตลอดจน
สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินแตละแหงไดท้ังหมด    จึงเปดเผยโอกาสใหทองถ่ิน  คือ  
โรงเรียน   กลุมโรงเรียน   จังหวัด  เขตการศึกษา  กรมเจาสังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถปรับ
เปล่ียนเพ่ิมเติมเนื้อหา   รายละเอียด   กระบวนการเรียนการสอน  เอกสารความรู   หนังสือเสริม
ประสบการณใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  กาลสมัย  เพ่ือเอ้ือประโยชนใหผูเรียนมีความรูและ
ประสบการณพิเศษและความตองการของนักเรียน   ผูปกครองและทองถ่ิน    ซ่ึงก็หมายถึงการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนั่นเอง

ดังนั้นการปรับหลักสูตรแมบทหรือหลักสูตรระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินนั้น   เขตการศึกษา    จังหวัด   อําเภอ  โรงเรียน   และระดับช้ันเรียนปรับ
ขาย  สรางเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอน   ส่ือ  เนื้อหา   ใหสอดคลองกับทองถ่ินใหมากท่ีสุด  
ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการปฎิบัติในการท่ีจะปลูกฝงใหผูเรียนรูมีความเขาใจ  มีทักษะและมีเจตคติอันพึง
ประสงคตามท่ีหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช   (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533   )  ไดกําหนดไว
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพสังคมทองถ่ิน   อาจดําเนินการใน

ระดับเขตการศึกษา     ระดับอําเภอ   หรือระดับโรงเรียนก็ได    สําหรับกระบวนการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรในระดับทองถ่ิน   ตองดําเนินการอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน  ซ่ึงนักการศึกษา
ไดเสนอแนวทางในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับทองถ่ินไวอยางนาสนใจ ดังนี้ สงัด  อุทรา
นันท(  2532  :  314 – 315 )  ไดเสนอขั้นตอนการดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรไว 8 ขั้นตอน  
ไดแก 1) จัดตั้งคณะทํางาน  2) ศึกษาสภาพขอมูลพ้ืนฐาน  3) กําหนดจุดมุงหมายสําหรับหลักสูตร
ทองถ่ิน  4) พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรกลางกับสภาพทองถ่ิน  5) ดําเนินการคัดเลือกเนื้อ
หาสาระของหลักสูตรกลาง   และจัดสรางกระบวนการวิชาขึ้นมาใหม 6)  ดําเนินการใชหลักสูตร     
7) ประเมินผลการใชหลักสูตร  และ 8) ทําการปรับปรุงแกไข  นอกจากนี้กรมวิชาการยังไดเสนอ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ไวอยางสอดคลองกัน  โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนไว
ดังนี ้  คือ 1) การศึกษา   สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูล  ขอสนเทศของทองถ่ินเพ่ือการศึกษา  ไดแก  
ขอมูลในดาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น  ทรัพยากรมนุษย  สภาพปญหา
ความตองการของทองถ่ิน  แผนพัฒนาทองถ่ิน  สภาพการจัดการศึกษา   โดยเฉพาะในดานครู   
อาจารย  และบุคคลากรทางการศึกษา  สภาพปญหาและความตองการ   ซ่ึงครอบคลุมไปถึงสภาพ
ท่ัวไปของนักเรียน   ผูปกครองประชาชน  2) การวิเคราะหขอมูลสนเทศ   เพ่ือการศึกษา  สําหรับนํา
ผลมาจัดทําเปนขอเสนอแนะในการสรางหลักสูตรทองถ่ินในประเด็นตอไปนี้ไดแก 2.1) ความ
สําคัญของรายวิชาหรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ โดยพิจารณาจาก  ปญหาความตองการ  แผนพัฒนาทอง
ถ่ิน  แนวโนมความเคล่ือนไหว   การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 2.2) ปจจัยดานตาง ๆ ท่ี
สนับสนุน  ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น  ทรัพยากรมนุษย  และ สภาพ
การจัดการศึกษา  ดานบุคลากรทางการศึกษา 2.3) การกําหนดความเหมาะสมกับนักเรียนโดย
พิจารณาจาก  วัตถุประสงค  วัยของนักเรียน  ความยากงาย  ความมากนอยของเนื้อหา  ความจําเปน
ความตองการ   ความถนัดความสามารถของนักเรียน  ความตองการของผูปกครองทองถ่ิน   ชาติ   
และบานเมือ 2.4)  การกําหนดความเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนโดยพิจารณาจาก  ลําดับความตอ
เนื่องกับรายวิชาตางๆ   หรือเนื้อหาสาระในกลุมวิชาเดียวกัน  ความสอดคลอง   ความสัมพันธกับ
รายวิชาตางๆ  หรือเนื้อหาสาระในกลุมวิชาชีพ  ลําดับความตอเนื่องกับรายวิชาหรือเนื้อหาสาระใน
ช้ันตน  ลําดับความตอเนื่องและความเปนพ้ืนฐานสําหรับรายวิชา  หรือเนื้อหาสาระในช้ันสูงขึ้นไป 
เนื้อหา   ความสําคัญ  คุณคา  ความยากงาย  และปริมาณ 2.5)  การกําหนดความคิดรวบยอด   หรือ
ความคิดหลัก   หรือผลรวมท่ีนักเรียนจะไดรับเม่ือเขียนรายวิชา   หรือเนื้อหาสาระนั้นแลว          
2.6)  การรางรายการ    “ รายวิชา ….”  หรือ  “ เรื่องและเนื้อหาสาระ ” ใหครอบคลุมถึง  แนวทาง
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กระบวนการเรียนการสอน  เนื้อหาสาระ  วัตถุประสงคเฉพาะของรายวิชา  และรหัสประจํารายวิชา  
ในกลุมวิชา  2.7)  การวิเคราะห  ทบทวน  ราง “ รายวิชา… ”  หรือ “ เรื่อง  และเนื้อหาสาระ”      
2.8)   การวิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการเสนอรายวิชานั้นๆ  จากครู  อาจารย      
ผูสอน  วิทยากรภายนอก  สถานประกอบการ  อุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใช  เวลา สภาพแวดลอมขอ
อุปสรรค  ขอจํากัด  และปจจัยสนับสนุนสงเสริม 2.9) การคํานึงถึงและการจัดสรางปจจัยองค
ประกอบเกื้อหนุนระบบในการเสนอรายวิชานั้น  เชน  หนังสือเรียน   ส่ือ  แนวการสอน  เทคนิค
การสอน  กระบวนการเรียน  การวิจัย   การแนะแนว  การวัดผล  ขอมูล   ขอสนเทศเสริม และการ
นิเทศและ 2.10) การนําราง  “  รายวิชา ….  ”หรือ  “ เรื่องและเนื้อหาสาระ ”  ไปทดลอง หรือนําราง  
เพ่ือการปรับปรุง  พัฒนาใหเกิดความสมบูรณเหมาะสม

จากแนวคิด  ของนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา  เกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน   ดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน
อาจดําเนินการเปนขั้นตอน  ไดดังนี้

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  เพ่ือสํารวจศึกษาความตองการจําเปนของทองถ่ิน
2. การพัฒนาหลักสูตร  โดยแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  คือ พัฒนาโครงรางหลักสูตร

ประเมินโครงรางหลักสูตร  และปรับปรุง แกไขหลักสูตร
3. การทดลองใชหลักสูตร  โดยสอนตามแผนการสอน
4. การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงแกไขหลักสูตร   เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับ

สมบูรณ

ลักษณะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในลักษณะตางๆ  ซ่ึงทองถ่ินสามารถจะพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับสภาพ   หรือความตองการของทองถ่ินไดในลักษณะตางๆ   กรมวิชาการไดใหแนว   
ปฎิบัติไวหลายลักษณะดังนี้  (  ศิริพงษ   นวลแกว  2541  :  26, อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ 2536 
:  11 –12 )

1. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม
2.    การปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาจากหัวขอท่ีกําหนดใหในคําอธิบาย   หรือ

คําอธิบายรายวิชา
3.   การจัดทําเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาใหม

             4.   การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยูแลวใหสามารถนํามาใชอยางเหมาะสม
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5.  การจัดทําหนังสือ   คูมือคร ู  หนังสือเสริมประสบการณ  คูมือการเรียนการสอน
หนังสือแบบฝกหัด  ใบงาน  ใบความรู  ขึ้นมาใหม

การพัฒนาหลักสูตรท้ัง   5  ลักษณะนี้  กอนการลงมือพัฒนา  ทองถ่ินจะตองวิเคราะห
สภาพของทองถ่ินมีแนวโนมของการพัฒนาไปในทิศทางใด   โดยอาศัยขอมูลสนเทศจากศูนยขอมูล
ตางๆ   มาประกอบการพิจารณา   เม่ือผลการวิเคราะหออกมาอยางไร   จึงลงมือพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวโนมดังกลาว  และในการดําเนินงานของทองถ่ินควรกระทําในรูปของคณะ
ทํางาน

ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนั้นตองอาศัยองคประกอบและความรวมมือจากบุคคล

หลายฝาย  ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนรวม
ในการรพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไวสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตอ
ไปไวมากมาย  ดังนี้  เชยเลอร  และอเล็กซานเดอร  ( Saylor  and  Alexander  1981  : 42 –44 ) ได
กลาววาผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรควรประกอบดวยนักเรียน   ครู  บุคลากรจากภายนอก
โรงเรียน   เชน ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร   ดานการเรียนการสอนและการประเมินผล   นักการศึกษา
ในชุมชนผูปกครองนักเรียนและบุคคลอ่ืนๆ   เชน  นักเรียน   ผูพิมพหนังสือ   เปนตน   ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับโบแชมป    (  Beauchamp   1981  :  145  -  151  )  ท่ีกลาวถึงผูท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรวาควรประกอบดวย  1) ผูเช่ียวชาญดานตางๆ  เชน  ดานเนื้อหา   กิจกรรม  เปนตน 
2)  นักวิจัยทางดานหลักสูตร  3) ครูผูสอน   ศึกษานิเทศก   ครูพิเศษ   และนักบริหาร  4) ตัวแทน
ของประชาชน   และ 5 ) นักเรียน  ซ่ึง  ฉวีวรรณ   แผวตะคุ  (  2541  : 27  )  ก็ไดเสนอแนวคิดท่ี
คลายคลึงกันวาผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร   ควรประกอบไปดวย 1) ผูมีความสันทัดในวิชา
ตางๆ  เชนศึกษานิเทศก   สายวิชา 2)  ผูบริหารการศึกษาระดับตางๆ  3) ผูแทนครู  4) ครูใหญหรือ
อาจารยใหญ  และ 5) นักการศึกษาท่ีมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา

ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวพอจะสรุปไดวา  ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจะตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคคลหลายฝายท้ังบุคลากรท่ีอยูในโรงเรียน และ บุคลากรภายนอกโรงเรียน   จึงจะทํา
ใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสมบูรณแบบ  โดยทุกฝายตองใหความรวมมือกันอยางตอเนื่อง
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4. การทองเที่ยว
การทองเท่ียวภายในประเทศไทยไดเจริญรุดหนามาตามลําดับ  นับตั้งแตไดมีการสง

เสริมการทองเท่ียวเพ่ือเสริมและกระตุนการพัฒนากเศรษฐกิจของประเทศ  เปนผลใหเกิดรายได
หมุนเวียนมีมูลคานับแสนลานบาท  ซ่ึงสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตในดานตรงขาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  กลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียวและภาพ
พจนการทองเท่ียวถดถอยลง  การจัดการการทองเท่ียวโดยท่ัวไปมักประสบปญหาท่ีสวนทางกัน
ระหวางการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนาอยูเสมอ

ขอบเขตและความหมายของการทองเที่ยว
การทองเท่ียวเปนการนันทนาการรูปแบบหนี่งท่ีเกิดขึ้นระหวางเวลาวางท่ีมีการเดินทาง 

เขามาเกี่ยวของ  โดยเปนการเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยูอาศัย  ไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือเปน
แหลงทองเท่ียว เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอม  โดยมีแรงกระตุนจากความตองการในดาน
กายภาพ  ดานวัฒนธรรม  ดานการปฏิสัมพันธ  และดานสถานะหรือเกียรติคุณ ( R.W. Mc  Intosh  
1972 ) ใน Webster  Dictionary  ไดใหความหมายวา  “ Tourism ( n. ) , 1. The  practice  of  
traveling  for  recreation  2. The  guidance  or  management  of  tourist  3. a : the  promotion  or  
encouragement  of  touring  b : the  accommodation  of  tourists  ซ่ึงจะเห็นไดวาการทองเท่ียวเปน
คําท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังกระบวนการทองเท่ียว

อินทัช  และ  โกลเดอร ( Intosh  and  Goelder 1984 : 35, อางถึงในสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 2536 : 68) ไดสรุปวา  การทองเท่ียว ( Tourism ) หมายถึง  ผลรวมของปรากฎการณ
ตาง ๆ และความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับธุรกิจและบริการตาง ๆ 
รวมท้ังกับรัฐบาลประเทศเจาภาพ  และประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของอยู
ในกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูด  ดวยการใหการตอนรับท่ีอบอุนเปยมไมตรีจิตแกนักทอง
เท่ียวหรือผูมาเยือน

ฮันซีเกอรและครัฟท (Hunseger & Craft 1985:41, อางถึงใน ศรัญยา วรากุลวิทย 2537:
66) ใหความหมายของการทองเท่ียวไววา การทองเท่ียวเปนผลรวมของประสบการณพิเศษกับความ
สัมพันธ อันเกิดจากการเดินทางและการพักแรมในสถานท่ีตางถ่ิน เปนการช่ัวคราวโดยไมได
ประกอบอาชีพใดๆ

สมชาย หิรัญกิจ (2529:2) ใหความหมายของการทองเท่ียวไววา เปนการเดินทางไป
เพ่ือการพักผอนหยอนใจ เพ่ือความเบิกบาน โดยออกจากบานแลวไปแสวงหาสถานท่ีสักแหงหนึ่งท่ี
จะนําเพ่ือนนฝูงกรือครอบครัวหรือตนเองไปในเวลาวาง
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การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2533: 19) ไดกลาวถึงความหมายของการทองเท่ียวไว
วา หมายถึง การเดินทางเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เพ่ือการติดตอทางธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยียน
ญาติมิตร

จากการท่ีนักการศึกษาไดกลาวมานั้น สรุปไดวา การทองเท่ียว หมายถึงการเดินทาง
จากท่ีอยูอาศัยปรกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใช
ประกอบอาชีพหรือหารายได การเดินทางมาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เพ่ือเยี่ยมญาติมิตรเพ่ือเลน
กีฬา เพ่ือการประชุมสัมมนา และตลอดจนเพ่ือติดตอธุรกิจ

องคประกอบของการทองเที่ยว
การทองเท่ียวเปนกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีองคประกอบหลัก 3 ดาน  

คือ  ทรัพยากรแหลงทองเท่ียว ( Tourism  Resource )  บริการทองเท่ียว ( Tourism  Service )  และ
ตลาดการทองเท่ียว ( Tourism  Market  or  Tourism )  แตละองคประกอบมีองคประกอบยอย ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกัน  เปนเหตุและผลซ่ึงกันและกัน  ความแตกตางของแตละรูปแบบการทองเท่ียว  จึง
อยูท่ีความแตกตางในองคประกอบยอย  และความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นนั่นเอง

ความสัมพันธระหวางระบบยอยท้ัง 3  เกิดขึ้นเม่ือนักทองเท่ียวไดไปใชประโยชนจาก
ทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการหรือทัศนศึกษา  ซ่ึงอาจเปนการใชประโยชนโดยตรงและ
จากการบริการท่ีเกี่ยวของ  โดยปกติทรัพยากรการทองเท่ียวเปนทรัพยากรท่ีใชไมมีวันหมด  เพราะ
รูปแบบการใชมักเปนการสัมผัสแตภายนอกโดยไมมีการเคล่ือนยายทรัพยากรใด ๆ หรืออาจมีการ
ชดเชยไดอยูตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม  ในการทองเท่ียวท่ีเปนจริงนั้น  การใชประโยชนของ
ทรัพยากรมักมีการแปรรูปทรัพยากร  และอาจไมมีการคํานึงถึงการสูญเสีย  หรือผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึ้นกับระบบยอยตาง ๆ รวมท้ังผลตอส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ในทางกลับกันส่ิงแวดลอมท่ีเปนระบบอ่ืน ๆ 
เชน  ระบบชุมชน  ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ  อาจมีผลกระทบมาสูระบบทองเท่ียวดวย  ดังนั้น     
การทองเท่ียวท่ีขาดระบบการจัดการท่ีดีเขามาเกี่ยวของ  จึงเปนการทองเท่ียวท่ีไมประสบความ
สําเร็จไดเลย  นอกจากองคประกอบภายในระบบแลว  การทองเท่ียวยังมีส่ิงแวดลอมสําคัญท่ีเกี่ยว
ของสัมพันธกันอีกหลายประการ  เชน  สภาพกายภาพและระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอม  โครงสรางพ้ืน
ฐาน  เศรษฐกิจและการลงทุน  สังคมและวัฒนธรรม  องคกรและกฎหมาย  เปนตน

1.  แหลงทองเท่ียว  แหลงทองเท่ียวเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ  จัดเปนอุปทานการทองเท่ียว     
( Tourism  Supply ) ซ่ึง  Peter ( 1996 ) ไดจัดหมวดหมูของแหลงทองเท่ียวเปน 5 ประเภท  คือ       
1) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ( Cultural  Attractions ) 2) แหลงทองเท่ียวซ่ึงแสดงออกถึง
ประเพณีตางๆ ( Traditional  Attractions ) 3) แหลงทองเท่ียวซ่ึงแสดงถึงความงดงามในรูปแบบ
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ตาง ๆ ของภูมิประเทศ(Scenic Attractions ) 4) แหลงทองเท่ียวประเภทท่ีใหความบันเทิง
(Entertainment Attractions ) และ 5)  แหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ( Other  
Attractions )

สําหรับประเทศไทยนั้น  ททท. โดยบริษัทหรือหนวยงานท่ีปรึกษาตาง ๆ มักแบงแหลง
ทองเท่ียวออกเปน 3 ประเภท  คือ  แหลงทองเท่ียวธรรมชาต ิ แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรโบราณ
คด ี  และแหลงทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม  สวนแหลงทองเท่ียวท่ีใหความบันเทิงนั้น   จัดเปนสวน
หนึ่งในสถานบริการนักทองเท่ียว

2.  บริการการทองเท่ียว  บริการท่ีรองรับการทองเท่ียวเปนอุปทานประเภทหนึ่ง  ซ่ึงไม
ไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียว  แตเปนบริการท่ีรองรับใหเกิดความสะดวกสบาย
และความบันเทิงแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงในบางโอกาสอาจเปนตัวดึงดูดใจไดเชนกัน  บริการการทอง
เท่ียวท่ีสําคัญไดแก  ท่ีพัก  อาหาร  แหลงจําหนายสินคา  แหลงบันเทิง  แหลงกิจกรรมและบริการ
อ่ืน ๆ ท้ังนี้รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ดวย

3.  ตลาดการทองเท่ียว  ตลาดการทองเท่ียว  เปนการแสดงออกของอุปสงค ( Tourism  
Demand ) ซ่ึงมีความปรารถนาในการทองเท่ียวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  เพ่ือเขารวมในกิจ
กรรมการพักผอนหยอนใจ  และเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ( ปกติตลาดการทองเท่ียวจะเนนท่ีนักทองเท่ียว ) 
ซ่ึงในกระบวนการการจัดการไดหมายรวมถึงการสงเสริมและพัฒนาการขาย  และการใหบริการแก
นักทองเท่ียวดวย  ในประเทศไทยโดย  ททท. ไดใหคําจํากัดความท่ีเกี่ยวของบางสวน  ดังนี้

- ผูมาเยือน ( Visitors )  ผูท่ีจากถ่ินพํานักของตนเอง  เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่ง  อาจพักคางแรมหรือไมก็ได  ( เปนผลรวมของนักทองเท่ียวและนักทัศนาจร )

- นักทองเท่ียว ( Tourist ) คือผูเดินทางมายังพ้ืนท่ีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีไม
ใชเปนการไปทํางานประจํา  การศึกษา  และไมใชคนทองถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาหรือ
ทํางานประจําหรือศึกษาอยูในพ้ืนท่ีนั้น  ผูเดินทางนี้จะตองพักคางแรมอยางนอย 1 
คืน  ( แตไมเกิน  90   วัน ) วัตถุประสงคในการเดินทางอาจเพ่ือใชเวลาวาง ( การ
นันทนาการ  การพักผอนวันหยุด  การรักษาสุขภาพ  การศึกษา – เรียนรู  การ
ศาสนา  และการกีฬา ) ธุรกิจ  เยี่ยมญาติ  การปฏิบัติหนาท่ี  และการประชุมเปนตน

- นักทัศนาจร ( Excusionist ) คือ  ผูเดินทางท่ีไมไดพักคางคืน
- การทองเท่ียวภายในประเทศ ( Domestic  Tourism ) คือการเดินทางของนักทอง

เท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง  โดยมี
วัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีไมใชการไปทํางานประจํา  การศึกษา  และตองไมใชคนทอง
ถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาหรือทํางานประจําหรือศึกษาอยูจังหวัดท่ีเดินทางไป
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- คาใชจายของนักทองเท่ียว ( Tourist  Consumption  Expenditures ) คือ  คาใชจาย
สําหรับสินคาและบริการ  ท่ีจายโดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ( International  
Tourists ) ระหวางการพํานักอยูในประเทศไทยไมรวมคาโดยสารระหวางประเทศ

- รายไดจากการทองเท่ียว ( Tourism  Revenues ) คือ  รายไดท่ีประเทศไทยไดรับท้ัง
ทางตรงและทางออม  ในรูปของเงินตราตางประเทศ  ท่ีนักทองเท่ียวจากตาง
ประเทศจายเปนคาสินคาและบริการ  ไมรวมคาโดยสารระหวางประเทศ

การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีขึ้นตอคุณภาพของมนุษย  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  ซ่ึงไมสามารถแยกตัวออกจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  กระบวน
การการทองเท่ียวไดพัฒนาจนเกิดเปนสาขาท่ีสําคัญสาขาหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ  ท่ีมีผูซ้ือและผูขาย 
( ใหบริการ ) จนขยายตัวเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ( Tourism  Industry ) ท่ีกอใหเกิดรายไดท่ี
สําคัญของประเทศ  ในชวงท่ีเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจหลายครั้ง   อุตสาหกรรมการทองเท่ียวแม
ไดรับผลกระทบ  แตมักเปนอุตสาหกรรมท่ีฟนตัวไดเร็ว  และสามารถทดแทนภาวะชะงักงันทาง
เศรษฐกิจไดดี  ซ่ึงการทองเท่ียวนั้นมีองคประกอบหลักรวม 3 ดานดวยกัน  คือ แหลงทองเท่ียว  การ
บริการการทองเท่ียว  และตลาดการทองเท่ียวดังท่ีนําเสนอมาแลวขางตน

การพัฒนาการทองเที่ยว  รูปแบบ และการจัดการ
การดําเนินการทองเท่ียวไดมีการพัฒนาท้ังในดานของรูปแบบและกระบวนการจัดการ

การทองเท่ียวมาอยางตอเนื่อง  ดังท่ีกลาวไวแลวในขางตน ซ่ึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( 2538
: 1-4 ) ไดขยายความและใหความหมายของคําวา “การพัฒนาการทองเท่ียว” ไวดังนี้   คือ  การ
พัฒนาการทองเท่ียว  หมายถึง การดําเนินงานท่ีจะใหการทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีจะกอใหเกิด
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว  รักษาทรัพยากรใหคงอยูเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว  และพัฒนาใหเกิด
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  ซ่ึงอาจแบงไดเปนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  การ
พัฒนาบริการการทองเท่ียว  และการสงเสริมการทองเท่ียว

การพัฒนาการทองเท่ียวโดยท่ัวไปในประเทศไทยไดกําหนดวัตถุประสงค  เพ่ือ
1. ชวยแกไขการขาดดุลการชําระเงิน
2.  ใหการทองเท่ียวเปนฐานทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค  ท่ีจะกระตุนใหเกิดการลง

ทุนในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีตอเนื่อง  เปนแหลงสรางงาน  กระจายรายได  และความ
เจริญไปสูสวนภูมิภาค
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3.  เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  โบราณสถานทางประวัติศาสตร  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาดาน
สังคม

การดําเนินงานการพัฒนาการทองเท่ียว  มุงเนนไปท่ีการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  ควบคู
ไปกับการชักจูง  แนะนํา  และควบคุมพฤติกรรมนักทองเท่ียว  ใหประสานกลมกลืนกัน  หากใน
แหลงทองเท่ียวใด  การพัฒนาขาดความสมดุลระหวางองคประกอบท้ัง 2 สวนแลว  ยอมกอใหเกิด
ผลกระทบตอการทองเท่ียวได

การพัฒนาการทองเท่ียวอาจดําเนินการโดยอิสระ  แบบแกปญหาเฉพาะหนา  แบบมี
แผนเฉพาะตัว  และแบบมีแผนผสมผสานเช่ือมโยงกันในระดับท่ีกวางขึ้นก็ได  ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับ
ขนาดและความสําคัญของแหลงทองเท่ียว  ปริมาณและรูปแบบการทองเท่ียว  ลักษณะขององคกรท่ี
รับผิดชอบและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอระบบสังคม  ส่ิงสําคัญท่ีจะประกันความสําเร็จของการ
พัฒนาการทองเท่ียว  คือ  การประสานสอดคลองกันในองคประกอบของการทองเท่ียว  ความเช่ือม
โยงระหวางพ้ืนท่ี   และการกระจาย  /  รวมตัวของผลประโยชนจากการพัฒนา

การกําหนดนโยบายการทองเท่ียวเปนมาตรการหนึ่งของการพัฒนาการทองเท่ียวและ
การรวมมืออนุรักษส่ิงแวดลอมการทองเท่ียวของประเทศ  เปนการกําหนดแนวทางในการจัดการ
การทองเท่ียวภายใตแผนแมบทการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย

ประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับรากฐานของวิถีชีวิตของประชาชน
เปนหลัก  ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และ
วัฒนธรรมการจัดการทองเท่ียวของประเทศท่ีแทจริง  ไดแบงรูปแบบในอดีตถึงปจจุบันไวชัดเจน
เปนการทองเท่ียวธรรมชาติ  และการทองเท่ียววัฒนธรรม ( รวมประวัติศาสตรและโบราณคด ี ) ตอ
มาในระยะหลัง  ไมมีแนวทางท่ีตองการใหการทองเท่ียวคํานึงถึงความตองการในการอนุรักษ  หรือ
การรักษาวัฒนธรรมชุมชนใหมากขึ้น  การทองเท่ียวในปจจุบันจึงแบงออกเปน 4 ประเภทคือ

1.  การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ  เปนการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ  ความ
สนุกสนาน  ความช่ืนชมในแหลงธรรมชาติเปนหลัก  จัดเปนการทองเท่ียวธรรมชาติ ( Natural  
Tourism )

2.  การทองเท่ียวท่ีมุงเนนเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  และ
สถานท่ีตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของสังคม  เปนการทองเท่ียวในเชิง
การใหความรูและความภาคภูมิใจ  เปนการทองเท่ียววัฒนธรรม ( Cultural  Tourism )
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3. การทองเท่ียวท่ีสนองความตองการของนักทองเท่ียวและความพึงพอใจในการพัก
ผอนสนุกสนาน  รื่นเริง  บันเทิงใจ  ท่ีมุงเนนการไดรับบริการท่ีเหมาะสม เปนการทองเท่ียวแบบ
บันเทิงและการกีฬา ( Sport  and  Entertainment  Tourism )

4. การเดินทางท่ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือการประชุมสัมมนา  การติดตอทางธุรกิจ  ซ่ึงอาจมี
หรือไมมีการศึกษาดูงาน  และการทัศนศึกษารวมอยูดวยก็ได  ถูกจัดใหเปนการทองเท่ียวประเภท
หนึ่งเรียกวา  การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและสัมมนา ( Business  and Convention  Tourism )

การทองเท่ียวท้ัง 4 ประเภท  อาจแบงระดับกิจกรรมของการทองเท่ียวได 4 รูปแบบ  ท่ี
ตองการการจัดการแตกตางกัน  คือ

1. การทองเท่ียวท่ีมุงเนนการอนุรักษรักษาทรัพยากรใหคงไวนานท่ีสุด  ครอบคลุม
ทรัพยากรทุกประเภท  เชน  ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วัฒนธรรม  รวมท้ังวิถีชีวิตของ
มนุษย  การทองเท่ียวเหลานี้  จัดเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ( Conservation  Tourism ) ซ่ึงครอบ
คลุมถึง  การทองเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural  Tourism)  และการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  
(Historical  Tourism)  ท้ังหมด

2. การทองเท่ียวท่ีมุงเนนการศึกษาในแหลงธรรมชาติเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ  โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ินมากเปนพิเศษ  ท้ังนี้  เปนสวนหนึ่งหรือบางสวนของการทอง
เท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ  แหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีใหความสําคัญตอระบบ
นิเวศของพ้ืนท่ีนั้น ๆ จัดเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ( Ecotourism )

3. การทองเท่ียวท่ีมุงเนนการนันทนาการ  การพักผอนหยอนใจ  การทัศนศึกษา  การ
ประชุมสัมมนา  การติดตอทางธุรกิจ  ท่ีใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการของนักทอง
เท่ียวเปนหลัก  เปนการทองเท่ียวนันทนาการ  ประชุม  และสัมมนา(Recreation  and  Convention  
Tourism )

4. การทองเท่ียวท่ีขัดตอศีลธรรม  จริยธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ซ่ึงยังคงมี
แอบแฝงอยูในทุกสวนหรือมีการพัฒนาอยางถูกกฎหมายในบางพ้ืนท่ี  เชน  การทองเท่ียวทางเพศ 
(Sex tour ) กาสิโน ( Casino ) และเกมสกีฬาบางประเภท  เปนการทองเท่ียวท่ีขัดตอศีลธรรม       
( Immorality  Tourism )

การจัดการการทองเท่ียวทุกประเภท  ตองคํานึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม การสงวน
รักษาทรัพยากรการทองเท่ียว  และการไดประโยชนตอบแทนอยางสมดุล  และเหมาะสม  จึงจะจัด
วาเปนการทองอยางสมบูรณ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และนโยบายการทองเที่ยว
เพ่ือใหสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคม ชวยแกปญหาการพัฒนาท่ีขาด

ความสมดุล คือ เศรษฐกิจด ี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน และเพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศน การ
พัฒนาท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนกาวแรก
ของการนําวิธีการใหมในการพัฒนาประเทศมาใชเพ่ือจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมให
สามารถบรรลุสภาวะอันพึงปรารถนาของคนไทยท้ังชาติในอนาคต นับไดวาเปนการเปดกระบวน
ทัศนใหม (New Paradigm) ของการพัฒนา (สภาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
2540 : 23-25)  ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 นั้นไดมีแนวคิดทางดานการทองเท่ียวดังนี้

1.  ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมควบคูกันไปเพ่ือ
สามารถรองรับการขยายตัวของนักทองเท่ียวในระยะยาว

          1.1  รณรงคเผยแพรใหความรูและความเขาใจแกประชาชน และผูประกอบการทาง
ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอมโดยใชส่ือตางๆ ท่ีมีอยูใหเขาถึงเปาหมายท่ีชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         1.2   ใหมีกลไกบริการการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวด-
ลอมเฉพาะพ้ืนท่ี โดยการจัดตั้งองคกรในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากภาครัฐบาล ธุรกิจ เอกชน และ
ประชาชนในทองถ่ินทําหนาท่ีวางแผนกําหนดนโยบายและประสานการพัฒนา

         1.3  นํามาตรการทางกฎหมายมาใชอยางจริงจังในการคุมอาคาร และส่ิงปลูกสราง
เพ่ือปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีอันเปนของรัฐ และการใชประโยชนในท่ีดิน แมน้ํา ลําคลอง และแหลง
น้ําสาธารณะอ่ืนๆ

         1.4  สนับสนุนการดําเนินงานภาคเอกชนพัฒนาการกิจกรรมการทองเท่ียวประเภท
ใหมๆ เพ่ือเพ่ิมความดึงดูดความสนใจ นอกจากอาศัยแหลงธรรมชาติและศิลปวัฒธรรม เชน การ
ทองเท่ียวทางน้ํา การกีฬา และสุขภาพ เปนตน

2.  พัฒนากําลังคนท่ีเปนคนไทยใหเขามามีงานทําในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น
 2.1  สนับสนุนใหมีการฝกทักษะและเพ่ิมความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
ทางการทองเท่ียว การผลิตหัตถกรรมของทองถ่ินใหมีความหลากหลาย มีรูปแบบนาสนใจและมี
ประโยชนใชสอยมากขึ้น

          2.2  ขยายการผลิตกําลังคนท้ังในระดับอุดมศึกษาและอาชีพใหไดปริมาณและมีคุณ
ภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดธุรกิจทองเท่ียวท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคพรอม
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ท้ังปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการพัฒนากําลังคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
มาตรฐานในระดับสากล

          2.3  สนับสนุนภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทในการลงทุนผลิต และฝกอบ
รมกําลังคนดานตางๆ ในธุรกิจการทองเท่ียวใหมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองท่ีเปนศูนยกลางการทอง
เท่ียวในภูมิภาค

3. สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน ใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
เปนระบบ

          3.1  สนับสนุนการรวมตัวของภาคเอกชนในธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือความคลองตัว
ในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและใหการดําเนินกงานสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
การทองเท่ียว  ท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยสวนรวม

         3.2  สงเสริมใหมีการประสานแผนการตลาดรวมกันอยางจริงจัง ระหวางหนวยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนในการเขาถึงตลาด ท้ังในตลาดในประเทศ และตลาดตางประทศ

  4.  ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน
          4.1  รวมมือกับกลุมประเทศอาเซียนและกลุมอินโดจีนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวใน

ภูมิภาคอาเซียน และอินโดจีนใหมากขึ้น โดยเนนการรวมมือกันทางการตลาดแทนการแขงขัน
         4.2  ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของใหเอ้ืออํานวยตอการเดินทางเขาประเทศและ

เดินทางออกไปประเทศท่ีสาม
5.  สงเสริมใหการทองเท่ียวมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสง

ผลดีในการพัฒนาสังคม
6.  เนนการเชิญชวนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพใหเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศเพ่ิมมาก

ขึ้น
7.  สงเสริมใหนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น
8.  ผลักดันใหมีการบังคับใชมาตรการตางๆในการใหความคุมครองรักษาความปลอด

ภัยในทรัพยสินของนักทองเท่ียว
จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ทางดานการทองเท่ียว

สรุปไดดังนี ้ จากแนวคิดดังกลาวกอใหเกิดการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวให
คงไวซ่ึงความมีเอกลักษณทางประวัติศาสตร  ความเปนธรรมชาต ิ ความสะดวก ความปลอดภัย
ตลอดจนการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักทองเท่ียว อีกท้ังยังพัฒนากําลังคนไทยให
เขามาทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากขึ้นเพ่ือเปนการกระจายรายไดในประเทศซ่ึงการ
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พัฒนาการทองเท่ียวอยางเปนระบบนั้นตองอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ท่ีรวมมือกัน
อยางจริงจัง ท่ีผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน

นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวป 2540-2546
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดกําหนดนโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการทอง

เท่ียวในชวงป 2540-2546 ไวเปนกรอบการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8
ดังนี้ คือ ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2540 : 27-28 )

1.  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรทองเท่ียวควบคูกับสภาพ
แวดลอม โดยคํานึงถึงคุณภาพของการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน เพ่ือใหสามารถรองรับการ
ขยายตัวของนักทองเท่ียวในระยะยาวและคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณและมรดกของชาติสืบไป

2.  สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน    รวมท้ังประชาชนในทองถ่ิน
ใหเขามามีบทบาทในการรวมกันแกไขหรือปองกันปญหาทางการทองเท่ียวมีสวนรวมในการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีคุณคา ชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น

3.  สนับสนุนการพัฒนาปจจัยใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวให
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ี โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูลขาวสารโดย
โครงขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอกประเทศ

4.  สงเสริมความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการพัฒนาและสงเสริม
การตลาดทองเท่ียวรวมท้ังการพัฒนาเครือขายการคมนาคมการขนสงและส่ิงอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการบริการการทองเท่ียวตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของ
ภูมิภาคนี้

5.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในชาติใหเปนนักทองเท่ียวท่ีดีมีความรักความหวงแหน
และชวยทํานุบํารุงทรัพยมรดกทางการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมตลอดจนมีความโอบออมอารี ให
การตอนรับนักทองเท่ียวดวยน้ําใจไมตรีอันดีงาม

6.  สงเสริมการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   ใหมีปริมาณสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับนานาชาติเพ่ือรองรับนโยบายเปดเสรีดาน
การคาบริการตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรชาวไทยมีงานทําในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากขึ้น

7.  กํากับดูแลใหนักทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
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ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 รวมท้ังผลักดันใหมีการกวด
ขันมาตรฐานตางๆ ในการใหความคุมครองรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวอยางจริงจังตอเนื่อง
ตลอดไป

8.  สงเสริมใหการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญ   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสงผลดีตอการพัฒนา

9.  สงเสริมเชิญชวนใหนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีคุณภาพเดินทางมาทองเท่ียว
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น พักอยูนานวัน ใชจายเพ่ิมมากขึ้น และเดินทางกระจายไปท้ังภูมิภาคโดย
คํานึงถึงขีดความสามารถหรือขอจํากัดในการรองรับไดของแหลงทองเท่ียวแตละแหง

10.  สรางคานิยมใชชาวไทยเพ่ิมการเดินทางทองเท่ียวจับจายใชสอยภายในประเทศ
กระจายไปท่ัวภูมิภาคตลอดป เพ่ือเพ่ิมดุลการทองเท่ียวใหมีมากขึ้น และเปนการกระจายความเจริญ
ไปสูทองถ่ินอันจะเปนผลดีตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป

11.  พิจารณาประกอบธุรกิจการทองเท่ียวเทาท่ีจําเปนและเหมาะสมในลักษณะของ
ของการลงทุน รวมทุน หรือใหการสงเสริมสนับสนุนการลงทุนเพ่ือประโยชนโดยสวนรวมของชาติ
และองคกร

ดังนั้นจึงสรุปนโยบายการทองเท่ียวและการสงเสริมการทองเท่ียวป 2540 - 2546 ท่ี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี แหงประเทศไทยไดกลาวไว จํานวน 11 ประการ คือ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเท่ียวควบคูกับส่ิงแวดลอมใหเปนการพัฒนาการทอง
เท่ียวแบบยั่งยืน นโยบายขอ 2,3,4 เนนใหอํานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการบริการ
ท่ีมีคุณภาพใหแกนักทองเท่ียว สวนนโยบายอ่ืน ๆ จะเปนเรื่องของการสงเสริม การผลิตบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีปริมาณสอดคลองกับความตองการ และเชิญชวนใหชาวไทย  ชาว
ตางประเทศ เขามาทองเท่ียวและจับจายใชสอยภายในประเทศ หรือสงเสริมสนับสนุนการลงทุนเอา
ประโยชนโดยสวนรวมของชาติ

นโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในประเทศไทย
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว

โดยตรง ไดมีการกําหนดนโยบายหลักในการปฏิบัติงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเองไว
อยางชัดเจนและประกาศอยางเปนทางการ ดําเนินนโยบายหลักท้ัง 8 ประการ ของ ททท. มีดังนี้ คือ
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2538 : 8-9)

1.  สงเสริม ชักจูงใหนักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางมาสูประเทศไทย ใหไดมีราย
ไดเปนเงินตราตางประเทศ เขาเพ่ิมพูนเศรษฐกิจสวนรวมโดยรีบดวน
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2.  ขยายแหลงทองเท่ียวใหกระจายไปในทองถ่ิน  เพ่ือเปนการกระจายรายไดจาก
การทองเท่ียวใหถึงประชาชนในทุกภูมิภาค

3.  อนุรักษและฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมเพ่ือให
คงความเปนเอกลักษณของไทยไวดวยดีท่ีสุด

4.  พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการดานการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานท่ีดีเพ่ือ
สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนใหมากขึ้น

5.  เพ่ิมความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใหสามารถ
เดินทางไปสูจะหมายปลายทางตางๆ ในประเทศ ดวยความม่ันใจในความปลอดภัยของรางกาย และ
ทรัพยสินของตนและหมูคณะ

6.  สงเสริมการทองเท่ียวของคนไทย ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยและ
เยาวชน  เพ่ือเปนการเพ่ิมสวัสดิการดานการทองเท่ียวแกคนไทย

7.  เสริมกําลังคนท่ีเปนคนไทยเขาทํางานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหมากท่ีสุด
8.  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางกวางขวางยิ่งขึ้น
จากนโยบายท้ัง 8 ประการดังกลาว จะพบวาเปนนโยบายท่ีมุงเนนใหการทองเท่ียวมี

พัฒนาการท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยั่งยืนนโยบายขอ 2 , 3 และ 8 คือ นโยบายท่ีมุงเนนใหมีการ
ประสานความเจริญทางเศรษฐกิจกับการสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไว โดยยินยอม
ใหใชประโยชนแตพอควร เพ่ือรักษาไวซ่ึงเอกลักษณและทรัพยากรเพ่ือคนรุนตอไปนั่นก็แสดงวา
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดเนนเรื่องการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและประชากรทองถ่ิน
มานานแลว และตอมาในชวงป พ.ศ. 2538-2539 จึงไดมีการกําหนดนโยบายเพ่ือใชกํากับทิศทาง
และวางรูปและการปฏิบัติงานดานการทองเท่ียวเชิงซ่ึงเปนนโยบายเฉพาะกิจขึ้นดังนี้ คือ (การทอง
เท่ียวแหงประเทศไทย 2538 : 19)

1.  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวท้ังดานธรรมชาติ แหลงประวัติศาสตรโบราณคดี
และวัฒนธรรม โดยมุงเนนใหเกิดคุณภาพ มีระบบการส่ือความหมายท่ีด ีและคํานึงถึงขีดความ
สามารถในการรองรับนักทองเท่ียว

2.  ประสานงานใหเกิดความรวมมือระหวางทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มุงเนนท่ีการสราง
ความรับผิดชอบตอระบบนิเวศโดยตองเปนการทองเท่ียวท่ีไมทําลายหรือไมกอใหเกิดความเส่ือม
โทรม

3.  สรางสํานึกดานการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดวิถีทางแหงการอนุรักษ  การคืน
ประโยชนสูระบบนิเวศ
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4.  แผนและปรับปรุงกฎระเบียบองคกร การจัดการดานการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
เกิดการประสานงานและเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ระหวางภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ทองถ่ิน

5.  สงเสริมใหชุมชนทองถ่ินไดมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียว
ท้ังทางตรงและทางออม

ตอมาการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วท.) ดําเนินการศึกษาโครงการการดําเนินการเพ่ือกําหนดนโยบายการทองเท่ียวเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศ สําหรับเปนกรอบและแนวทางการจัดการการพัฒนาและการใหบริการแกองคกร
ตางๆ ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2540 : ก ) ซ่ึงนโยบายการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยศึกษานั้น เปนนโยบาย
เชิงกลยุทธท่ีมีท่ีมาจากนโยบาย กฎหมาย และแผนพัฒนาของชาติดานตางๆ เชน นโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร นโยบายดานการจัดการปาไม นโยบายดานการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียังยืน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 8
เปนกรอบการพัฒนาในปจจุบัน นโยบายการทองเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงถือเปนนโยบายหลักแหงชาติมีดัง
นี้ ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2540 : 4-6 )

นโยบายดานการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม
1.  กําหนดกรอบการพัฒนาการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว โดยมีมาตรฐานท่ี

ชัดเจนใหยกเลิกการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเปราะบาง สนับสนุนการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดพ้ืนท่ีเหมาะสมในเขตอนุรักษ

2.  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศนอก
เขตอนุรักษ ในเขตฟนฟูธรรมชาติ พ้ืนท่ีเอกชนและเขตชุมชน ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

3. วางแผนการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม ในแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศตามขอบของขีดความสามารถท่ีรองรับได โดยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีทองเท่ียว เขตสงวน
เพ่ือการศึกษาและรักษาส่ิงแวดลอม เขตกันชน และเขตฟนฟู

4.  สนับสนุนการพัฒนากลุมแหลงทองเท่ียว และโครงขายการทองเท่ียวใหทองถ่ิน
ระดับกลุมพ้ืนท่ีใหมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยใหมีการกระจายการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวในระดับท่ีสามารถทดแทนแหลงทองเท่ียวท่ีเกินขีดความสามารถในการรองรับได

5.  สนับสนุนการจัดระบบขอมูลขาวสารในการเดินทาง เพ่ือใชในการจัดการควบคุม-
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ปริมาณนักทองเท่ียวใหสมดุลกับความสามารถในการรองรับของแตละพ้ืนท่ี และการถายเทนักทอง
เท่ียวใหสมดุลกับความสามารถในการรองรับของแตละพ้ืนท่ี และการถายเทนักทองเท่ียวไปยัง
แหลงทองเท่ียวใกลเคียงอยางเปนระบบ

6.  กําหนดมาตรการการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีทองเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีเขมงวดมากขึ้น และใหการสนับสนุนการประกอบการท่ีมีมาตรฐานถูกตองเหมาะสม
อยางเปนรูปธรรม

7.  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการควบคุม คุณภาพ ตรวจสอบ
และการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

8.  สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการวางแผน  และจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

จากนโยบายดานการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม  จะพบวาไดมุงเนน
การจัดการในดานของทรัพยากรการทองเท่ียวในดานของทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม  
โดยครอบคลุมไปถึงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน  และแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  โดยมุงเนนสราง
โครงขายการทองเท่ียวระดับทองถ่ิน  ซ่ึงมุงใหคนในทองถ่ินชวยกันดูแลและอนุรักษแหลงทอง
เท่ียวของตน  โดยมีการการจัดระบบขอมูลขาวสารในการเดินทาง เพ่ือใชในการจัดการการควบคุม
ปริมาณนักทองเท่ียวใหสมดุลกับควมสามารถในการรองรับของแตละพ้ืนท่ี  รวมท้ังกําหนดมาตร
การการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีทองเท่ียวซ่ึงจัดเปนกลไกสําคัญในการเกิดรูป
แบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงจะนําเสนอเปนหัวขอตอไป

นโยบายดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
1.  กํากับ ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยใหเปนการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท่ีถือเอาการปฏิบัติใน
สนามเปนบทเรียนของการศึกษา ท้ังนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบของกิจกรรมท่ีมีตอทรัพยากรส่ิง
แวดลอม

2.  จัดใหมีการศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และ
ทรัพยากรในระบบโรงเรียน และสถาบันการศึกษาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ โดการมุงเนนใหเกิดความเขา
ใจท่ีถูกตองดวยการทองเท่ียวและการจัดการทองเท่ียวในทิศทางท่ียั่งยืน

3.  สนับสนุนส่ือสารมวลชนและส่ือขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการศึกษาธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สําหรับใชเปนขอมูลคูมือและอุปกรณการเรียนรูของ
นักทองเท่ียวตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ
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4.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดส่ือความหมายธรรมชาติท่ีมีคุณภาพในแหลง
ทองเท่ียวตางๆ

5.  ใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินของประชาชนในพ้ืนท่ีมาส่ือความกับนักทองเท่ียว
รวมท้ังสนับสนุนใหประชาชนเปนมัคคุเทศกเฉพาะหรือมัคคุเทศกทองถ่ิน เพ่ือใหนักทองเท่ียวได
รับความรูอยางแทจริง และเปนการ กระจายรายไดท่ีเหมาะสม

6.  ขยายการใหการศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
เพ่ือใหเกิดการถายทอดและเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ในระยะตนใหมุงเนนการพัฒนาความรูและจิตสํานึก
ของบุคลากรในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีศักยภาพสูงและมีบทบาทในกระบวนการทองเท่ียว

5. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมใหญท่ีสุดในโลก และการจัดการการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษจัดเปนการทองเท่ียวแนวใหมท่ีกอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจไดมากท่ีสุด โดยกอให
เกิดผล กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมนอยท่ีสุด จึงมีการใชการจัดการการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน และการพัฒนาชุมชนเพ่ือให
สามารถพ่ึงพาตนเองได โดยมีการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวไปยังชุมชนทองถ่ิน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสภาพของระบบ
นิเวศ การพัฒนาการใชท่ีดินรวมกันในภาพรวมการพัฒนาแนวความคิดเรื่องปาชุมชนการ
พัฒนาการเกษตรดวยทฤษฎีใหม ๆ การสรางจิตสํานึกและความตระ หนักในความรักและหวงใยใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม กิจกรรมดังกลาวมาแลวอาจดําเนินไปพรอม ๆ กันได   (วรรณา วงษวานิช  
2544 : 1-2  ) และเนื่องจากการจัดการทองเท่ียวแตละแหงนั้น  มักประสบปญหาท่ีสวนทางระหวาง
การอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  สังคม  วัฒนธรรมและการพัฒนาอยูเสมอดังกลาวมาแลว
ขางตน  จนทําใหมีนักวิชาการบางทานกลาววาการทองเท่ียวไมสามารถประสานกับการอนุรักษได  
อีกดานหนึ่งก็มีบางทานเสนอวาการทองเท่ียวสามารถเดินไปพรอมกับการอนุรักษได  รวมท้ัง
สามารถใหความรูไปพรอมกัน  เพียงแตมีการจัดการและสรางสํานึกท่ีดีใหเกิดขึ้นเทานั้น  ซ่ึงจาก
แนวคิดดังกลาว  กอใหเกิดการดําเนินการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเกิดขึ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสน
ใจดังตอไปนี้

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจัดเปนการทองเท่ียวแนวใหมท่ีมุงรักษาระบบนิเวศน  ซ่ึงมีนัก

วิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายไวมากมาย  เชนในจดหมายขาวเครือขายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
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( Ecotourism  Network  Newsleter 2539 : 6-7,  อางถึงใน  พิวัฒน  รัตนเกตุ 2540 : 24 )  ท่ีได       
รวบรวมไวดังนี้  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ไดใหความหมายของ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษไววา “ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หมายถึง  การทองเท่ียวโดยเขาไปสัมผัส
ธรรมชาติซ่ึงตองมีการไดความรูทางนิเวศวิทยาจากผูมีความรูในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริง  เพ่ือใหนัก
ทองเท่ียวท่ีเขาไปมีความรูเพ่ิมขึ้น  รวมถึงการสัมผัสสภาพทางธรรมขาติวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในทองถ่ินและความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีตองการรักษาไว”  นอกจากนี้ สมาคมการ
ทองเท่ียวอนุรักษธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ยังไดใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไวใน
ทํานองเดียวกันวา  “ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หมายถึง การทองเท่ียวท่ีมีจุดมุงหมายไปสูแหลงทอง
เท่ียวธรรมชาติตาง ๆ เพ่ือความเขาใจในวัฒนธรรมชาติของสถานท่ี  โดยไมรบกวนการเปล่ียน
แปลงสภาพทางชีววิทยาของพ้ืนท่ีและชาวบานโดยรวมและมีรายไดจากการทองเท่ียวดวย ” และ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( 2539 : 11) ยังไดใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไววา    
“ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หมายถึงการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวแหงใดแหงหนึ่งโดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือการศึกษาช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  สภาพธรรมชาติ  สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม  วีถีชีวิตของคนในทองถ่ิน  บนพ้ืนฐานของความรูและรับผิดชอบตอระบบนิเวศน ” ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ รัชแมน (Rushman D.  1992 : 125, อางถึงใน  วรรณพร  วณิชชานุกร  
2540 : 13 ) ท่ีไดใหคําจํากัดความของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา “ เปนการทองเท่ียวท่ีปกปองพ้ืนท่ี
ตาง ๆ ทางธรรมชาต ิ  และเปนวิถีทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจดานการอนุรักษ
ทรัพยากรเหลานี้ ”  นอกจากนั้นแลว  กระทรวงการทองเท่ียว ( The  Commonwealth  Department  
of  Tourism ) ของประเทศออสเตรเลีย ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  2540 : 2-3 ) ไดใหความ
หมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไววา  “ คือการทองเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดานการ
ศึกษา  การเขาใจธรรมชาติส่ิงแวดลอม  และมีการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืน  คําวา  ธรรม
ชาติส่ิงแวดลอมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินดวย  สวนคําวาการรักษาระบบ
นิเวศใหยั่งยืนนั้นหมายถึงการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ กลับสูชุมชนทองถ่ินและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ”

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวพอจะสรุปไดวา   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจัดเปน
การทองเท่ียวท่ีมุงการศึกษาเปนหลัก   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเรียนรูและเขาใจในธรรมชาติ
วัฒนธรรมทองถ่ิน   โดยไมทําลายและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  โครงสรางและองคประกอบของ
สภาพธรรมชาติตลอดจนวัฒนธรรมท่ีเขาไปสัมผัส  โดยท้ังนี้ตองมีสวนรวมดําเนินการของชุมชน
ทองถ่ินดวย
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หลักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จากรูปแบบการทองเท่ียวแบบดั้งเดิมท่ีนักทองเท่ียวมาเท่ียวกันเปนจํานวนมากๆตามฤดู

การทองเท่ียวแลวกลับท้ิงปญหามากมายไวเบ้ืองหลังนั้น ( การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  2540      
: 12-13 )   มีนักวิชาการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นวาการทองเท่ียวในรูปแบบใหมในเชิง
อนุรักษนั้นควรจะมีหลักการตางๆท่ีสรุปไดดังนี้

1.  เปนการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอม  ไมวาจะเปน
น้ําเสีย    ขยะ  ตลอดจนการคมนาคม

2.  กอใหเกิดประโยชนในระยะยาวแกทรัพยากรชุมชนในทองถ่ิน และอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวเอง  สวนหนึ่งของรายไดควรยอนไปสูการอนุรักษ

3.  การเสริมสรางประสบการณใหนักทองเท่ียวเปนการศึกษาดานวิทยาศาสตรส่ิงแวด
ลอม  สภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน   ควรสนับสนุนใหนักทองเท่ียวมีความรับผิดชอบท้ังดาน
คุณธรรม   จริยธรรม  พฤติกรรมของตนเองท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ  และวัฒนธรรมใน
ชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียว

4.  ในการสรางหรือการจัดการใดๆควรยอมรับในขอจํากัด  ของสภาพแหลงทองเท่ียว
ตามลักษณะท่ีเปนอยู   หากมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงควรเปนไปเพ่ือใหทัศนียภาพของทองถ่ินดี
ขึ้น   ตลอดจนการลงทุนทางดานการทองเท่ียวก็เปนไปเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆ
ในทองถ่ิน   ไมพ่ึงพาการลงทุนของตางชาต ิ ซ่ึงเปนการลดการไหลออกของรายไดไปยังตาง
ประเทศ

5.  ในการวางแผน   ตัดสินใจ  และดําเนินงาน  ตลอดจนการควบคุม   ควรใหคนใน
ทองถ่ินมีสวนรวมมากท่ีสุด  มิใชเปนเพียงเปาหมายของการทองเท่ียว  และใหบุคคลภายนอกมาคิด
และตัดสินใจเพียงอยางเดียว   เพราะจะไมเปนไปตามความตองการของคนในทองถ่ินอยางแทจริง

6.  ผูประการธุรกิจทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ
ยั่งยืนหรือไมเพียงใด  การทําธุรกิจโดยมุงทํากําไรสูงสุดในระยะส้ันเปนการทุบหมอขาวตัวเอง
อยางไรก็ตามบริษัทนําเท่ียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการทองเท่ียวไดตราบนานเทานาน
ถามีการจัดทําธุรกิจท่ีถูกตองเหมาะสม  นับตั้งแตการใชวัสดุท่ีไมทําลายสภาพแวดลอมและสามารถ
นํามาใชใหมได   การมีมัคคุเทศกท่ีมีความรูระบบนิเวศ   และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวอยาง
แทจริง  การใหการศึกษาแกนักทองเท่ียวเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถ่ินท่ีเปนจุดหมาย
ปลายทางกอนท่ีจะไปถึง   ท้ังในรูปของภาพยนตรในเครื่องบิน  เทปบันทึกเสียง  และเอกสารเผย
แพร
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7.  มีการจัดการและควบคุมจํานวนของนักทองเท่ียวใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม   และไม
เกินความสามารถของชุมชนในทองถ่ิน  และระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวจะรองรับได    อีกท้ังมี
นักทองเท่ียวสมํ่าเสมอตลอดท้ังปไมใชมีเฉพาะฤดูกาล  เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับผูท่ีทํางานใน
อุตสาหกรรมนี้

จากหลักการดังกลาวขางตนนี้  อาจสรุปไดวาการทองเท่ียวแนวใหมนั้นเปนการทอง
เท่ียวท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของธุรกิจทองเท่ียวในระยะยาว  จึงจําเปนตองมีการอนุรักษสภาพแวด
ลอม  และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด   และทองถ่ินไดรับ
ประโยชนจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางยุติธรรมมิใชเปนเพียงเปานิ่งท่ีอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
มาตักตวงเอาผลประโยชนแตเพียงฝายเดียวเชนท่ีผานมาในอดีต

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจัดเปนการทองเท่ียวแนวใหมท่ีมุงแสวงหาประสบการณจาก

ธรรมชาติและสภาพทองถ่ินวัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตของสังคม  ซ่ึง    สุรเชษฎ    เชษฐมาส   
( 2538  :  27 – 28 ) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในการอภิปรายเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   วิถีสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนวาควรมีองคประกอบ  4  ประการ

1.  ความสํานึกตอระบบนิเวศ (Ecologically   Sensitive)   หมายถึง  จิตสํานึกหรือความ
รับผิดชอบมีตอระบบนิเวศ   ผูรับผิดชอบไดแก   ผูประกอบการ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับพ้ืน
ท่ี  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจึงตองนําสวนประกอบ  ( Component )  ในเรื่องความรับผิดชอบหรือ
จิตสํานึกความคิดกับแนวทาง  หรือวิถีการจัดการท่ีจะจัดทําขึ้น

2.  ผลกระทบขั้นต่ํา (Low  Impact)   หมายถึง  ผลกระทบนอยหรือต่ํา  ตรงกันขามกับ
การทองเท่ียวแบบ   Mass – Tourism  ท่ีเปนอยูในปจจุบัน   ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบคอนขาง
สูงเพราะฉะนั้นทําอยางไรใหการบริหารและจัดการ   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   เกิดผลกระทบนอย
ท่ีสุด  ส่ิงนี้รวมหมายถึงไมควรจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกขนาดเล็ก  มีความสะดวกสบายพอสม
ควร   สอดคลองผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

3.  การศึกษา (Education)   หมายถึง  การบริการขอมูลขาวสารเพ่ือใหการใหความรูแก
นักทองเท่ียว  หรือผูเขาไปใชประโยชน  เชนศูนยบริการนักทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติแหลงทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษนั้นควรตองมีมากกวาศูนยบริการควรจะมีทางเดินเขาท่ีเปดในโอกาสใหคนไดออก
ไปสัมผัส   เรียนรูธรรมชาติ   มีเอกสารขอมูลพกพาติดตัวไปเปนคูมือในการเดินทางศึกษาหาความรู   
เชน  คูมือดูสัตว    ดูนก  พืชพรรณ   ฯลฯ   ท่ีเกี่ยวของกับลักษณะของธรรมชาติท่ีปรากฏอยูในพ้ืนท่ี
นั้น  ซ่ึงเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ไดแก  กรมปาไม   หรืออุทยานแหงชาต ิจะตองเปน
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ผูดําเนินการใหความรู   การศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นทีสําคัญของระบบการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษนั้นจะตองมีมัคคุเทศกท่ีมีคุณภาพ   เรื่องนี้การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะตองมีการฝกอบ
รมมัคคุเทศกเฉพาะทางท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยา   ระบบนิเวศหรือธรรมชาติใหมาก
ขึ้น

4. ผลกระทบของทองถ่ิน ( Local  Benefit ) หมายถึง การกระจายรายไดสูคนทองถ่ิน   
คือ  เปดโอกาสใหคนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการ   ใหบริการทองเท่ียว   ตั้งแตระบบท่ี
พักอาหาร  ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  จนกระท่ังการเปนมัคคุเทศกในทองถ่ิน   ผูนําทาง   หรือผู
ใหบริการระหวางท่ีพักนักทองเท่ียวอยูในพ้ืนท่ี  นอกจากนั้นคนในทองถ่ินจะตองไดรับประโยชน
ท้ังทางตรงและทางออมจากการทองเท่ียวดวย

นอกจากนี้การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( 2539 : 13) ไดกําหนดองคประกอบของการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษไววามีองคประกอบ 3 ประการ  คือ 1)ตองเปนการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2) ตองสนองตอบความถึงพอใจของนักทองเท่ียว 3) ตองใหเกิด
การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและการกระจายอํานาจ

หากพิจารณาโดยสภาพรวมแลว  พอจะสรุปองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ไดเปน 3 ประการ  คือ

1. ตองเปนการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซ่ึงรวมท้ัง
วัฒนธรรม  และ  วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในแหลงทองเท่ียว

2. ตองตระหนักตอการมีสวนรวมของประชากร  ชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีมีตอขบวนการทองเท่ียว

3. ตองเนนท่ีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเนนใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสและมี
ประสบการณตรงจากการไดศึกษา  เรียนรูสภาพแวดลอมและแหลงทองเท่ียวท่ีตนไดเขาไปสัมผัส

ลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การจําแนกและจัดกลุมนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะการทอง

เท่ียวของนักทองเท่ียว จะสงผลใหการจัดรายการการทองเท่ียวหรือการวางแผนในการพัฒนาการ
ทองเท่ียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากทําใหเขาใจถึงความตองการท่ีแทจริงของนักทอง
เท่ียว  ซ่ึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ไดจําแนกนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษออกเปน 4 ประเภท       
( 2540 : 6-7 )   ไดแก

1. นักทองเท่ียวท่ีเนนความสําคัญในการศึกษาคนควาขณะเท่ียวชมธรรมชาต ิ ( Hard – 
core  nature  tourism )  ซ่ึงนักทองเท่ียวประเภทนี้จะมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติหรือ
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ระบบนิเวศ  ดังนั้นจึงไมมีความตองการความสะดวกสบายดานท่ีพักหรืออาหารมากนัก  เพราะชอบ
ท่ีจะผจญภัยและใชเวลาวางกับธรรมชาติมากกวาท่ีจะเขาพักตามโรงแรมช้ันดี  หรือรับประทาน
อาหารในภัตตาคาร

2. นักทองเท่ียวท่ีเนนเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติ  โดยเฉพาะเพ่ือท่ีจะไดรูไดเขาใจ
ในธรรมชาติหรือประเพณีทองถ่ิน ( Dedicated  nature  tourism )  ซ่ึงนักทองเท่ียวประเภทนี้จะสน
ใจดานขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติมากกวา  ดังนั้นในการเตรียมการเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
สําหรับนักทองเท่ียวประเภทนี้จึงอาจเปนในรูปของการใหความรู  โดยจัดใหมีมัคคุเทศกในการนํา
เท่ียวใหเพียงพอกับจํานวนนักทองเท่ียว  หรือการมีศูนยบริการขอมูลของแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงอาจจัด
ในรูปของการมีสารคดีใหเขาชมเปนตน

3. นักทองเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีธรรมชาติแปลก ๆ ท่ีไมเคยไปมากอน ( Mainstream  
nature  tourism )   ซ่ึงนักทองเท่ียวประเภทนี้จะมีความตองการความเพลิดเพลินจากการทองเท่ียว
ในดานของการเท่ียวชมสถานท่ีเปนหลัก  ดังนั้นจึงมักตองการความสะดวกสบายมากกวาขอมูลราย
ละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ  ดังนั้นจึงควรมีการจัดเตรียมท่ีพักและการเดินทางท่ีสะดวกสบายไว
บริการนักทองเท่ียวประเภทนี้

4.  นักทองเท่ียวท่ีบังเอิญตองไปชมธรรมชาติ  เพราะเปนสวนหนึ่งของรายการการทอง
เท่ียวท่ีตนไดเลือก ( Casual  nature  tourism )  ซ่ึงนักทองเท่ียวประเภทนี้มักตองการความสะดวก
สบายมากกวาขอมูลรายละเอียดของสถานท่ีท่ีไป  สวนความเพลิดเพลินท่ีไดจากสถานท่ีทองเท่ียว
นั้นจัดเปนผลพลอยไดของการทองเท่ียวเทานั้น  ดังนั้น จึงตองมีการจัดเตรียมท่ีพักและการอํานวย
ความสะดวกใหนักทองเท่ียวในทุก ๆ ดาน

การจัดกลุมนักทองเท่ียวเปนประเภทตาง ๆ ดังกลาว  นอกจากจะเปนประโยชนในดาน
การจัดเตรียมความพรอมดังท่ีกลาวขางตนแลว  ยังจะเปนประโยชนในดานการปองกันมิใหการทอง
เท่ียวธรรมชาติสงผลทางลบตอสภาพส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศไดอีกดวย

บทบาทของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษนับเปนเรื่องใหมในระบบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน

ประเทศไทย  ซ่ึงในการจัดการหรือดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จไดนั้น  จําเปนตองอาศัยความรวม
มือจากหลาย ๆ ฝาย  ท้ังผูท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวในภาครัฐ  และเอกชน  ซ่ึงรวมท้ัง
ประชาชนในทองถ่ินซ่ึงมีความผูกพันและเกี่ยวเนื่องกับแหลงทองเท่ียวในชุมชนของตนมากท่ีสุด  
ดังนั้นจึงถือไดวาชุมชนมีความสําคัญยิ่งในการกอใหเกิดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีแทจริง เต็มรูป
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และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังนั้นการศึกษาถึงบทบาทของชุมชน
ทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจึงเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกัน

จากการวิเคราะหรายงานการสัมมนาวลัยลักษณปริทัศน  ครั้งท่ี 3 เรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ( 2540 : 30 – 44 )  ในหัวขอบทบาทของชุมชนในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สรุปใจความสําคัญไดวา  การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น  ชุมชนบทบาทสําคัญในการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดดังนี้

1. เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวแกนักทองเท่ียว
2. รวมกันวางแผนกําหนดรูปแบบการจัดการทองเท่ียว  และพ้ืนท่ีทองเท่ียวภายในชุม

ชน ตลอดจนการใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว
3. รวมกันดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ  และพัฒนาปรับปรุง

แหลงทองเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมภายในชุมชนของตนใหกลับคืนสูสภาพเดิม
4. รวมมือและประสานงานในดานการอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ในชุมชน  ซ่ึงจัดเปนเอกลักษณท่ีควรคาแกการเผยแพร  และรักษาไวเพ่ือสงเสริมสูตลาดการทอง
เท่ียวทางวัฒนธรรมตอไป

จากรูปแบบบทบาทของชุมชนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดังกลาวนั้น  จะเห็น
วาตองอาศัยการประสานงานภายในชุมชนเพ่ือวางนโยบายในการดําเนินการดานการจัดการทอง
เท่ียวภายในชุมชนรวมกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีความสอดคลอง
และตอเนื่องของระบบการจัดการทองเท่ียวในทุกสวน  โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดําเนินการมากท่ีสุด

สภาพทั่วไปและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสังขละบุรี
การทราบถึงลักษณะท่ัวไปและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี จะชวยให

เกิดความเขาใจและมองลูทางของการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดดีขึ้น ซ่ึงกอนท่ีจะเขาสูเรื่อง
สภาพท่ัวไปของอําเภอสังขละบุรีนั้น ควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ช่ือ “สังขละบุรี” เสียกอน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของคําวา “ สังขละบุรี” จากผูรูในทองถ่ินท่ีไดใหความหมาย
ไวคลายคลึงกันดังตอไปนี้

พระราชอุดมมงคล (หลวงพออุตตมะ เจาคณะอําเภอสังขละบุร ีวัดวังกวิเวการาม หมู 2 
บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีอายุ 92 ป : 2544 )ไดกลาววา
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“ สังขละบุรี ”  เดิมเรียกวา  สังขละหมายถึง  การคละเคลา   การปะปน   การผสมผสาน   ของกลุม
ชนตางๆ  ในเมืองนี้  เชนกะเหรี่ยง  มอญ   ละวา  พมา  ตองชู   เง้ียว   ไทยใหญ   ลาว   เปนตน   ตอ
มาอาจจะแผลงเปนสังขละบุรี  หมายถึงเมืองท่ีปะปนไปดวยกลุมชนตางๆ หลายเผาพันธุ

นานสอน  ยะวัน  ( อดีตผูใหญบานหมูท่ี 1 บานนิเถะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุร ี 
อายุ  84  ป : 2546  ) ไดเลาความเปนมาของช่ือท่ีมาของคําวา “สังขละบุรี ”  ไวดังนี้คือ  สังขละบุรี
เปนเมืองในสายหมอก ซ่ึงอยูบนยอดเขาสูง ประกอบดวยขุนเขาลอมลอบ ชุกชุมดวยปาไมและไข
ปา จนมีคนกลาววา “ ถาไปทํางานท่ีเมืองสังขละบุรีนี ้จะตองส่ังลาลูกเมีย เพ่ือนฝูงไวลวงหนากอน 
“เนื่องจากเปนเมืองหรืออําเภอท่ีทุรกันดาร มีโรคภัยไขเจ็บชุกชุม

จากแนวความคิดดังกลาวพอสรุปไดวา “สังขละบุรี”  หมายถึง เมืองท่ีมีผูคนตางกลุม
ตางเช้ือชาติหลายเผาพันธุท่ีอยูรวมปะปนกัน  โดยมีการผสมผสานเช้ือชาติและวัฒนธรรมท่ีหลาก
หลายกลมกลืนกัน.

สมชาย  ศรีสุข (2539 : 31) ไดกลาววา ในสมัยประวัติศาสตร อําเภอสังขละบุรีมีฐานะ
เปนเมืองหนาดาน ขึ้นอยูกับเมืองกาญจนบุรีเนื่องจากเปนเมืองท่ีตั้งอยูติดตอกับเขตแดน ของ
ประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพมา (ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปนประเทศเมียนมา) ในสมัย
โบราณพมาใชเปนเสนทางเดินทัพ ผานเมืองสังขละบุรี โดยผานเขามาทางดานพระเจดียสามองค 
เพ่ือเขามารุกรานประเทศไทยเกือบทุกครั้ง เพราะท่ีตั้งตั้งอยูในบริเวณชองเขาของเทือกเขาตะนาวศรี 
อันเปนเสนทางท่ีใชในการเดินทัพ ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ี และตอเนื่องมาจนถึงสมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ภูมิศาสตร
 สมชาย   ศรีสุข  (2539 :  63 – 89) ไดรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตรของ

อําเภอสังขละบุร ี  ประกอบการทําผลงานทางวิชาการในการขอเล่ือนตําแหนงเปนผูอํานวยการโรง
เรียนบานใหมพัฒนา  โดยมีเนื้อหาแยกตามประเด็นไดดังตอไปนี้

ที่ตั้ง
             อําเภอสังขละบุร ีไดเริ่มกอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2369 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยยายท่ีวาการอําเภอเดิมสถานท่ีราชการตาง ๆ และราษฎรอพยพมาอยูใน
พ้ืนท่ีแหงใหม ซ่ึงหากจากสถานท่ีเดิมขึ้นมาทางเหนือมาประมาณ 30 กิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิม
อยูในเขตบริเวณกักเก็บน้ําของโครงการสรางเขื่อนเขาแหลม ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ราษฎรท่ีอพยพขึ้นมาอยูท่ีนี่จะไดรับการจัดสรรท่ีดินใหเปนท่ีทํากิน 14 ไร ท่ีอยูอาศัยครอบครัว
ละ 1 ไร อพยพยายเขามาเม่ือป พ.ศ. 2527 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เปนปาเขาประมาณ 75% เปนท่ีราบ
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ระหวางภูเขา 15% นอกนั้นอยูในเขตบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 10% มีลําน้ําท่ีสําคัญ 3 สาย คือ แมน้ําซองกาเลีย แมน้ําบีคล่ี แมน้ํารันตี ไหลลง
สูแมน้ําแควนอยท่ีบริเวณ สามสบ หรือ สามประสบ ปจจุบันอยูในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อน วชิราลง
กรณ

เนื้อที่
   อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี มีเนื้อท่ีประมาณ 3,350 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ี

ปา 2,500 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเปนอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 335 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีทํากิน
และท่ีอยูอาศัย 515 ตางรางกิโลเมตร

อาณาเขต
อําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ                    ติดตอ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก และประเทศพมา (เมียน

มาร)
ทิศใต                    ติดตอ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจบุรี
ทิศตะวันออก                ติดตอ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี และอําเภออุม

ผาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก                  ติดตอ  ประเทศพมา (เมียนมาร)
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศท่ัว ๆ ไปเปนปา เขา ประมาณสามในส่ีของพ้ืนท่ีท้ังหมด นอกนั้นเปนท่ีราบ

ทําการเพาะปลูกไดเปนอยางดี
สภาพดินฟาอากาศ
สภาพดินฟาอากาศของอําเภอสังขละบุรีมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว
ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกป ในฤดูนี้อากาศจะรอน

อบอาวในชวงเวลากลางคืนอากาศจะเย็นลง
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฤดูฝนจะตกชุกตลอดท้ังวัน บางครั้ง

อาจจะตกติดตอกันเปนเวลาหลายวัน
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคมหรือตนเดือนกุมภาพันธ ในฤดู

นี้อากาศจะเย็นมากโดยเฉพาะในเวลาเชามืด บางครั้งอากาศหนาวตลอดท้ังวัน และเปนเวลายาวนาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

ลําน้ําที่สําคัญ
ลําน้ําท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่ีไหลมาบรรจบเปนแมน้ําแคว

นอยไดแก  ลําน้ําซองกาเลีย ลําน้ํารันตี และลําน้ําบีคล่ี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เนื่องจากเปน

อําเภอท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร ลอมรอบดวยภูเขาปาไมและสัตวปาชกชุม ฝนฟาตกถูกตองตามฤดูกาล
ในสมัยกอนนั้น (กอนป พ.ศ. 2525) อําเภอสังขละบุรีปกคลุมไปดวยปาไม มีพรรณไม

หลายชนิดท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ เชน ไมแดง ไมสัก ไมประดู ไมอินทนิน ไมตะเคียน ไมยาง ฯลฯ  
และมีแรธาตุมากมาย เชน แรตะกั่ว แรวุลแฟรม แรพลวง แรแบรไลว แรดีบุก ฯลฯ สวนสัตวปาท่ี
พบบอย เชน หมี เกง กวาง กระทิง ชะนี ลิง คาง ฯลฯ มาปจจุบันนี้ทางการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา จึงทําใหตองเคล่ือนยายประชากรมาอยูท่ีจัดสรร สภาพพ้ืนท่ีท่ีเคย
อุดมสมบูรณก็ถูกทําลาย สภาพปาก็ถูกทําลาย สัตวปาท่ีเคยเห็นเคยมีตองหนีไปอยูในปาลึก หรือเขา
ไปอาศัยอยูในเขตพมา จึงทําใหพรรณไม สัตวและแรธาตุตาง ๆ นอยลง

การคมนาคม
การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอกับจังหวัด อําเภอสังขละบุรีหางจากตัวจังหวัด

กาญจนบุรีประมาณ 24 กิโลเมตร ในสมัยกอนการเดินทางติดตอระหวางอําเภอกับจังหวัดลําบาก
มาก เนื่องจากถนนไมดีเปนถนนใหรถเข็นไมทอนวิ่งเทานั้น ประกอบไปดวยฝุนเม่ือถึงฤดูฝนถนน
นี้ไมสามารถใชการไดตองอาศัยทางเรือยนตพาดหาง หรือท่ีเรียกวาเรือหางยาว ใชเวลาการเดินทาง 
7-8 ช่ัวโมง ปจจุบันนี้รถประจําทางวิ่งทุกวัน สามารถไปและกลับไดภายในวันเดียว เนื่องจากเสน
ทางคมนาคมสะดวกขึ้น ถนนสายนี้ลาดยางแอสฟลทเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 ซ่ึงผาน
อําเภอทองผาภูมิอําเภอไทรโยคและอําเภอเมืองกาญจนบุรี

ประชากรและครัวเรือน
ประชากรในทองท่ีอําเภอสังขละบุรี สวนใหญจะเปนเช้ือสายกะเหรี่ยง และเช้ือสาย

มอญ นอกนั้นจะเปนประชากรท่ีอพยพเขามาภายหลัง อาทิเชน ไทย ลาว จีน แขก พมา ฯลฯ นอก
จากนี้ยังมีกลุมคนท่ีอพยพเขามาโดยไมถูกตองอีกมากมาย จากการสํารวจประชากรตามทะเบียน
ราษฎร เม่ือเดือน พฤษภาคม 2539 มีครัวเรือน และประชากรดังนี้

-  ครัวเรือนรวมท้ังส้ิน                    2,290 ครัวเรือน
-  ประชากรชาย 5,794 คน
-  ประชากรหญิง 5,155 คน
-  รวมท้ังส้ิน 10,949 คน
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นอกจากนี้ยังมีประชากรท่ีไมถูกตองตามกฏหมาย อาทิ เชน ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมา ผู
หลบหนีเขาเมืองบุคคลพ้ืนท่ีราบสูง โดยจําแนกออกได ดังนี้

ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมาประมาณ 5,594  คน
ผูหลบหนีเขาเมือง 10,737 คน
บุคคลพ้ืนท่ีราบสูง 8,557 คน
รวมท้ังส้ิน 24,888 คน
( ท่ีวาการอําเภอสังขละบุร ี, ฝายทะเบียนราษฎร . พฤษภาคม  2542  )
การปกครอง
อําเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีแบงการปกครองออกเปน 3 ตําบล คือ

1. ตําบลหนองลู
2. ตําบลปรังเผล
3. ตําบลไลโว

ในเขตตําบลหนองลูนี้เปนท่ีตั้งเขตสุขาภิบาล คือ สุขาภิบาลวังกะ ปจจุบันยกฐานะเปน
เทศบาลวังกะประกอบดวยหมูท่ี 1 บานตนผ้ึง (นิเถาะ) หมูท่ี 2 บานวังกะ หมูท่ี 3 บานไหลน้ํา นอก
นั้นยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล (อ.บ.ต.)

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลอําเภอสังขละบุร ีตั้งอยูหมูท่ี 2 บานวังกะ ตําบล

หนองลู โดยมีพระราชอุดมมงคล (หลวงพออุตตมะ) เปนผูอุปภัมภ
- โรงพยาบาลเอกชน  ไดแก โรงพยาบาลคริสเตียน ไดรับการสนับสนุนจากชาวตาง

ประเทศ ตั้งอยูหมูท่ี 6 บานหวยมาลัย ตําบลหนองลู
- สถานีอนามัย มี 8 แหง คือ

1. สถานีอนามัยอําเภอสังขละบุร ี ปจจุบันเปนท่ีตั้งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้ง
หมูท่ี 2 บานวังกะ ตําบลหนองลู

2. สถานีอนามัยบานใหมพัฒนา ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตําบลหนองลู
3. สถานีอนามัยบานเวียคะดี้ ตั้งอยูหมูท่ี 5 บานเวียคะดี้ ตําบลหนองลู
4. สถานีอนามัยซองกาเรีย ตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลหนองลู
5. สถานีอนามัยบานพระเจดียสามองค ตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลหนองลู
6. สถานีอนามัยบานจองอ่ัว (ยางขาว) ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 1 บานจองอ่ัว ตําบลปรังเผล
7. สถานีอนามัยบานกองมองทะ ตั้งอยูหมูท่ึ 2 ตําบลไลโว
8. สถานีอนามัยบานจะแก ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลไลโว
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-  สํานักงานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง หรือสํานักงานมาลาเรียเกาตั้งอยูหมูท่ี 2 บานวัง
กะ ตําบลหนองลู

โรคท่ีพบบอยมากท่ีสุดในเขตอําเภอสังขละบุรีนี ้ตามขอมูลของสาธารณสุขไดแก มาเล
เรีย  โรคทางเดินอาหาร  โรคไขเลือดออก  โรคผิวหนัง  โรคเทาชาง  โรคขาดสารอาหาร

การอาชีพและธุรกิจ
1. การเกษตรกรรม
-  ทํานาประมาณ    18,340  ไร
-  ทําไร  ทําสวน  ประมาณ 20,475 ไร

2. การเล้ียงสัตว
- โค  กระบือ
-  เปด ไก
-  สุกร
-  ปลา

3. ธนาคาร  มี  1 แหงคือ
- ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด ( มหาชน )   สาขาสังขละบุรี

4. การคาขาย
-  สวนมากสินคาท่ีจําหนายจะเปนสินคาเบ็ดเตล็ด  จะมีรานจําหนายเกือบทุกหมูบาน   

นอกจากนั้นจะเปนสินคาทางเกษตรกรรม  มีการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนในแตละชุมชน  สินคาท่ี
จําหนายสวนใหญอยูในเขตตัวอําเภอ   สามารถซ้ือหาไดเกือบทุกชนิด

-  ตลาดสด  เปนแหลงท่ีจําหนายพืช  ผัก  ผลไม  และอาหารคาว หวานใหแกนักทอง
เท่ียว  และชุมชนในหมูบานตางๆ ท้ังใกลและไกล  ตั้งอยูในหมูท่ี  2  เขตเทศบาลวังกะ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสังขละบุรี
แหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ีแบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ แหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ   แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน - โบราณสถาน   และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม     
( ฟองจันทร   พยาชม  มปป :  71 – 97 )  ซ่ึงมีรายละเอียดแยกตามประเภทของแหลงทองเท่ียวดังตอ
ไปนี้
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1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม

ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ หรือสถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวอันมีทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรม
ชาติอยูภายในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ  ( วรรณพร  วณิชชานุกร 2540 : 24 ) ซ่ึงแหลงทองเท่ียวของ
อําเภอสังขละบุรีมีมากมาย  ไดแก

1. 1 น้ําตกเกร่ิงกะเวีย
       น้ําตกเกริ่งกะเวียเปนภาษามอญ   ตั้งอยูหมูท่ี  4  บานจองอ่ัว  ตําบลปรังเผล  เปน

สถานท่ีพักผอนของนักทองเท่ียวแหงแรก   อยูติดกับถนนหมายเลข  323  เสนทางอําเภอทองผาภูมิ 
-  อําเภอสังขละบุร ี( ทางขวามือ ) สภาพน้ําตกเปนแองกวางพอสมควร  แตช้ันไมสูงนัก  มีประมาณ  
3 – 4  ช้ัน สามารถแวะไปพักผอนชําระรางกาย  และซ้ือหาอาหารรับประทานไดในบริเวณนั้นเหนือ
น้ําตกขึ้นไปเปนท่ีพํานักของนักปฎิบัติธรรม   สํานักสูญญตารามโดยมีทานพระอาจารย ยันตระ  อม
โรภิกขุอดีตเจาอาวาสเปนผูสราง

     การเดินทาง  สามารถเดินทางไดโดยสะดวก  เนื่องจากอยูติดกับถนนใหญสายทอง
ผาภูมิ – สังขละบุรี  หางจากตัวอําเภอทองผาภูมิประมาณ  45  กิโลเมตร   น้ําตกจะอยูทางดานขวา
มือของเสนทางการเดินทางขึ้นอําเภอสังขละบุรี

1.2  น้ําตกไดชองถอง
      น้ําตกไดชองถองตั้งอยูหมูท่ี  4  บานจองอ่ัว  ตําบลปรังเผล  น้ําตกแหงนี้อยูใกลกับ

น้ําตกเกริ่งกะเวีย  โดยหางประมาณ  1  กิโลเมตร  ( ดานซายมือ )  เปนน้ําตกท่ีอยูในปา  ขณะนี้ทาง
การปาไมอนุรักษ   ไดปรับปรุงเปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหนึ่ง   แตยังไมสมบูรณเพราะยังไมมี
ทางรถยนตเขาไปตองเดินดวยเทาใชเวลาประมาณ   1  ช่ัวโมง  ดังนั้นนักทองเท่ียวตองเตรียมอาหาร
มารับประทานดวย   สภาพน้ําตกจากหนาผาสูง  หินหนาผาล่ืนอาจเปนอันตรายแกนักทองเท่ียวท่ี
ชอบปนปายหนาผา   บริเวณเบ้ืองลางเหมาะแกการอาบน้ํา  และมีแองน้ําสําหรับวายเลนกวางพอสม
ควรบริเวณน้ําตกช้ันท่ี 1 มีบรรยากาศรมรื่น มีเกาอ้ีใหนั่งพัก มีหองน้ําไวคอยบริการนักทองเท่ียว 
เสนทางสูน้ําตกช้ันท่ี 2 ขามสะพานไมระยะทางประมาณ 50 เมตรเทานั้น น้ําตกช้ันท่ี 2 เปนน้ําตกท่ี
มีขนาดใหญ สภาพโดยรอบมีความสวยงามและรมรื่นดวยสายน้ําท่ีไหลลงมาจากหนาผา

1.3  น้ําตกตะเคียนทอง
        ตั้งอยูหมูท่ี 9 บานพระเจดียสามองค ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุร ีจังหวัด

กาญจนบุรี จัดเปนน้ําตกขนาดใหญกลางปาลึก ตัวน้ําตก มีลักษณะเปนหินปูนขนาดใหญ ดังนั้น
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กระแสน้ําท่ีไหลกระทบลงมาบนกอนหินเบ้ืองลางจึงทําใหสามารถไดยินไปไกลมาก และมีความ
บริสุทธ์ิอยูมากเนื่องจากการเดินทางเขาสูน้ําตกคอนขางลําบาก เปนสถานท่ีอีกแหงหนึ่งท่ีนักทอง
เท่ียวชอบไป โดยเฉพาะชาวตางประเทศท่ีชอบเดินปามักจะไปเปนกลุม ใชเสนทางดานพระเจดีย
สามองค โดยแยกทางขวามือหางจากตัวอําเภอสังขละบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร เสนทางนี้เปนเสน
ทางสายยุทธศาสตรลาดยางแอสฟลทตลอดสาย บางชวงลาดปูนซีเมนตผานหมูบานซองกาเรีย บาน
น้ําเกิ๊ก แยกขวามือเขาไปเปนถนนเดินแคบ ๆ อีกประมาณ 10 กิโลเมตร อยูในเขตอุทยานขณะนี้เจา
หนาท่ีอนุรักษปาไมกําลังปรับปรุง ดูแลรักษาอยู ตนกําเนิดในเขตทุงใหญนเรศวร มีประมาณ 9-10
ช้ัน แตละช้ันหางกันประมาณ 2-10 กิโลเมตร เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีชอบปาเขาลําเนาไพร ชม
ธรรมชาติพันธุไม ดอกไมปา กลวยไมและสัตวปา

1.4  น้ําตกพุเย
       เปนน้ําตกขนาดใหญและมีจํานวนช้ันมากถึง 83 ช้ัน น้ําตกแหงนี้มีตนกําเนิดมาจาก

เทือกเขาในเขตทุงใหญนเรศวร การเดินทางคอนขางลําบากเหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีใจรักการ
ผจญภัยเต็ม 100% เทานั้น

      การเดินทาง  จะเริ่มตนท่ีบริเวณทางแยกตรงกิโลเมตรท่ี 26 เขาไปประมาณ 800 
เมตร ก็จะถึงวัดพุทโธ บริเวณนี้จะไดพบกับน้ําตกพุทโธเปนน้ําตกขนาดไมใหญมากนัก จากนั้นจะ
ตองเดินเทาตอเขาไปอีก 10 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ําตก นักทองเท่ียวตองเตรียมอุปกรณแคมปและ
อาหารไปใหพรอมเพราะท่ีน้ําตกไมมีรานคา

1.5  น้ําตกกระเต็งเจ็ง
       น้ําตกแหงนี้เปนน้ําตกขนาดใหญ  มีท้ังหมดถึง 32 ช้ัน  เสนทางเขาสูตัวน้ําตกมี

สภาพเปนปาและลําหวยสลับกัน  จากท่ีทําการอุทยานฯ  ถึงน้ําตกช้ันท่ี 1 ใชเวลาประมาณ 30 นาที
น้ําตกแตละช้ันจะมีความสวยงามและแตกตางกันออกไป  โดยเฉพาะน้ําตกช้ันท่ี 15 มีหนาผาสูงถึง
40 เมตร  กระแสน้ําท่ีท้ิงตัวลงสูแองน้ําดานลางมีเสียงดังสนั่นไดยินไปไกล  แตแองน้ําคอนขางลึก
จึงตองระมัดระวังหากลงเลนน้ํา

     นอกจากนี้ยังมีเสนทางลัดจากน้ําตกช้ันท่ี 23  สามารถใชเปนทางลัดกลับไปยังท่ีทํา
การอุทยานฯ  ภายใน 1 ช่ัวโมง  ซ่ึงจะเหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีไมมีเวลามากนัก  ตองการเท่ียวชม
แบบไปเชา – เย็นกลับก็สามารถทําได  แตถาทานตองการสัมผัสกับแกนแทของธรรมชาติก็สามารถ
ลุยตอไปจนถึงช้ันบนสุด  คือ  ช้ันท่ี 32 ได  ดานบนจะมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของ
ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลมไดกวางไกลสุดลูกหูลูกตา  โดยเฉพาะชวงท่ีดวงอาทิตยกําลังจะตกเปน
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บรรยากาศท่ียากจะลืมเลือน  ช้ันบนสุดจะมีเพิงหินขนาดใหญท่ีมีช่ือวา “เพิงหมีขาว”  เปนลานกวาง
พอประมาณ  สามารถกางเต็นทพักแรมไดประมาณ 10 หลัง

  เนื่องจากน้ําตกแหงนี้มีสภาพเปนปาดงดิบ  การเดินทางขึ้นชมทานจะตองพบกับ         
“ ทาก”  อยางหลีกเล่ียงไมได  ดังนั้นจึงควรทําการปองกันใหเรียบรอยกอนออกเดินทางและควรทํา
การขออนุญาตจากเจาหนาท่ีอุทยานกอนออกเดินทางใหเรียบรอย

1.6  น้ําตกคลีตี้
      คลีตี้เปนภาษากะเหรี่ยง  แปลวา  “เสือโทน”  มีตนน้ําอยูบนยอดเขาอีกะ  ใกลเขต

รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  การเดินทางไปน้ําตกคลีตี้บนคอนขางลําบาก  สภาพถนนเปน
หลุมบอและบางชวงเปนบอโคลน  ยานพาหนะตองเปนระบบขับเคล่ือนท้ัง 4 ลอ  และตองมีลอ
เสริมเพ่ือชวยในยามท่ีขับขัน  การเดินทางควรไปเปนขบวนประมาณ 3-4 คัน  เพ่ือชวยเหลือกันตาม
เสนทางฤดูทองเท่ียวเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม

     สวนน้ําตกคลีตี้ลางอยูเหนือทะเลสาบแควใหญบริเวณลําเขางู  ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัว
โมงครึ่ง  โดยขึ้นเรือท่ีทาเรือกระดานหรือทาหมองกระแทะ

  นอกจากนี้แลวแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในเขตทุงใหญนเรศวรไดถูกระบุลงในแหลงทอง
เท่ียวตามอุทยานแหงชาติท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียง

1.7  ทุงใหญนเรศวร
      ตั้งอยูในเขตตําบลไลโว  จังหวัดกาญจนบุรีหางจากท่ีวาการอําเภอสังขละบุรีไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 60-70 กิโลเมตร  ขณะนี้พ้ืนท่ีดังกลาว ( เขตตําบลไลโวท้ังหมด) เปนเขตมรดก
โลก  เปนสถานท่ีอนุรักษพันธุสัตวปามีพ้ืนท่ีติดตอกับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาหวยขาแขง  อําเภอ
อุมผาง  จังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานีบางสวน  เสนทางสายนี้เปนเสนทางทุรกันดาร  ไมมีรถ
ยนตวิ่งผาน  มีแตทางเกวียนและทางคนเดินเทานั้น  ใชสัญจรไปมาในชวงฤดูแลง  เม่ือถึงฤดูฝนตอง
เดินดวยเทา  หรืออาศัยชางเปนพาหนะติดตอระหวางอําเภอ  หมูบานใชเวลาการเดินทาง 3 – 4 วัน  
สภาพพ้ืนท่ีปายังคงรักษาไวด ี มีสัตวปาชุกชุม  เชน  ชาง   เกง  กวาง  วัวปา  ควายปา  กระทิง  ลิง  
คาง  ชะนี  ฯลฯ เปนตน  นอกจากนี้แลวทุก ๆ ปในชวงฤดูแลงจะมีนักปฏิบัติธรรม  พระภิกษุ
สามเณร  ออกไปนั่งวิปสสนาและหายาสมุนไพร

   ทุงใหญนเรศวรเปนปาท่ียังคงความสมบูรณอยูมาก  บริเวณพ้ืนท่ีปาบางตอนจะเปน
ทุงหญามีอาณาบริเวณกวาง  บางแหงเปนหลุมดินโปงท่ีบรรดาสัตวปามาชุมนุมกัน  ในบางท่ีเปนปา
ไมอันอุดมสมบูรณดวยไมปานานาชนิดปาทุงใหญนเรศวรมีพ้ืนท่ีของปากวางขวางมาก  ดังนั้นพ้ืน
ท่ีแตละตอนจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป  การเดินทางจากเสนทางทองผาภูมิ - สังขละบุรี  
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บริเวณแยกหวยเสือไปยังบานคลีตี ้  ระยะทาง 42 กิโลเมตร  ตอจากนั้นมีทางแยกไปท่ีทําการเขตฯ  
ท่ีหวยซงไทอีก 40 กิโลเมตร  ผูท่ีจะไปยังทุงใหญนเรศวรตองทําหนังสือขออนุญาตลวงหนา 15 วัน
ไปท่ีสวนอนุรักษสัตวปา  กรมปาไมบางเขน

     การเดินทางจากตัวอําเภอสังขละบุรีใหเล้ียวซายท่ีสามแยกพุทโธ  บริเวณกิโลเมตรท่ี 
30 – 31 เปนถนนลาดยางสลับกับลูกรังผานอุทยานแหงชาติลําคลองงู  เม่ือเจอสามแยกใหเล้ียวซาย
ไปท่ีทําการเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรรวมระยะทางจากสามแยกพุทโธประมาณ 70 
กิโลเมตร

1.8  ถ้ําบาดาลหรือถ้ําแกวสวรรคบาดาล
       อยูหมูท่ี 9 บานพระเจดียสามองค  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัด

กาญจนบุรี  หางจากท่ีวาการอําเภอตามเสนทางสายดานเจดียสามองค  ประมาณ  กิโลเมตรท่ี 17
แยกขวาเขาหกพันไร  ซ่ึงเปนสถานท่ีอีกแหงหนึ่งสําหรับนักทองเท่ียว ขณะกําลังปรับปรุง  จัดเปน
ถํ้าขนาดใหญท่ีมีความสวยงามของหินงอกหินยอยเปนจํานวนมาก  ภายในถํ้าขนาดใหญยังสามารถ
แบงเปนถํ้า
เล็ก ๆ ไดอีก  6 คูหาดวยกัน  คือ

      คูหาท่ี 1 จะมีช่ือวา  ถํ้าแกวสวรรคบาดาล  ภายในถํ้ากวางขวาง  มีชองทางเดินทะลุ
ถึงกันได  ลักษณะสวยงามมีหินงอกหินยอยอยูหลายแหง

      คูหาท่ี 2  คือ  ถํ้ามรกต  ภายในถํ้ามีกอนหินขนาดใหญมีสีเขียว  จึงเรียกวาถํ้ามรกต  
มีหินงอกหินยอยสวยงาม

     คูหาท่ี 3  คือ  ถํ้าบาดาล  ภายในมีช้ันหินท่ีสวยงามและมีลําธารอยูในถํ้า  มีขนาดท่ี
คอนขางกวางและลึกมาก

      คูหาท่ี  4  จะเปนถํ้าชาละวัน  ภายในเปนลําธารน้ําไหลเย็น  และมีปลาอาศัยอยู  จาก
จุดนี้สามารถเดินทะลุออกจากถํ้าไดอีกดวย

      สวนอีก 2 แหงคือ  ถํ้าคูหาสวรรค  และถํ้าพระเจดีย  ซ่ึงจะอยูบนยอดเขา  การเขาชม
นั้นคอนขางจะลําบากนักทองเท่ียวท่ีเขาชมถํ้าแหงนี ้ ตองเตรียมอุปกรณไฟฉายติดตัวไปดวย

     การเดินทาง  ใชเสนทางอําเภอสังขละบุรี – ดานเจดียสามองค  โดยเล้ียวขวาท่ีศาลา
พักรอนริมทาง  ท่ีอยูกอนดานเจดียสามองคประมาณ 1 กิโลเมตร  จากนั้นขับรถไปตามถนนดิน  อีก
ประมาณ 700 เมตร  เล้ียวขวาไปตามเสนทางอีก 200 เมตร  จะถึงบริเวณสํานักสงฆ  เปนท่ีตั้งของถํ้า
แกวสวรรคบันดาล  นักทองเท่ียวสามารถสอบถามรายละเอียดการเขาชมภายในถํ้าไดจากพระสงฆ
ท่ีจําวัดอยูในบริเวณสํานักสงฆแหงนั้น
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1.9  บึงเกริงกระเวีย
       บึงน้ําขนาดใหญอยูใกลกับหมูบานเกริงกระเวีย  และเปนบึงท่ีเกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาติ  อยูบนเนินเขาใกลปาเกริงกระเวียลอมรอบไปดวยปาเบญจพรรณ  เปนท่ีอาศัยของสัตว
ปาหลายจําพวก  ในบึงเกริงกระเวียมีปลาชุกชุมมากเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ  ในชวงฤดูหนาว
ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธของทุกป  จะมีนกเปดน้ําจํานวนมากจากดินแดนไซบี
เรียมาอาศัยอยูในบึงนี้

  บึงเกริงกระเวียจึงเปนสถานท่ีเหมาะสําหรับเปนแหลงศึกษาคนควาทางธรรมชาติ
วิทยา  สําหรับชวงเวลาเหมาะสมในการดูนก  คือตั้งแตเดือนธันวาคม – เดือนมกราคมของทุกป  ใน
ชวงเวลาเขาตรูและตอนเย็นทางท่ีทําการไดจัดทํา “ หอดูนก”  ไวบริการนักทองเท่ียว  เนื่องจากท่ีทํา
การฯ ไมมีบานพักไวบริการหากตองการพักคางแรมควรเตรียมเต็นทและอุปกรณแคมปมาเอง  โดย
ทางท่ีทําการฯ ไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับกางเต็นทไวอยางเรียบรอย

1.10  อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ
        อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  หรือ แตเดิมช่ือเขื่อนเขาแหลม  เปนเขื่อนหินท้ิงแกน

ดินเหนียวท่ียาวท่ีสุดของประเทศไทย  เริ่มกอสรางในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522  แลวเสร็จในป     
พ.ศ. 2527 เพ่ือใชประโยชนในการผลิตพลังไฟฟาจากพลังน้ํา  สภาพภูมิประเทศโดยรอบของอาง
เก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณจะปกคลุมไปดวยพันธุไมหลากหลายชนิด  ในชวงฤดูหนาวสภาพ         
ภูมิอากาศจะหนาวเย็นและปกคลุมไปดวยสายหมอกโดยรอบ  เม่ือพระอาทิตยขึ้นในเวลาเชาแสง
แดดจะกระทบผิวน้ํามองดูแลวเหมือนกับใครนําเอาเกร็ดแกวมาโปรยเปนแสงระยิบระยับ  ในชวง
เวลาพระอาทิตยอัสดงเราจะเห็นแสงอาทิตยทางดานทิศตะวันตกสะทอนกลับคลายกับแสงเงิน    
แสงทอง  นับวามีความสวยงามและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของอําเภอสังขละบุรีอีกแหงหนึ่ง  
ซ่ึงสามารถพบได  ระหวางเสนทางการเดินทางจาก อําเภอทองผาภูมิ  ไปยัง อําเภอสังขละบุร ี  กิน
พ้ืนท่ีบริเวณกวาง และมีจุดพักชมวิวเปนระยะๆ  ตามเสนทางการเดินทาง

1.11  บานชมธรรมชาต ิ ขี่ชาง  ลองแกง
       เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมากของอําเภอสังขละ-

บุรี  เนื่องจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( ททท.) ใหความรวมมือเผยแพรและประชาสัมพันธ  
ตลอดท้ังบริการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ  และจะไดไปประชา
สัมพันธใหกับบุคคลอ่ืนตอไป  สถานท่ีใหบริการนําเท่ียวมีหลายแหงดวยกัน  ไดแก  ขี่ชางลองแกง
ของหมูบานเสนหพอง  ขี่ชางลองแกงของหมูบานบานกองมองทะ  และขี่ชางลองแกงของหมูบาน
บานใหมพัฒนา  ซ่ึงราคาคาบริการอยูท่ีการตกลงกันเองวาจะใชเวลาประมาณเทาไรในการเดินทาง
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2.   แหลงทองเที่ยวทางศาสนสถาน - โบราณสถาน
แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเปนแหลงทอง

เท่ียวท่ีมีความสําคัญในทางประวัติศาสตรหรือมีความสําคัญเกี่ยวของกับทางศาสนา (วรรณพร  
วณิชชานุกร 2540 : 24 ) ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีจัดเปนศาสนสถาน - โบราณสถานของอําเภอสังขละ
บุรีมีมากมาย  ไดแก

2.1  วัดวังกวิเวการาม  ( วัดหลวงพออุตตมะ )
       อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ของท่ีวาการอําเภอสังขละบุร ี  เปนท่ีพํานักเกจิอาจารย

ช่ือดังภาคตะวันตก  ไดแกพระราชอุดมมงคล ( หลวงพออุตมะ) เปนท่ีเคารพนับถือของชาวไทย 
กะเหรี่ยง  และมอญ  ขณะนี้อายุของทานได 91  พรรษา (พ.ศ.2546)  ซ่ึงปจจุบันจะพบกับความใหญ
โตของพระอุโบสถท่ีประดับและตกแตงดวยศิลปะมอญ  ซ่ึงมีความออนชอยสวยงาม  เปนศิลปะ
เฉพาะท่ีหาชมไดยาก  เม่ือในสมัยปพ.ศ.2500 องคหลวงพออุตตมะไดเดินธุดงคมาจนถึงอําเภอสัง
ละบุรี  และไดมาพบโบราณสถานท่ีเกาแก  ทานจึงปกกลดจําวัดอยูท่ีนี่และเม่ือกิตติศัพทของทานท่ี
ไมยอมถอนกลดธุดงคออกไป  เพ่ือหวังจะปฏิสังขรณวัดรางเกาแกนั้นคือวัดวังกะ  ชาวมอญและ
ชายไทยจึงเกิดความเล่ือมใสไดรวมแรงรวมใจและทุนทรัพยสรางวัดวังกวิเวการามขึ้น  และเจริญ
ขึ้นอยางรวดเร็วเพียง 4 ป  ทานก็ไดรับสมณศักดิ์เปนพระครูช้ันตร ี , โท , เอก  และไดรับการถวาย
สัญชาติไทย

        เดิมทีเม่ือครั้งยังไมมีการสรางเขื่อนวชิราลงกรณตัววัดจะอยูภายในหุบเขาแตเม่ือมี
การสรางเขื่อนเขาแหลมขึ้น  จึงไดสรางวัดใหมและปลอยใหวัดเกาถูกจมอยูใตน้ํา ในปท่ีน้ํานอยจะ
สังเกตเห็นหอระฆังและตัวโบสถเกาไดอยางชัดเจน  มีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมวัดวังกวิเวกา
รามกันอยางไมขาดสาย  จุดเดนของวัดคือความเล่ือมในศรัทธาและความศักดิ์สิทธ์ิขององคหลวง
พออุตตมะเองรวมถึง  พระพุทธรูปหยกขาว  เปนพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางมารวิชัย ท่ีชาวบาน
เรียกวาหลวงพอขาว  เปนท่ีเคารพของคนสังขละและนักเดินทางทุก ๆ คน  หนาตักกวาง 5 ศอก  
หนักถึง 9 ตัน  นอกจากนี้ยังมีพุทธคยาจําลอง  จุดเดนของวัดท่ีสามารถมองเห็นไดแตไกล  เปนท่ี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนท่ีเปนอังคุตดานขวา  ตัวเจดียท่ีมีความสูงถึง 59 เมตร  ปลายยอด
ประดับดวยฉัตรทองหนังถึง 400 บาท

2.2  ดานพระเจดียสามองค
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       ตั้งอยูสุดชายแดนทางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย  เปนแนวเขตระหวางไทย
กับพมา  หางจากท่ีวาการอําเภอสังขละบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร  เปนสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติ
ศาสตร  จะมีนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางประเทศมาทุกวัน  โดยเฉพาะชวงวันหยุดราชการจะมากัน
มาก  นักทองเท่ียวสามารถจะขามแดนเขาเท่ียวจับจายซ้ือของได  โดยตองเสียคาธรรมเนียมคนละ 
25 บาท  ใหกับเจาหนาท่ีพมา  ถานํารถยนตสวนตัวเขาไปจะตองเสียเพ่ิมอีกคันละ 50 – 100  บาท  
ในเขตอําเภอพญาตองซูประเทศพมา  จะมีสินคาพ้ืนเมืองหลากหลาย  นักทองเท่ียวสามารถซ้ือนํา
ติดตัวกลับมาได  หากมีสินคาเกินกําหนดของเขาจะตองเสียคาธรรมเนียม  โดยเฉพาะเฟอรนิเจอร  
อัญมณี และจะตองมาเสียคาภาษีขาเขาในเขตไทยอีกดวย  บริเวณชายแดนฝงไทยจะมีรานขายของท่ี
ระลึกและรานคาเปดบริการอยูเปนจํานวนมาก  สินคาท่ีนํามาขายก็จะเปนสินคาประเภทของใชจีน
แดง  พลอย อัญมณีและหยกจากฝงพมา  รวมถึงเฟอรนิเจอรท่ีทําจากไมจะมีราคาคอนขางถูก  ดาน
เจดียสามองค  สังเกตคือจะมีเจดียสามองคเปนสัญลักษณปรากฎอยู  เดิมเจดียท้ังสามองคจะเรียงจาก
ดานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  องคท่ีอยูทางทิศตะวันออกจะอยูในเขตแดนประเทศไทย  องค
ท่ีอยูทางดานทิศตะวันตกจะอยูในเขตแดนฝายพมา  สวนองคกลางจะตั้งอยูในบริเวณเสนแบง
พรมแดนไทย - พมา

       การเดินทางจากตัวอําเภอสังขละบุรี  นักทองเท่ียวสามารถเดินทางตามเสนทาง
หลวงหมายเลข 323  ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  ก็จะถึงบริเวณดานเจดียสามองค  หาก
ตองการขามไปทางฝงพมาจะตองทําการขออนุญาตจากเจาหนาท่ี และแลกบัตรไว  เม่ือเขาฝงพมา
หามถายรูปหรือถาย  วีดีโอเด็ดขาด  ฝงพมาจะมีตลาดและรานขายสินคาพ้ืนเมือง  รวมท้ัง
เฟอรนิเจอรท่ีทําจากไมดวยเชนกัน  แตขอควรระวัง  หากนักทองเท่ียวนํารถเขาไปใชในฝงพมาตอง
ระวังเรื่องชองทางการขับขี่ดวยเพราะประเทศพมาจะขับขี่ในชองทางดานขวา  ซ่ึงตรงขามกับ
ประเทศไทย

2.3  เจดียสามสบ
       ตั้งอยูทางทิศใตของเจดียพุทธคยา  หางออกไปประมาณ 40 – 50 เมตร  สันนิษฐาน

กันวาสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ( รัชกาลท่ี 3 )  สาเหตุท่ีสรางสันนิษฐานกัน
วาในการสูรบกับพมาท่ีทาดินแดง  โดยมีนายทัพนายกองมาตั้งทัพท่ีสามสบ  และไดรบพุงกับพมา
จนไดรับชัยชนะจากนั้นจึงไดสรางเจดียขึ้นท่ีมีแมน้ําสามสายมาบรรจบกัน  คือ  แมน้ําบีคล่ี  แมน้ํา
รันต ี แมน้ําซองกาเรีย  เพ่ือเปนอนุสรณ  เจดียองคนี้ขาดจากการบูรณะ  สภาพจึงทรุดโทรม  ดังนั้น
ควรใหมีการบูรณะปรับปรุงซอมแซมเสียบางจะเปนการดีมาก  อยางนอยก็เปนหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร  เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึกถึงประวัติความเปนมา  และเกิดสามัญสํานึก  เกิดความหวงแหน
แผนดินอยางบรรพบุรุษ  ซ่ึงยอมพลีแมชีวิตเพ่ือปกปองผืนแผนดินใหกับลูกหลานตอไป
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2.4  เจดียพุทธคยา
       ตั้งอยูหมูท่ี 2 บริเวณวัดวังกวิเวการาม  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด

กาญจนบุรี  หางจากท่ีวาการอําเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ  5 กิโลเมตร  แยกทางซาย
มือเสนทางสังขละ – หวยมาลัย  เจดียองคนี้ไดเริ่มสรางเม่ือ  พ.ศ. 2526  พระราชอุดมมงคล ( หลวง
พออุตตมะ)  เปนผูสราง  โดยทานไดเดินทางไปประเทศอินเดียรวมกับพระธรรมฑูต  ออกไปเผย
แพรศาสนาเม่ือป พ.ศ. 2525  ทานไดนํารูปแบบองคพระเจดียท่ีพุทธคยา  ประเทศดินเดีย  พรอม
ดวยพระธาตุองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มาสรางในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  
สรางแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2531  รอบบริเวณองคพระเจดียจะมีศาลาเปนท่ีจําหนายของพ้ืนบาน  และ
ของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียวไวจับจายซ้ือขายในราคายอมเยาว

2.5  พระแกววัดตะนี่พุง (เสนหพอง)
       สันนิษฐานกันวาสรางในสมัยรัชกาลท่ี 3 รัตนโกสินทร  หนาตักกวางประมาณ 6 

นิ้ว  สูงประมาณ 11 นิ้ว  คลายพระแกวมรกต  ภายในพระแกวจะมีสีเขียวออน ๆ มีคนเลาใหฟงวา  
พระแกวองคนี้พระมหากษัตริยไทย  ไดพระราชทานใหกับเจาเมืองท่ีปกครองอําเภอนี้คือพระศรี
สุวรรณคีรี (ภูวะโพ)  ตอมาไดตกทอดใหกับเจาเมืองคนสุดทาย  คือ  พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียง
โปรย       เสตะพันธ)  หลังจากนั้นพระแกวองคนี้ไปยูท่ีใดบางก็ไมทราบ  จนกระท่ังมาพบอีกครั้ง
เม่ือป พ.ศ. 2538  ท่ีบานตะนี่พุง  ( เสนหพอง )  จึงไดนําถวายสมเด็จพระสังฆราช ( องคปจจุบัน)  
และกลับมาประดิษฐานท่ีวัดตะนี่พุง ( เสนหพอง)  จนกระท่ังทุกวันนี้  พระแกวองคนี้  เปนพระคู
บานคูเมืองของชาวอําเภอสังขละบุร ี และเปนท่ีสักการะของชาวอําเภอสังขละบุรี

3.  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  หมายถึง  สถานท่ีหรือทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการทอง

เท่ียวในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว  ในลักษณะของพิธี  
งานประเพณี  ความเปนอยู  วิถีชีวิต ( วรรณพร  วณิชชานุกร 2540 : 24 ) ซ่ึงแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของอําเภอสังขละบุรีมีอยูมากมาย  ไดแก

3.1  สะพานมอญ
       สะพานไมยาวท่ีสุดในโลก  เปนสะพานขามแมน้ําซองกาเรีย  เช่ือมระหวางฝง

กะเหรี่ยงกับฝงมอญ  พระราชอุดมมงคล ( หลวงพออุตตมะ )  เปนผูสรางโดยใชแรงงานคน  สราง
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เม่ือ พ.ศ. 2528  โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหประชาชนท้ัง 2 ฝง  ไดไปมาหาสูกันโดยสะดวก  และเปน
เสนทางลัดใกลกวาสะพานปูนสองเทา  สะพานไมนี้ยาวประมาณ 600 เมตร

       เปนสะพานท่ีชาวมอญรวมแรงรวมใจกันสรางขึ้นตามแนวความคิดของหลวงพอ
อุตตมะท่ีจะเช่ือมผานสองฟากฝงใหไปมาหาสูกันได  มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา สะพานอุตตมานุสรณ  
เนื่องจากเปนสะพานท่ีสรางขึ้นตามแนวความคิดของหลวงพออุตตมะดังกลาว   ในอดีตการขาม
สะพานแหงนี้ตองเสียเงินคนละหนึ่งบาทเพ่ือเก็บเงินไวซอมบํารุงและสรางสะพานใหมนั่นเอง  แต
ในปจจุบันนี้ถาพูดถึงสะพานมอญ  นักทองเท่ียวสวนใหญจะนึกไปถึงมุมมองแหงการอนุรักษและ
มุมมองของการถายภาพกันซะมากกวา  ในชวงยามเชาแสงสีทองและไอหมอกแหงความเย็นตัดกับ
ผิวน้ําเปนมุมมองและมุมภาพท่ีหาชมไดยาก  หรือแมในชวงยามเย็นเม่ือมองจากฝงตรงขามก็จะ
สามารถมองเห็นพระอาทิตยลับเหล่ียมเขาสะทอนผิวน้ําไดอยางสวยงาม

       ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด  บริเวณดานบนเหนือสะพานขึ้นไปมีมุมถายภาพตัว
สะพานไมซ่ึงมองเห็นไดยาวท่ีสุด  และบริเวณใกลเคียงมีส่ิงอํานวยความสะดวก , รานคา , ราน
อาหาร  เปดบริการประชาชนดวย  สะพานมอญจะอยูใกล ๆ กับท่ีวาการอําเภอสังขละบุร ี  ทางเขาสู
สะพานมอญเยื้องกับโรงเรียนวังกะเล็กนอย  หรือจะนํารถไปจอดไวท่ีสามประสบรีสอรทแลวเดิน
ไปอีกเล็กนอยก็สะดวกวา

3.2   ตลาดเชาชาวมอญ
       ในเวลาเชาตรูของทุก ๆ วัน  จะมีพอคาแมคาชาวมอญนําของมาขายมากมาย  โดย

เฉพาะปลาสด ๆ ท่ีหาไดจากในทะเลสาบ  ผักตาง ๆ นานาชนิด  โดยจะสังเกตไดงายคือ  แมคาจะ
เอาของทูนไวบนหัวแลวเดินกันมาเปนแถว  เปนวัฒนธรรมชองชาวมอญโดยแท

        ภายในตลาดจะมีพืชผัก  ปลาตัวโต ๆ ท่ีจับไดจากทะเลสาบและขนมมอญชนิดตาง 
ๆ ใหนักทองเท่ียวและนักชิมไดเลือกล้ิมลองความอรอยเปนท่ีช่ืนชอบของชาวตางชาต ิ  และนักทอง
เท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเปนอยางมาก  แตจะตองตื่นกันเชาสักนิดเพราะตลาดจะเริ่มตั้งแต 05.00 
– 08.30 เทานั้น

       การเดินทาง  นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินตลาดเชาเพ่ือความสะดวกควรขับรถจากตัว
อําเภอสังขละบุรีมาทางสะพานซองกาเลียประมาณ 5 กิโลเมตร  เล้ียวซายเขาหมูบาน  และควรจอด
รถใหเปนระเบียบ  เนื่องจากถนนบริเวณนี้คอนขางแคบ แลวคอยเดินจับจายซ้ือของ.

      สังขละบุรีนับเปนอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวจํานวนมากท่ีลวนแตมีความนาสนใจ  
ซ่ึงแหลงทองเท่ียวสวนใหญท่ีมีนั้นไดแกแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ประเภทน้ําตก  ถํ้า  ทัศนีย
ภาพท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีบริเวณเขื่อนเขาแหลม  และพ้ืนท่ีทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ
เปนเสนทางใชในการเท่ียวชม  โดยการขี่ชางลองแกง  นอกจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติดังท่ี
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กลาวมาแลว  ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนโบราณสถานท่ีนาสนใจ  ไดแก  วัด  และเจดียเกาตาง ๆ ท่ีมี
ประวัติความเปนมาท่ียาวนานและมีความสวยงาม  คงเอกลักษณสถาปตยกรรมเฉพาะของพมาและ
มอญไวอยางกลมกลืน  และยังมีแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ไดแกสะพานมอญและตลาดเชาชาว
มอญท่ียังคงความสมบูรณในการศึกษาจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงจัดเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจและนาศึกษารวม
ท้ังควรคาแกการอนุรักษเพ่ือใชเปนทรัพยากรของการทองเท่ียวของประเทศไทยตอไป

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทอง

เท่ียวเชิงอนุรักษท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  ท่ีใชเปนขอมูลเพ่ือและแนวทางในการดําเนิน
งานวิจัย มีดังตอไปนี้

งานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กรมวิชาการ ( 2534 : 3 – 4 ) ไดศึกษาการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน  

ผลการวิจัยพบวา  ตั้งแตป 2530 - 2533  มีโรงเรียนท่ีจัดทําหลักสูตรทองถ่ินจํานวน 25 โรงเรียน  
หลักสูตรและรายวิชาท่ีจัดทํามี 53 รายวิชา  เปนวิชาทองถ่ิน  สวนใหญเปนรายวิชาระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน  สําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินระหวางหนวยศึกษานิเทศกและโรงเรียนรวม
พัฒนาการใชหลักสูตร  พบวา  หนวยศึกษานิเทศกรอยละ 45.45 พัฒนาหลักสูตรรวมกับโรงเรียน
ในลักษณะตาง ๆ คือ การทําส่ือเสริม  การเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาท่ีมีอยูและจัดกิจ
กรรมเสริม  และเม่ือพิจารณาในแตละเขตการศึกษาพบวา  เขตการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวม
กับโรงเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ เขต 7, 1, 5, 8 ตามลําดับ

ศิริชัย  อนันตผล ( 2534 : 229 – 224  อางถึงในรสริน  เลปวิทย  2539 : 78 ) ไดพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา  ดานการศึกษาหลักสูตรแมบทมีการแนะนําจากศึกษานิเทศกและ
สนับสนุนจากโรงเรียนใหครูไดศึกษาหลักสูตรแมบท  ดานการศึกษาสํารวจรวบรวมขอมูล  มีการ
เสนอแนะและสนับสนุนใหสํารวจสภาพความตองการของทองถ่ิน  ดานการวิเคราะหขอสาร
สนเทศและจัดทําขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  มีการเสนอแนะและสนับสนุนใหดําเนินการโดย
ครูมีสวนรวมในการใหขอมูลดานการพิจารณาหลักสูตรหรือรายวิชาตามลักษณะตาง ๆ มีการเสนอ
แนะและสนับสนุนใหดําเนินการทุกลักษณะ  ยกเวนการจัดทําเนื้อหาหรือรายวิชาใหม  ดานการ
เสนอขออนุมัติหลักสูตร  มีการเสนอแนะและดําเนินการโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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วิชาการของโรงเรียนและคณะกรรมการในกลุมวิชา  สวนปญหาในดานตาง ๆ พบวา  สวนใหญขาด
เอกสารท่ีเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  นอกจากนี้ยังขาดวิทยากรผูรูมาใหคําแนะนํา

วราภรณ  บางเล้ียง ( 2534 : 92 )  ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรใหสอด
คลองกับความตองการของทองถ่ิน  ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาต ิ  ผลการวิจัยพบวา  ทุกหนวยงานมีการดําเนินงานในลักษณะของการถายทอดความรู
จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติลงไปตามลําดับจนถึงระดับโรงเรียน  
สําหรับปญหาในการพัฒนาหลักสูตรพบวา  ปญหาสวนใหญไดแก  ทักษะในการพัฒนาหลักสูตร
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของและแหลงความรู

สมพิศ  วงษแหยม ( 2534 : 203 - 215 ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชทรัพยากรทอง
ถ่ินในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการดําเนินการในลักษณะดังตอไปนี ้ การปรับกิจ
กรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม  การปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหา  การจัดทําเนื้อ
หาหรือรายวิชาใหม  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมเสริมนั้น  เปนลักษณะการพัฒนาหลักสูตรท่ีดําเนินการมากท่ีสุด  ทรัพยากรท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาหลักสูตรสวนใหญเปนทรัพยากรบุคคลและนํามาใชในกลุมวิชาการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ  สวนปญหาการนําทรัพยากรทองถ่ินเขามาใชในการพัฒนาหลักสูตร  สวนใหญเปนปญหาใน
ดานทรัพยากรบุคคลและปญหาท่ีพบคือ  บุคคลท่ีเปนทรัพยากรไมมีเวลาพอ

สุดสายใจ  ชาญณรงค ( 2540 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวิชา
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน  โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 6 ขั้นตอน  คือ 1) ศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือสํารวจหาคําศัพททองถ่ินท่ีมีความจําเปนและมีโอกาสไดใชในชีวิตประจําวัน  2) การพัฒนา
หลักสูตร  น้ําขอมูล  จากขั้นท่ี 1  มาปรับเนื้อหา  ซ่ึงยึดรูปแบบและโครงสรางประโยคจากหนังสือ 
English  is  fun  book IV 3 )  ประเมินความสมบูรณของหลักสูตร  โดยผูทรงคุณวุฒิ  ประเมินจาก
แบบประเมินความสมบูรณของหลักสูตร 4)  ปรับปรุงหลักสูตร  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
หลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิมาปรับหลักสูตร  5) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานเปด  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 26  คน  6) ปรับปรุงแกไขหลักสูตร  นําขอ
มูลท่ีไดจากการทดลองมาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร  และเอกสารประกอบหลักสูตร  ผลการวิจัยพบ
วา  จากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน  นักเรียนทุกคนมีคาเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบประจํา
บทเรียนผานเกณฑการประเมินท่ีตั้งไว คือ  รอยละ 60  และผลการประเมินดานความพึงพอใจ  นัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุดคิดเปนคาเฉล่ีย 2.88  และสามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวันได

สาลิน ี  อุดมผล  ( 2542 : ฆ )  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอดภูมิ
ปญญาชาวบานเรื่อง  การเจียระไนนิล  โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน  คือ 1) การสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐาน  โดยศึกษานโยบายทางการศึกษา  วิเคราะหหลักสูตร  สัมภาษณ  สอบถาม  และ
สนทนากลุมเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  จากบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของ 2) การ
พัฒนาหลักสูตร  โดยการสรางโครงรางหลักสูตร  นําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินและนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไข  3) การทดลองใชหลักสูตร  นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนบานชองดาน  จังหวัดกาญจนบุร ี 4) การประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงแก
ไข  โดยการประเมินจากเอกสารและประเมินจากนักเรียนท้ัง 3 ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะ    
และดานเจตคต ิ  ผลการวิจัยพบวา  ขั้นตอนท่ี 1  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา  ผูท่ีมีสวนเกี่ยว
ของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ในการพัฒนาหลักสูตร  พบวา  โครงรางหลัก
สูตรมีองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองท่ีสามารถนําไปทดลองใช  ขั้นการ
ทดลองใชหลักสูตร  พบวา  ผูสอนและปราชญชาวบานมีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรไป
ใช  และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ในการประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุง
แกไข  พบวา  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะในการเจียระไนนิล  และมีเจตคติท่ีดีตอ         
การเจียระไนนิล  และควรมีการปรับปรุงในเรื่องของคาบเวลาเรียน

ศรีวรรณ  จันทรหงษ  ( 2542 : ฆ )  ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เรื่องงานจักสาน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร         
( ชุบราษฎรนุสรณ ) จังหวัดสมุทรสาคร  โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน  คือ                  
1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  สํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจาก
การสัมภาษณ  สอบถาม  และสนทนากลุม  2) การพัฒนาหลักสูตร  โดยการสราง  โครงรางหลัก
สูตร  นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  3) การทดลองใชหลัก
สูตร   นําหลักสูตรไปใหผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข                       
3) การทดลองใชหลักสูตร  นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนวัด
ยกกระบัตร ( ชุบราษฎรนุสรณ ) จังหวัดสมุทรสาคร 4)  การประเมินผลและแกไขปรับปรุงหลัก
สูตร  โดยประเมินจากเอกสารหลักสูตร  และประเมินผลนักเรียนท้ัง 3 ดาน  คือ  ดานความรู  ดาน
ทักษะ  และดานเจตคติ  ผลการวิจับพบวา  ใน การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา  ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมี
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องงานจักสาน  ในการพัฒนาหลักสูตร  พบวา  โครงรางหลัก
สูตรมีองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองท่ีสามารถนําไปทดลองใชได  ใน      
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การทดลองใชหลักสูตร  พบวา  นําหลักสูตรไปทดลองใชสอนโดยปราชญชาวบาน  เปนเวลา 54  
คาบ  ในการประเมินหลักสูตร  พบวา  ดานเอกสารหลักสูตร  ควรปรับเปล่ียนเวลา  กิจกรรม  และ
เนื้อหาบางสวน  สวนผลการทดลองใชพบวา  ผูเรียนมีความรูความเขาใจ  มีทักษะในงานจักสาน
และมีความรักในชุมชน

งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
แอนเดรีย  โนทาร  (  Andrea  Notare 1999 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ  การ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยการกําหนดรูปแบบของระบบการพัฒนาโดยใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการ ซ่ึงวัตถุประสงคในการวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกําหนด
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร     ทองถ่ิน     รูปแบบในดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  โดยใชระยะเวลาในการวางแผนและดําเนินการท้ังส้ิน  2 ป  ซ่ึงในการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินนั้น ใชวิธีการดําเนินการตามแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําหลักสูตรของไทเลอร
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกเนื้อหาวิชา กําหนดวัตถุประสงค และประสบการณใน
การจัดการเรียนการสอนในแตละบทเรียนรวมกับนักเรียนและครูผูสอน  โดยมีการวางระบบการวัด
และประเมินผลท้ังระหวางการดําเนินการใชหลักสูตรและหลังการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง  เพ่ือ
นําผลท่ีไดมาทําการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นเปนระยะ ๆ  โดยในการประเมินผลภาย
หลังการใชหลักสูตร  ใชรูปแบบการประเมินผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือนําผลมา
อภิปรายในดานของความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละบทเรียน และความคิดเห็นในดานของการมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  โดยมีการประเมินในดานของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผูสอนดวย  ซ่ึงจากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยพบวา  หลักสูตรทองถ่ินท่ีจัดทําขึ้นโดย
ใชรูปแบบการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  ทําใหไดหลักสูตรท่ี
ตรงตามความตองการและความสนใจของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรอยางแทจริง  และในดาน
คุณคาของหลักสูตร  พบวา  หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  สามารถถายโยงนําไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีอยู
ในชุมชนเดียวกันได  ซ่ึงผลของการนําหลักสูตรไปใช  พบวา ผูเรียนใหความสนใจ  กระตือรือตน
ในการเรียน  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นกวาการใชหลักสูตรเดิม  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมไวคือ  ควรมีการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในดานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
โดยนํา   ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย.

มูราเดียน ( Mooradian  1986 : A , อางถึงใน  รสริน  เลปวิทย 2539 : 80 ) ไดศึกษา     
การจัดหลักสูตรในเขตท่ีขาดแคลนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรผลการวิจับพบวา  บุคลากรท่ีเปนผู
เช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรทองถ่ินควรมีลักษณะดังนี้  คือ  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
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เปนบุคคลระดับผูบริหารหรือผูจัดการองคกรและบุคคลท่ีทํางานเกี่ยวกับหลักสูตรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรนั้น  ตองมีการดําเนินงานรวมกับบุคคลทุกฝายดังกลาว  โดยจัดหลักสูตรให  
ครอบคลุมท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  สวนทรัพยากรท่ีนํามาพิจารณาในการจัด     
หลักสูตรนั้นไดจากองคการจัดการศึกษาในทองถ่ิน  โครงการจัดการศึกษา   ครอบครัวและส่ิงท่ี
ทองถ่ินใหความสนใจ

ลี  ยองกวาน ( Lee  Yonghwan 1995 : 46,  อางถึงใน  รสริน  เลปวิทย 2539 : 80 ) ได
ศึกษาความคิดแนวใหมเกี่ยวกับหลักสูตรทองถ่ิน  ผลการวิจับพบวาความคิดแนวใหมเกี่ยวกับหลัก
สูตรทองถ่ินมีแนวคิดมาจากทฤษฎีของ Foucault  และ Lyotard  ซ่ึงมีแนวคิดสําคัญวา  ความเท่ียง
ตรงแขนงองคความรูท้ังหมดตองมาจากบุคลากรในทองถ่ินเอง  ดังนั้นบทบาทของครูจะแตกตาง
จากแนวการสอนแบบเกา  ซ่ึงครูตองยึดแนวหลักสูตรทองถ่ิน.

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. ( 2533 : 8 )  ไดศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพของการจัด

ทองเท่ียว  ทัศนศึกษาสําหรับเยาวชนในปจจุบัน  ความตองการและทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวทัศนศึกษา  ทัศนคติของผูปกครอง  ครูอาจารยท่ีมีตอการทองเท่ียวทัศนศึกษาของเยาวชน  
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการจัดการทองเท่ียวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชน  เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวทัศนคติของเยาวชน  การศึกษาครอบคลุม 21 
จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย โดยศึกษาจากขอมูลเอกสารและรายงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของและการสัมภาษณเยาวชน  ผูปกครอง  ครูอาจารยตลอดจนผูบริหารในหนวยงานตาง ๆ  
ซ่ึงผลการวิจัยพบวาผูปกครอง  ครูอาจารยและเยาวชนสวนมากมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียว  ทัศน
ศึกษาของเยาวชน    ทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันวาประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการไปทองเท่ียว
ทัศนศึกษาของเยาวชนก็คือ ทําใหเยาวชนมีประสบการณท่ีดีขึ้น  เยาวชนไดรับความรู  ไดพบเห็น
ส่ิงใหมๆ ทําใหหูตากวางขวางขึ้น       ประโยชนท่ีสําคัญรองลงมาคือเปนการพักผอนทําใหเยาวชน
ไดรับความเพลิดเพลินและทําใหเยาวชนมีโอกาสไดรูจักประเทศของตนเองดียิ่งขึ้น  มีผูปกครอง  
ครูอาจารยและเยาวชนเพียงสวนนอยท่ีมีทัศนคติในดานลบตอการทองเท่ียวทัศนศึกษาของเยาวชน      
ประเด็นท่ีครูอาจารย    ผูปกครองและเยาวชนเปนหวงก็คือความปลอดภัยของเยาวชนโดยเฉพาะใน
การเดินทาง

ความเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเยาวชนควรไปทองเท่ียวทัศนศึกษา  ผูปกครองและครู
อาจารยใหความสําคัญกับแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสถาน
มากกวาอุทยานแหงชาติหรือแหลงทองเท่ียวชมธรรมชาติ
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ความเห็นเกี่ยวกับพาหนะท่ีใชในการเดินทาง  ความคิดเห็นของผูปกครอง  ครูอาจารย
และเยาวชนสอดคลองกัน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความหวงใยในดานความปลอดภัยในการเดินทาง
ของเยาวชนคือ    เยาวชนควรเดินทางโดยรถของสถานศึกษาซ่ึงสามารถควบคุมได  หรือรถไฟ  
นอกจากนี้ก็มีรถเชาและรถทัวร

ความเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการทองเท่ียวทัศนศึกษา  ครูอาจารยมีปญหา
เกี่ยวกับการจัดทองเท่ียวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชนมากกวาผูปกครอง  ปญหาท่ีครูอาจารยประสบ
เรียงตามลําดับความสําคัญคือ ปญหาเกี่ยวกับตัวเยาวชน  ปญหาเกี่ยวกับผูปกครอง  ปญหาเกี่ยวกับ
คาใชจาย  ปญหาเกี่ยวกับผูนําเยาวชน  ปญหาท่ีพักแรมและปญหาความปลอดภัย  สําหรับปญหา
ใหญของผูปกครองคือ ความปลอดภัย  ในสวนของตัวเยาวชนเองเห็นวาผูปกครองเปนปญหาท่ี
สําคัญท่ีสุด           รองลงไปตามลําดับคือ  ปญหาคาใชจาย  ปญหาท่ีพักแรม  ปญหากับเยาวชนเอง
และปญหาดานความปลอดภัย.

สุทิตย  อบอุน  ( 2541 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสอง
เสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ศึกษาเฉพาะกรณี : เสนทางสายลําน้ํากก  จังหวัดเชียงใหม – 
เชียงราย  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา  ชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง  โดยมีศักยภาพ
ในดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวมากท่ีสุด  รองลงมา  ไดแกการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และการกระจายรายได  ตามลําดับ  โดยในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ชุมชนมีศักยภาพในดานการแนะนํา  การใหความรูเกี่ยวกับ
การรักษาสถานท่ีทองเท่ียวมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก  การจัดเตรียมอุปกรณการเดินทางเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยและการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ  ในดานการ
กระจายรายได  ชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพในดานการแนะนําซ้ือส่ิงของ / สินคาท่ีระลึกท่ีผลิตขึ้นใน
ชุมชนมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก  การสงเสริมใหนักทองเท่ียวไดใชบริการการทองเท่ียวในชุมชน  
และการจางงานแกคนในชุมชน  สวนในดานการสรางความถึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว  ชุมชนทอง
ถ่ินมีศักยภาพในดานการใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถ่ินมากท่ีสุด  รองลง
มาไดแก  การจัดเก็บคาบริการท่ีคุมคาตอกิจกรรมทองเท่ียวและการเสนอส่ือความหมายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับศักยภาพในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษต่ํา
กวาคาเฉล่ียเล็กนอย  ขอเสนอแนะตอการวิจัย คือ  ควรสงเสริมใหชุมชนในแหลงทองเท่ียวมีความรู  
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทองเท่ียวในชุมชน  โดยจะตองบมุงเพ่ิม    
ศักยภาพในการรับรูขาวสารและการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ท้ังนี้เพ่ือ
ความยั่งยืนของทรัพยากรทองเท่ียวในชุมชนทองถ่ินตอไป
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ศกลวรรณ  พาเรื่อง  ( 2540 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีสงเสริม   
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไดศึกษาจาก
นิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 450 คนท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผล    
การวิจัยพบวา  การวิเคราะหองคประกอบจากปจจัยการใชเวลาวาง  16 กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร  พบวา  สามารถจัดองคประกอบได 2 องคประกอบคือ  กิจกรรมท่ีตองลงมือ
กระทํา  และกิจกรรมท่ีไมตองลงมือกระทํา    ซ่ึงกิจกรรมท่ีตองลงมือกระทํา   พฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  สวนความรูในประเด็นการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไมพบความสัมพันธกับพฤติกรรมการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  นอกจากนี้ลักษณะปจจัยทางประชากรศาสตร  ในดาน  ตัวแปรช้ันป , สาขาวิชา , 
ภูมิลําเนา  และบุคคลท่ีพักอาศัยดวย  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนัก
ศึกษา

ปรัญญินี  พงษพานิช ( 2541 : บทคัดยอ ) ศึกษาสถานภาพของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ทรรศนะของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และปญหาอุปสรรคท่ีจะดําเนินธุรกิจนําเท่ียวเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม  จากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีมี
สํานักงานท่ีตั้งในเขตอําเภอจังหวัดเชียงใหม  ท่ีไดมาจากการสุมตัวอยางแบบมีระบบ  จํานวน 120 
ธุรกิจ  โดยใชการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ   พบวา  ผูใหขอมูลสวนใหญ
มีธุรกิจนําเท่ียวเปนลักษณะบุคคลธรรมดา  ประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทในประเทศพบวา  ผูให
ขอมูลสวนใหญมีทรรศนะในระดับท่ีดีและดีมากตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยมีทรรศนะตอกิจ
กรรมทางการทองเท่ียวท่ีประสานสัมพันธระหวาง 5 องคประกอบ  ไดแก  1) การอนุรักษส่ิงแวด
ลอมทางธรรมชาติ  2) การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  3) การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษาส่ิงแวดลอม  
4) ผลประโยชนตอชุมชนและ 5) การกระจายรายได  ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีทรรศนะเกี่ยวกับ
แนวคิดดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีถูกตองและเปนไปในทิศทางท่ียั่งยืน สําหรับปญหา  
อุปสรรคและขอเสนอแนะของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในการดําเนินธุรกิจทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น  
พบวา  ไมมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แตมีขอเสนอแนะให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจทองเท่ียวเชิงอนุรักษท้ัง 3 ฝาย  ไดแก  ผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียว  อุทยานแหงชาต ิ และชุมชนทองถ่ิน  มีการวางแผนปฏิบัติรวมกัน  โดยใหหนวยงาน
รวมกันรับผิดชอบในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมและ
เปนสัดสวนในดานการจัดการเพ่ือรองรับการทองเท่ียวและมีการสรางความรูความเขาใจใน        
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแกผูเกี่ยวของอยางแทจริงตอไป
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งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เอริน  โอเดนนอล  ซิลส ( Erin O'Donnell Sills 1999 : 198 ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ

จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเปนตัวกําหนดการประมาณการอนุรักษและพัฒนาความตองการทาง
เศรฐศาสตรเชิงสถิติโดยนักทองเท่ียวนานาชาติ  และผลกระทบตอกลุมคนพ้ืนเมืองของประเทศ
ไซปรัส ในหมูเกาะไอซแลนด  อินโดนีเซีย  ซ่ึงวิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการสํารวจสภาพการทอง
เท่ียวเชิงนิเวศนซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมีอํานาจในการพัฒนาใหเกิดความสมบูรณขึ้นภายในแหลงทอง
เท่ียวและชุมชน  จากกรณีศึกษาในประเทศไซปรัส  ไอซแลนด  อินโดนีเซีย  โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจและเก็บขอมูลทางเศรษฐศาสตรเชิงสถิติในป ค.ศ.1966  กับครอบครัวชาวพ้ืนเมือง
และนักทองเท่ียวตางชาต ิ โดยมุงศึกษาถึงเทคนิควิธีการตาง ๆ ท่ีสนับสนุนนักทองเท่ียวใหกาวไปสู
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   โดยเนนจุดมุงหมายไปสูรูปแบบการพัฒนารวมและการสรางรายไดให
กับรัฐบาลท่ีไดมาจากภาษีหรือไดมาจากแหลงอ่ืน ๆอันเปนผลจากการทองเท่ียว  ซ่ึงเปนผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายในชุมชน  และการหาแนวทางในการเพ่ิมคุณคาดานการ
อนุรักษแหลงทองเท่ียว  จากผลการวิจัยพบวา ศักยภาพของนักทองเท่ียวหรือกองทุนนักทองเท่ียว 
ไดแทรกแซงชวยลดความกดดันของครอบครัวพ้ืนเมืองบนฐานของการเพ่ิมรายได  จากการ
ประดิษฐส่ิงของท่ีทําขึ้นจากหวายจําหนายใหแกนักทองเท่ียว  และชาวพ้ืนเมืองเห็นชอบตอรูปแบบ
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยมีสวนรวมในการชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  
เนื่องจากเห็นความสําคัญในการนํามาซ่ึงรายไดของชนพ้ืนเมือง  นอกจากนี้ นักทองเท่ียวมีความพอ
ใจในการเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ียังสมบูรณ และไดซ้ือสินคาพ้ืนเมืองของชนพ้ืนเมือง
ตลอดจนเห็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติของกลุมชนพ้ืนเมืองและธรรมชาติท่ีสมบูรณสวยงาม  สวนรัฐ
บาลไดมีสวนเขารวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยการใหการสนับสนุนในดานของ
ความรู  ประกอบกับการใหแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน  ในการจัดเปนบานพักใหกับนัก
ทองเท่ียว  โดยใหพักอาศัยกับชนชาวพ้ืนเมือง  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว  สรางแนวทางในการ
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  โดยยึดรูปแบบการกระจายรายไดและใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการดูแลรักษา และสรางความเขาใจใหกับนักทองเท่ียว  ซ่ึงทําใหการดําเนินการ
ทองเท่ียวในประเทศอยูควบคูกับการอนุรักษและพ้ืนฐานของการพัฒนา.

เรน  เดลาโรซา  (Rene De La Rosa 1999 : 79 )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาส่ิง
แวดลอม : กรณีศึกษาการอนุรักษ พ้ืนท่ีเขตปริมณฑลชายฝงทะเล  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ  
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ซ่ึงทําใหไดขอคนพบวา  การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลชายฝงทะเล  จากการกอสรางตึกและอาคาร
สถานท่ีทําใหสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป  และกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายในดานผลกระทบ
ตอระบบนิเวศนวิทยา   และจากการทุมทุนสรางท่ีพักตามชายฝงทะเลใหกับนักทองเท่ียวของรัฐบาล
ในป 1991 เปนตนมา ทําใหเปนเหตุสนับสนุนใหเกิดปญหาดังกลาว  ดังนั้นในการพัฒนาส่ิงแวด
ลอมและปรับสภาพใหเขาสูสภาวะปกติ  จึงไดมีการนํารูปแบบการจัดการทองเท่ียวท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของการอนุรักษเขามาใช  ซ่ึงทําใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว  และไมกอให
เกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม  โดยมีการใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมใน
สถานท่ีทองเท่ียว  โดยชุมชนทองถ่ินไดผลประโยชนในดานของเงินทุนหมุนเวียน  และรายไดจาก       
นักทองเท่ียว  ซ่ึงรูปแบบดังกลาวไดดําเนินการใน เมืองวิลลาซ่ี  ในเทกซัส  เปนเมืองแรก  และได
ขอคนพบวาในการกอสรางอาคารสถานท่ีหรือท่ีพักในแหลงทองเท่ียว  ควรมีการศึกษาและ        
คาดการณลวงหนาถึงผลในอนาคต  ซ่ึงรูปแบบในการจัดการท่ีดีนั้น  ตองเกิดจากความรวมมือใน      
การดําเนินการของคนในชุมชนเปนพ้ืนฐาน  เนื่องจากเปนผูท่ีอยูและเห็นสภาพปญหาท่ีแทจริงใน
ชุมชนแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ.

การศึกษาเปนปจจัยหลัก ของการพัฒนาประเทศ ใหเปนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค 
ท้ังทาง ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดการศึกษาใหสามารถสนอง
ความตองการ และความคาดหวังของสังคมนั้น จําเปนตองคํานึงถึง ปจจัยแวดลอมดานตาง ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ภาวะการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องของสังคม อันเนื่องจากความเจริญ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงจําเปนตองมีการปรับเปล่ียน เพ่ือรองรับ
และตอบ สนองไดอยาง เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณ  ซ่ึงหลักสูตรจัดเปนองค
ประกอบสําคัญท่ีชวยกําหนดทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษา    จากการศึกษางานวิจัย 
ตาง ๆ พบวา หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เปนหลัก สูตรท่ีมุงเนน
กระบวนการมากกวาเนื้อหา โครงสรางความรูของหลักสูตรมุงพัฒนา ใหผูเรียนมีความรู ทักษะ   
คานิยม และการจัดการ ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดแก ปญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู และ
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดําเนิน ชีวิตประจําวันได โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร
ประถมศึกษายังคงแบงเปน 5 กลุมประสบการณเหมือนเดิม และเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา     หลักสูตร ขณะเดียวกันไดกําหนดแนวดําเนินการ เพ่ือใหการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จตามจุดหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว ซ่ึงจากผลของการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินพบวาการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ทําใหผูเรียนเกิดความรักและความผูกพันในทองถ่ิน
ของตน  ตลอดจนเขาใจเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในทองถ่ินของตนไดเปนอยางดี    ซ่ึงการเขาใจ
ในสภาพทองถ่ินของตนนี่เองจะเปนบอเกิดของการพัฒนาสภาพทองถ่ินของตนใหดียิ่งขึ้นตอไป  
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รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินท่ีดําเนินการกันมากท่ีสุดคือการปรับกิจกรรมการเรียน     
การสอนหรือกิจกรรมเสริม  การปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหา  การจัดทําเนื้อหาหรือรายวิชา
ใหม  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
เสริม  โดยมีการนําปราชญชาวบานหรือผูรูในชุมชน  ตลอดจนทรัพยากรในทองถ่ินมาเปนปจจัยใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร  4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน  2) การพัฒนาหลักสูตร  3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช  และ 4) การปรับปรุงแกไขหลัก
สูตร  เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับท่ีสมบูรณ

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษพบวา  ปจจุบันสภาพแหลง
ทองเท่ียวในประเทศไทยกําลังเส่ือมโทรม  เนื่องจากการผูทองเท่ียวขาดความรูดานการทองเท่ียวท่ี
ถูกตอง   นั่นคือ  การทองเท่ียวท่ีควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงจะทําใหเปน
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  นั่นคือ  มีทรัพยากรณควบคูกับการทองเท่ียวไปตลอด   จากผลการวิจัยนั้น
พบวา  ประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการทองเท่ียวท่ีมีตอเยาวชนนั่นคือ  ทําใหเยาวชนมีประสบการณ
ท่ีดีขึ้น  ไดรับความรู  ไดพบเห็นส่ิงใหมๆ ทําใหหูตากวางขวางขึ้น       และประโยชนท่ีสําคัญรอง
ลงมาคือเปนการพักผอนทําใหเยาวชนไดรับความเพลิดเพลินและทําใหเยาวชนมีโอกาสไดรูจัก
ประเทศและทองถ่ินของตนเองดียิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  การทองเท่ียวเปนการเรียนรูอีก
ชนิดหนึ่ง  ท่ีทําใหผูเรียนไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมใหม  ท่ีเปนของจริง  มีความนาสนใจ  ยิ่งกวา
เนื้อหาในตําราเรียน  และทําใหเยาวชนไดรับประสบการณตรงในดานของความรูและการทราบถึง
สภาพแหลงทองเท่ียวตลอดจนปญหาของแหลงทองเท่ียวท่ีกําลังประสบอยู  เพ่ือเปนการสรางจิต
สํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรแหลงทองเท่ียวของประเทศ  หรือแหลงทองเท่ียวในทอง
ถ่ินของเยาวชนเอง  นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยยังพบวา  ชุมชนมีความสําคัญในการสนับสนุน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหเกิดขึ้นกับผูท่ีมาทองเท่ียวได  เพียงแตตองมีการใหความรูเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีถูกตองแกชุมชนเปนเบ้ืองตนดวยนั่นเอง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and  Development) โดยมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (R1 / Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (D1 / Development) :  การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (R2 / Research) : การทดลองใชหลักสูตร
ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (D2 / Development) : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ี

พัฒนาขึ้น
การดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 / Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดําเนินการ

วิธีการท่ีใชในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน มีรายละเอียดของ
การดําเนินการและลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้

1.  วิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 , แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) , แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับท่ี 8 (2540-2544) , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ,  แผนการศึกษาแหง
ชาติ  พุทธศักราช 2535 , หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) , หลัก
สูตรกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยการ
วิเคราะหเอกสาร  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย

2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดย
การวิเคราะหเอกสาร  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ     แบบสอบถามและประเด็น
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การสนทนากลุม ( Focus  group ) เพ่ือใชในการศึกษาความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และประมวล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและการจัดทําโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดานเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากผูเกี่ยวของในการดําเนิน
การวิจัย

3.  คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะทําการศึกษา  โดยเนนความตองการของชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน  มีเสนทางคมนาคมสะดวกตลอดจนมีแหลงทองเท่ียวและผูรูดานแหลงทองเท่ียว
อยูในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเอ้ือตอการจัดทําหลักสูตรและดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยเจาะจงทําการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุร ี กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน  โดยเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

4.  ดําเนินการติดตอกับสวนราชการตาง ๆ อยางเปนทางการ  โดยขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี  และผูอํานวย
การโรงเรียนบานใหมพัฒนา  เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี

5.  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี ดวยตน
เองในประเด็นและวิธีการดังตอไปนี้

     5.1  การสัมภาษณ  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จํานวน 1 คน  และ
ศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จํานวน 2 คน  เกี่ยวกับความ
ตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

    5.2 การสอบถามความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ในดานเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี 
จํานวน 23 คน

   5.3  การสนทนากลุม ( Focus  group ) เกี่ยวกับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตร
และโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
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การสอนจากผูท่ีเกี่ยวของ โดยอาศัยความรวมมือของผูเขารวมการสนทนากลุม ไดแก ผูบริหารโรง
เรียนบานใหมพัฒนา  จํานวน 1 คน  ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  จํานวน 1 คน  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน  ตัวแทนผู
ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 คน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี จํานวน 1 คน  และผูดําเนิน กิจการ
ทัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีจํานวน 1 คน

รวมผูใหขอมูลในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท้ังส้ิน  32 คน  โดยผูวิจัยใชเวลาในการเก็บ
ขอมูลประมาณ 2 สัปดาห  ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอนดําเนินการดังนี้

   5.1  การสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จํานวน 1 คน  และ
ศึกษา        นิเทศกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จํานวน 2 คน  เกี่ยวกับความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   สําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง( Structure  
Interview ) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน  จํานวน 9 ขอ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณในเรื่อง  ช่ือ-สกุล    อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงการทํางานในปจจุบัน  ประสบ
การณในการทํางานและการเขารับอบรมหรือประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  รวม
จํานวน 6  ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ศึกษาเฉพาะกรณีแหลงทองเท่ียวใน
อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  จํานวน 2 ขอ  ดังมีประเด็นตอไปนี ้  1) ความคิดเห็นในดาน
ของความสําคัญและจําเปนตอการนําหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 2) การพัฒนาหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ควรจัดเนื้อหาและประสบการณในดานใดใหนักเรียนได
ศึกษาและปฏิบัติ

ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ  ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังข
ละบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี จํานวน 1 ขอ
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ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
การสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนการดําเนิน

การดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  และ

แหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
ขั้นตอนท่ี 2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของแบบ

สัมภาษณ  และขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นตอนท่ี 3  สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตของเนื้อหา  จากนั้นนําแบบสัมภาษณท่ี

สรางเสร็จเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  ตรวจ
สอบเพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนท่ี 4  นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยา
นิพนธจํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบอีกครั้งดวยวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC ) เพ่ือความสมบูรณของแบบสัมภาษณท่ี
ใชในการวิจัย  แลวนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความเท่ียงตรง  ตาม
เนื้อหา  โดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) และวิเคราะหขอมูลความสอดคลองโดยนํา
ขอมูลท่ีไดรวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาความสอดคลอง  ซ่ึงไดคาความสอดคลอง เทากับ
1.00  และพิจารณาจากขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ิมเติม

ขั้นตอนท่ี 5  นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช  ( try  out ) หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  
จํานวน 1 คน  และศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอจํานวน 2 คน  สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  และไมใชกลุมตัวอยาง  
รวมจํานวนท้ังส้ิน 3 คน

ขั้นตอนท่ี 6  ไดแบบสัมภาษณท่ีสมบูรณ  ท่ีนําไปใชในการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงหัวหนาการประถมศึกษา

และศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี  เพ่ือขอความอนุเคราะห
สัมภาษณอยางเปนทางการ ( formal  interview )

2. ประสานงาน  กําหนดเวลาและสถานท่ีสัมภาษณ
3.  เดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง  ตามขั้นตอนดังนี้
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   3.1  ขั้นตอนกอนไปสัมภาษณ  ในการเตรียมการกอนไปสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนิน
การและเตรียมการดังตอไปนี้

3.1.1  เตรียมแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นใหพรอม
3.1.2  เตรียมอุปกรณหรือเครื่องมือในการบันทึกคําสัมภาษณ  เชน  กระดาษ

บันทึกขอมูล  ปากกา  ดินสอ  เครื่องบันทึกเสียง  มวนเทป  และกลองถายภาพ
3.1.3 ผูวิจัยซักซอมการสัมภาษณดวยตนเอง  รวมท้ังวิธีการบันทึกขอมูล

3.2  ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ในขั้นดําเนินการสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไป
นี้

3.2.1  ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณกับผูท่ีจะไป
สัมภาษณ

3.2.2 ผูวิจัยสัมภาษณตามแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และในเวลาสัมภาษณ
อาจถามคําถามใดกอนหรือหลังก็ไดตามความเหมาะสม

3.3  ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ  ในขั้นบันทึกผลการสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนินการดัง
ตอไปนี้

3.3.1  ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันที
              3.3.2  บันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง
 3.4  ขั้นปดการสัมภาษณ  เม่ือผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว    กลาว
ขอบคุณผูใหสัมภาษณ  พรอมท้ังกลาวอําลา

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  
จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน  วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ในตอนท่ี 1 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  และ
วิเคราะหความตองการรวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี  ในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3  โดยการวิเคราะหเนื้อหา  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
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5.2  การสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23  คน  โดยใชแบบสอบถาม 1 
ฉบับ  เปนแบบสอบถามความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  แบงออกเปน 2 ตอน  รวมจํานวน 9 ขอ  ดังนี้

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใน
เรื่องเกี่ยวกับ  ช่ือ-สกุล  เพศ  อายุ  อาชีพของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง   และประสบการณดาน
การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ของอําเภอสังขละบุร ี  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบราย
การ ( Check  list ) รวม  5 ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีนักเรียนตองการ อีก 4 ขอ ซ่ึงมีรายละเอียด ไดแก 1) เนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ท่ีนักเรียนตองการทราบ  และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการใหมีขึ้นในหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 3) วิธีวัดผล
ประเมินผลท่ีนักเรียนตองการ 4) แหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจและตองการเขาไปทัศนศึกษา
จํานวน 3 แหลง  โดยแบงออกเปน  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  1 แหง  แหลงทองเท่ียวทางวัฒน
ธรรม  1 แหง  และแหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน - โบราณสถานอีก 1 แหง  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
แบบสํารวจรายการ ( Check  list )

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถามเพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนการดําเนิน

การดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทอง

ถ่ิน  และขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนท่ี 2  กําหนดโครงรางของแบบสอบถามจากขอมูลท่ีไดในขั้นตอนท่ี 1  เปน

ประเด็นคําถามแบบสํารวจรายการ ( Check  list ) จํานวน 5 ขอ  เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในดานเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการใหมีขึ้นในหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วิธีวัดผลประเมินผล  แหลงทอง
เท่ียวท่ีนักเรียนสนใจตองการเขาไปทัศนศึกษาจํานวน 3 แหง  โดยแบงออกเปน  แหลงทองเท่ียว
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ทางธรรมชาติ  1 แหง  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  1 แหง  และแหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน -
โบราณสถานอีก 1 แหง  รวมจํานวน 4 ขอ

ขั้นตอนท่ี 3 สรางแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการ แลวนําเสนอ
ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน  3  ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือใหขอเสนอ
แนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเสร็จแลว  ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยา
นิพนธ จํานวน  3  ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบอีกครั้ง  แลวหาความสอดคลอง
ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00

ขั้นตอนท่ี  5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขในดานของ ภาษาท่ีใช  และการให
นักเรียนไดเพ่ิมเติมเหตุผลในการเลือกสถานท่ีท่ีตองการไปทัศนศึกษา ในตอนท่ี 2  ขอท่ี 4 ของแบบ
สัมภาษณ ไปทดลองใช ( try  out ) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 3 คน  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนท่ี   6  ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ  ท่ีนําไปใชในการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวยการโรงเรียนบาน

ใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี เพ่ือขออนุญาต
ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง  ดวยการใช
แบบสัมภาษณ

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา   เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ขอมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  เกี่ยวกับความตองการการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการในเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 2 ตอน  วิเคราะหสถานภาพขอมูลท่ัวไปและ
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ประสบการณดานการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ของอําเภอสังขละบุรีของผูตอบแบบสอบ
ถามในตอนท่ี 1 และขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6ในดานเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล และแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนตองการเขาไปทัศนศึกษา รวมจํานวน 4 ขอ ในตอนท่ี 2  
โดยใชคารอยละ ( % ) จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

5.3  การสนทนากลุม  ( Focus  group ) โดยการสนทนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความ
ตองการดานการพัฒนาหลักสูตรและโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี โดยมีผูเขารวมสนทนากลุมและเหตุผลในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม  ดัง
ตอไปนี้

1. ผูบริหารโรงเรียนบานใหมพัฒนา  จํานวน 1 คน  เหตุผลในการคัดเลือกคือ  เปนผูท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง  และเปนเจาของสถานท่ีในการนําหลักสูตรทองถ่ินท่ี
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช   ซ่ึงจะสามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม  และการใหขอคิดพิจารณาในดานเนื้อหาของหลักสูตรไดเปนอยางดี

2. ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 1 
คน   เหตุผลในการคัดเลือกคือ  เปนผูท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนํา
หลักสูตรไปใชโดยตรง  รวมท้ังจากประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 จะทําใหสามารถใหแนวคิดและวิธีการในการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน รวมท้ังเนื้อหาท่ีควรจัดใหเด็กไดเรียนในสวนท่ีเกี่ยว
ของกับกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ือใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูของกลุมวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิตไดเปนอยางดี

3. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน  เหตุผลในการคัดเลือก
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการกํากับสงเสริม  สนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาในสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบัน  ดังนั้นการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา  จึงจําเปนตองใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนในการรับรูและแสดงความคิดเห็น  
เนื่องจากถือวาเปนสวนหนึ่งของกลุมบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจากชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงสามารถท่ีจะใหขอคิดหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนรวมท้ังขอเสนอแนะท่ีมีประโยชน   ซ่ึงอาจรวมไปถึง  การอํานวยความสะดวกหรือการให
การชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี
พัฒนาขึ้นตอไปไดอีกดวย
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4. ตัวแทนผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 คน  เหตุผลในการคัด
เลือกคือ  เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาในปจจุบันมีการเปดกวางใหชุมชนและกลุมบุคคลหลาย ๆ 
ฝายเขามามีสวนชวยเหลือและประเมินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซ่ึงหนึ่งในกลุมบุคคล
ท่ีควรเปดโอกาสใหเขามามีสวนเกี่ยวของในการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และเนื้อหา
ใหแกนักเรียน  ก็คือผูปกครองนักเรียน  เนื่องจากเปนผูท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง   ดังนั้นจึง
ควรรับรูและมีการรวมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน

5. ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินจํานวน 1 คน  เหตุผลในการเลือกคือ  ใน
กระบวนการสรางหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
อาศัยผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือใหขอเสนอแนะในการจัดเนื้อหาการ
เรียนการสอน  และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะสามารถสรางใหนักเรียนเขาใจในดานของการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหถูกตองได  นอกจากนี้  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินยัง
สามารถใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยอาจจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัด
การเรียนการสอนในบางเนื้อหาของบทเรียนดวย

6. ผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี จํานวน 1 คน  เหตุผลในการเลือกคือ  ผูรู
ดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  จะชวยใหขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะในดานของการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในดานของการเลือกแหลงท่ีจะจัดให     
นักเรียนไดทัศนศึกษา  ตามหลักสูตรท่ีไดวางไว  นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการเขามามีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาบางหัวขอได  ซ่ึงจะทําใหการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และการกําหนดเนื้อหาในการเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

7. ผูดําเนินกิจการทัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีจํานวน 1 คน  เหตุผลในการคัด
เลือกคือ  ผูดําเนินกิจการทัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี จะเปนผูท่ีรูในดานขอบเขตของการทอง
เท่ียวในแตละพ้ืนท่ีไดดีรองจากผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  นอกจากนี้จะเขาใจ
สภาพปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีบางจุดได  เนื่องจากเปนผูดําเนินการโดย
ตรงในการจัดกิจการทัวรทองเท่ียว  ซ่ึงถือวามีประโยชนในดานของการใหขอมูลเรื่องการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาของหลักสูตร  รวมท้ังจะสามารถใหขอเสนอแนะในดานของการ
จัดทัศนศึกษา  และสามารถใหจุดเนนในดานของเนื้อหาท่ีควรสอดแทรกลงไปในบทเรียนในดานท่ี
เกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวไดเปนอยางดี

รวมจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 7 คน  กําหนดระยะเวลาในการสนทนากลุม 2 ช่ัวโมง  
และกําหนดประเด็นการสนทนากลุมเปน 4 ตอน  จํานวน 14  ขอ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม  ไดแก  ช่ือ-สกุล  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  และประสบการณในการ
ถายทอดความรูดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี รวมจํานวน 6 ขอ

ตอนท่ี 2   ประเด็นท่ีใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินจํานวน 2 ขอ  ไดแก 1) ความคิดเห็นในดานความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีจะจัดเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวในอําเภอสังขละบุรีและการอนุรักษแหลงทองเท่ียว   2) ความคิดเห็นในดานของประโยชนท่ี
จะไดรับจากหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีจะจัดใหกับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

ตอนท่ี 3  ประเด็นท่ีใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาสาระในการรางหลัก
สูตรและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวคือ 36 คาบ  จํานวน 5 ขอ ไดแก  1)เนื้อหาสาระเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ีควรนํามาใชในดานการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนควรใหความรูกับนักเรียนใน
ดานใดบาง  และทําไมจึงตองใหนักเรียนเรียนเรื่องนั้น  2) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสม
ท่ีควรจัดใหมีในหลักสูตรเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนคือวิธีการและกิจกรรมใด 3)  แหลง
ทองเท่ียวท่ีพานักเรียนไปทัศนศึกษาคือแหลงทองเท่ียวใดบาง  เพราะเหตุใดโดยจําแนกเปนแหลง
ทองเท่ียว 3 ประเภท  ไดแก  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  และ
แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน -โบราณสถาน 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการวัดผลประเมินผล
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา  รวมท้ังผลท่ีจะเกิดกับนัก
เรียนหลังการทัศนศึกษา  5) ปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น  และวิธีการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาตาง ๆ 

ตอนท่ี 4  ประเด็นท่ีใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จํานวน 1 ขอ

การสรางประเด็นการสนทนากลุม
การสรางประเด็นสนทนากลุมเพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนการ

ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทอง

ถ่ิน  และขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนท่ี 2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดโครงรางและขอบเขต

ของเนื้อหาในประเด็นการสนทนากลุม  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
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ขั้นตอนท่ี 3  สรางประเด็นการสนทนากลุมตามขอบเขตของเนื้อหาท่ีกําหนด  จากนั้น
นําประเด็นการสนทนากลุมท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพ่ือใหขอ
เสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไขในดานของภาษาท่ีใช  และการปรับแกคําผิด

ขั้นตอนท่ี 4  นําประเด็นการสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  และดาน
ภาษา  จํานวน  3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
( IOC )  ซ่ึง ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ +1  และไมตองมีการปรับแกไขใด ๆ ท้ังส้ิน

ขั้นตอนท่ี 5  นําประเด็นการสนทนากลุมท่ีผานการตรวจสอบหาคาดัชนีความสอด
คลอง ( IOC ) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน   ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง  เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ขั้นตอนท่ี 6  นําประเด็นการสนทนากลุมไปใช

ขั้นตอนการสนทนากลุม
ในการดําเนินการสนทนากลุม  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
ขั้นตอนท่ี 1  ผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการวิจัย  ( moderator ) กําหนดประเด็นสนทนา

กลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระดานพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี   
โดยมีผูชวยในการจัดสนทนากลุมเปนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ช้ันปท่ี 
1-2 จํานวน 6 คน  มีหนาท่ีในการจดบันทึกการสนทนากลุม ( note  taker ) จํานวน 1 คน  มีหนาท่ี
ในการถายรูปและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารวมสนทนากลุม ( discussant ) จํานวน 5 คน

ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดผูรวมสนทนาท่ีมีความรูความเขาใจ  และมีสวนเกี่ยวของตอการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยมีผูเขารวมสนทนากลุมในครั้งนี้จํานวน 7  คน  ไดแก  ผู
บริหารโรงเรียนบานใหมพัฒนาจํานวน 1 คน  ครูผูสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 1 คน  ตัวแทนผู
ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 คน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  จํานวน 1 คน  และผูดําเนินกิจการทัวร
ทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีจํานวน 1 คน

ขั้นตอนท่ี 3  ผูวิจัยเริ่มการสนทนากลุม  โดยการแนะนําผูเขารวมสนทนากลุมและคณะ
ของผูวิจัย  โดยสรางบรรยากาศความเปนกันเอง  จากนั้นช้ีแจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมใน
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ครั้งนี้  และกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

ขั้นตอนท่ี 4  เริ่มการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม  โดยผูวิจัยนําประเด็นคําถาม
ในการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนาทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น  โดยผูวิจัย
สรุปในแตละประเด็นของขอคําถามอีกครั้ง  เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน   และคอยควบคุมระยะ
เวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด

ขั้นตอนท่ี 5  เม่ือผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคําถาม  ผูวิจัย
ไดกลาวคําขอบคุณ  พรอมท้ังมอบของท่ีระลึกสําหรับผูเขารวมสนทนากลุม  และปดการสนทนา
กลุม

ขั้นตอนท่ี 6  จัดเตรียมขอมูลท่ีไดในการสนทนากลุม  เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา

การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม  ( focus  group )
ขอมูลจากการสนทนากลุม ( focus  group )  ดานความตองการและขอบขายเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 4 ตอน  โดยการวิเคราะหสถาน
ภาพและขอมูลท่ัวไปในตอนท่ี 1 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําบรรยาย  และการวิเคราะหความคิดเห็นในตอนท่ี 2 และ 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา    
แลวนําเสนอแบบเขียนพรรณนาความ

6. การศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชน โดยผูวิจัยทําความคุนเคยกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในลักษณะการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวท่ีนาสนใจในอําเภอสังขละบุร ี  และสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามแหลงทองเท่ียวตาง ๆ 
อยางไมเปนทางการ  รวมท้ังการสัมภาษณผูใหญบาน  ในทองท่ีท่ีจะนํานักเรียนไปทัศนศึกษาใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับสภาพ  ทรัพยากร  ความนาสนใจ และปญหาในแหลงทองเท่ียวในแตละหมูบาน
ท่ีกําลังประสบอยูในปจจุบัน  รวมท้ังขอคําแนะนําในดานผูรูและการอํานวยความสะดวกในการติด
ตอประสานงานในการท่ีจะนําเด็กมาทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานแตละหมูบานดวย 
โดยใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ซ่ึง มีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการสรางประเด็นการสัมภาษณ
การสรางประเด็นการสัมภาษณเพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนการ

ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักการสัมภาษณ  และแหลงทองเท่ียวใน

อําเภอสังขละบุร ี เพ่ือเตรียมขอมูลเบ้ืองตนกอนการกําหนดหัวขอในการสัมภาษณ
ขั้นตอนท่ี  2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลและกําหนดเปนประเด็นในการ

สัมภาษณ
ขั้นตอนท่ี  3  รางประเด็นในการสัมภาษณเพ่ือเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

จํานวน 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแก
ไขในดานภาษาท่ีใช  และปรับรายละเอียดเพ่ิมเติมในตอนท่ี 3 ท่ีสรางไวเพีงแคขอเสนอแนะอ่ืนๆ
เปนการปรับเพ่ิมเติมใหระบุรายละเอียดของขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใหเปนไปในประเด็นประโยชนตอ
การพานักเรียนไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน

ขั้นตอนท่ี  4  นําหัวขอสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไขภาษาท่ีใช  และเพ่ิมเติมรายละเอียดใน
ดานขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในตอนท่ี 3    ปรึกษา
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทานและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  ดวยวิธีการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  ( Indext  of  Item  Objective  Congruence : IOC ) เพ่ือความสมบูรณกอนนําไปใช
ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานในดานของแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี ซ่ึงไดคา
ดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00

 ขั้นตอนท่ี  5  นําหัวขอสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางไปใชในการเก็บขอลมูโดยการ
สัมภาษณผูใหญบานหมูบานบานใหมพัฒนา  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองตาม

ขั้นตอนตอไปนี้
1.ติดตอนัดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการสัมภาษณกับผูใหญบาน
2.เดินทางไปสัมภาษณดวยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนกอนไปสัมภาษณ
1. เตรียมหัวขอการสัมภาษณและทําความเขาใจในเบ้ืองตนถึงขอมูลท่ีตองการ
2.    เตรียมอุปกรณหรือเครื่องมือในการบันทึกคําสัมภาษณ  ไดแก  แบบบันทึกการ

สัมภาษณ  ปากกา  ดินสอ  เครื่องบันทึกเสียง  มวนเทป  และกลองถายภาพ
3.   ผูวิจัยซักซอมการสัมภาษณดวยตนเอง  รวมท้ังวิธีการบันทึกขอมูล  หลังจากนั้นเดิน

ทางไปสัมภาษณดวยตนเอง  ตามขั้นตอนตอไปนี้
       3.1  ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ในการดําเนินการสัมภาษณผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้
3.1.1  ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณกับผูท่ีจะไป

สัมภาษณพรอมท้ังสรางความคุนเคยและความเปนกันเองกอนการสัมภาษณ
3.1.2  ผูวิจัยสัมภาษณตามหัวขอและประเด็นการสัมภาษณท่ีนํามา  โดยอาจมี

การซักถามขอมูลเพ่ิมเติมในบางประเด็นนอกเหนือจากหัวขอในการสัมภาษณท่ีเตรียมมา  ซ่ึงอาจ
เปนขอมูลในเชิงลึกเพ่ือนํามาประกอบการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไดตอไป
   3.2  ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ  การบันทึกผลการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้คือ

3.2.1  ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันที
 3.2.2  นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกผลมาตรวจสอบกับแถบบันทึกเสียงและ

บันทึกเพ่ิมเติมในบางประเด็นท่ีขาดหายไปอีกครั้งหนึ่ง
3.2.3  บันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง

        3.3  ขั้นปดการสัมภาษณ  เม่ือผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว  กลาว
ขอบคุณผูใหสัมภาษณ  พรอมท้ังกลาวอําลา

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชนของอําเภอสังขละ

บุรีใน 3 ตําบล  ใชการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอแบบพรรณนาความโดยมีการนําขอมูลบางสวน
วิเคราะหและสรุปผลรวมกับขอมูลท่ีไดจากการสนทนากับชาวบานในแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน
ดวย.

จากขั้นตอนท่ี 1  การสํารวจและศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย  
ดังตารางท่ี  3   หนา 121  ดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 3  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (R1 / Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

เพ่ือวิเคราะหเอกสาร

2. เพ่ือศึกษาเอกสารและงาน
วิจั ยที่ เกี่ ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น

วิเคราะหเอกสาร

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น

*  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2540
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2540 – 2544 )
*  แผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาต ิฉ.ที่8 2540-2544
* พระราชบัญญัติการศึกษา
แห งชาติชาติ พุทธศักราช  
2542
*    แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2535

  * เอกสารหลักสูตรประถม
ศึกษา  พุทธศักราช 2521     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )

 *  หลักสูตรกลุมวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิต

 *     หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2545

*  เอกสารที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

   *    งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

วิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

วิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )
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ตารางท่ี 3  ( ตอ )
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห

ขอมูล
3.  เพ่ือศึกษาการความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จากบุคคลที่เกี่ยวของ
3.1 เพ่ือศึกษาความตองการ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

3.2 เพ่ือศึกษาความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ใ น ด า น เ นื้ อ ห า แ ล ะ กิ จ
กรรมการเรียนการสอนที่นัก
เรียนตองการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียน
บานใหมพัฒนา สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการดาน
ก าร พัฒนาหลักสูตรและ
โครงรางของหลักสูตรทอง
ถิ่น เ ร่ืองการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  ดานเนื้อหาและกิจ
กรรมการเรียนการสอนจากผู
เกี่ยวของดวยวิธีการสนทนา
กลุม

การสัมภาษณ

การสอบถาม

การสนทนากลุม

* หัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอสังขละบุรี
* ศึกษานิเทศกสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6
โรงเรียนบานใหมพัฒนา
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน
23 คน

* ผูบริหารโรงเรียนบานใหม
พัฒนา
* ครูผูสอนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียน
บานใหมพัฒนา
* ตัวแทนคณะกรรมการโรง
เรียนบานใหมพัฒนา
* ตัวแทนผูปกครองนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรง
เรียนบานใหมพัฒนา
* ผู รูดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในทองถิ่น
*   ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ของอําเภอสังขละบุรี
* ผูดําเนินกิจการทัวรทอง
เที่ยวในอําเภอสังขละบุรี

แบบสัมภาษณแบบมีโครง
สราง / วิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

แบบสอบถาม / ใชคารอยละ
( % ) แลวนําเสนอแบบ

พรรณาความ

แบบบันทึกการสนทนากลุม ,
เทปบันทึกเสียง

/ วิเคราะหเนื้อหา
 ( Content  Analysis )
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ตารางท่ี 3  ( ตอ )
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห

ขอมูล

4.เพ่ือศึกษาสภาพแหลงทอง
เที่ยวภายในชุมชน

การสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ

การสัมภาษณ
อยางเปนทางการ

ชาวบานในพ้ืนที่แหลงทอง
เที่ยว

ผูใหญบานในทองที่ที่จะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา ไดแก

หมูบานบานใหมพัฒนา

แบบบันทึกการสัมภาษณ,
เทปบันทึกเสียง

/ วิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analtsis )

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครง
สราง , เทปบันทึกเสียง

/ วิเคราะหเนื้อหา
 ( Content  Analysis )

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1 / Development) :  การพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินการสรางหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ในโรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีดําเนินการ
การดําเนินการสรางหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ใหสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจาก       
การสังเคราะหขั้นตอนท่ี 1  มีวิธีการดําเนินการแบงออกเปนขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน  คือ 1) การ
พัฒนาโครงรางหลักสูตร  2) การประเมินโครงรางหลักสูตร  3) การปรับปรุงแกไขโครงรางหลัก
สูตร  โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนท่ี 1  การพัฒนาโครงรางหลักสูตร  โดยนําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1  ท้ังจาก
การสัมภาษณ  การตอบแบบสอบถาม  และการสนทนากลุมในทุกขั้นตอน  มาวิเคราะหอีกครั้ง  เพ่ือ
ดําเนินการการดําเนินการในการรางโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน ทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงประกอบดวย
10  สวน  คือ ซ่ึงประกอบดวย 1) หลักการ  2) คําอธิบายรายวิชา  3) จุดประสงค 4) โครงสราง
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5) ขอบขายเนื้อหา6) เวลาเรียน 7) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8) ส่ือการเรียนการสอน
9) การวัดและประเมินผล  10) เอกสารประกอบหลักสูตรและแผนการสอน

แลวดําเนินการรางหลักสูตรโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการ  ซ่ึงการสรางโครงรางหลักสูตรมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

1.1 หลักการ   นําขอมูลท่ีศึกษามาพิจารณากําหนดหลักการ     ของหลักสูตรวาเปน
หลักสูตรใหความรูกลุมเปาหมาย  มีลักษณะและจุดเนนท่ีใด  ตลอดจนมีวิธีการท่ีใชอยางไร

1.2 คําอธิบายรายวิชา       เปนการระบุขอความท่ีเสนอวิธีการหรือแนวทางใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค  จัดเปนเรื่องของกิจกรรมซ่ึงขอความในสวนนี้จะ
ขึ้นตนดวย ศึกษา  สํารวจ   ลงมือปฏิบัต ิ   ทดลอง  เปนตน  และขอความอีกสวนเปนการระบุความ
รูและประสบการณท่ีจะตองจัดใหผูเรียน  ซ่ึงเปนหัวขอหรือเรื่องกวาง ๆ ซ่ึงเปนเรื่องของเนื้อหา  
สวนขอความสุดทายตองระบุถึงจุดมุงหมายปลายทางท่ีจะตองการใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามท่ี
ตองการ  โดยมุงพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะท้ังดานความรู  ทักษะ  คานิยมและการจัดการ

1.3 จุดประสงค ศึกษาความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร   และกําหนดจุดประสงค
ของหลักสูตรเพ่ือใหทราบวาหลักสูตรมีจุดมุงหมายอยางไร
                        1.4  โครงสราง ศึกษาและวิเคราะหจากหลักสูตรแกนกลาง  และคําอธิบายท่ีกําหนดไว
แลวกําหนดเปนโครงสราง

1.5  ขอบขายเนื้อหาสาระ พิจารณาจากขอมูลท่ีรวบรวมได    กําหนดเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรท่ีควรจะจัดใหสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยพิจารณาจากจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและขอบขายเนื้อหาเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน  ดังนี้

     ภาคทฤษฎี  ประกอบดวย  ความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หลักการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  ประเภทของแหลงทองเท่ียว  แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของอําเภอสังขละบุร ี
ความสําคัญและคุณคาของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ในอําเภอสังขละบุรี

      ภาคปฏิบัต ิ ประกอบดวย  การทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวชนิดตาง ๆ  ไดแก
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ   แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน - โบราณสถาน  และแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  รวมท้ังการจัดทําคูมือการทองเท่ียวและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ

1.6 เวลาเรียน ศึกษาหลักสูตรแมบทและพิจารณาจากโครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรวา
จะสอนเรื่องละกี่คาบ  ตอสัปดาห

1.7 กิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค เนื้อหาสาระ 
เวลาเรียนเพ่ือกําหนดเปนกิจกรรมการเรียนการสอน
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1.8 ส่ือการเรียนการสอน  โดยการวิเคราะห จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา คาบเวลา
เรียน วาวิชาหรือรายวิชานี้มุงใหผูเรียนเกิด ความรู  เจตคต ิคานิยม ทักษะและการปฏิบัติอยางไร มี
ขอบขายเนื้อหาเพียงใด เพ่ือกําหนดส่ือการเรียนการสอนท่ีจะใชใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.9  การวัดและประเมินผล  โดยการวัดและประเมินครอบคลุม ท้ัง 3 ดาน คือดานความ
รูความเขาใจ   ดานทักษะ  และดานความคิดเห็น

1.10 เอกสารประกอบหลักสูตร  ไดแก  คูมือคร ู  แผนการสอน  ส่ือการสอน  ใบงาน  
ใบความรู  และคูมือศึกษาแหลงทองเท่ียวตามแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินโครงรางหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  มา
ประเมินความเหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลองของหลักสูตร  กอนนําหลักสูตรทอง
ถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี  ไปใช  โดยการตรวจสอบสวนประกอบหลักสูตรและความสอดคลองของโครงรางหลัก
สูตร  จากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  คือผูเช่ียว
ชาญดานหลักสูตร  ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลหลักสูตร  ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้
ส่ิงที่ตองตรวจสอบ

หลังจากดําเนินการสรางหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณ
ภาพของโครงรางหลักสูตร  โดยมีส่ิงท่ีตองตรวจสอบดังรายการตอไปนี้

1.  ความเหมาะสมของสวนประกอบของหลักสูตร  ตั้งแตหลักการ  จุดประสงค  โครง
สราง  คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหาสาระของหลักสูตร  เวลาเรียน  แนวทําเนินการ  ส่ือการเรียนการ
สอน  การวัดผลประเมินผล  มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลัก
สูตรหรือไมเพียงใด

2.  ความสอดคลองของสวนประกอบของหลักสูตร  เปนการพิจารณาวาหลักการ  จุด
ประสงค  โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหาสาระของหลักสูตร  เวลาเรียน  แนวดําเนินการ  ส่ือ
การเรียนการสอน  และการประเมินผลมีความสอดคลองกันหรือไมเพียงใด
ผูตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร

การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรท่ีพัฒนา
ขึ้นไปตรวจสอบกอนนําไปใช  โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน  ไดแก  1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  2 ) ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  3) ผูเช่ียวชาญดาน
การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความเหมาะสมดานสวนประกอบและความ
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สอดคลองของโครงรางหลักสูตรโดยใชแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )  ซ่ึงมีราย
ละเอียดของการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญดังนี้

1 ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  ตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น วามี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม

2 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหา และระยะเวลาใน
การทดลองใชหลักสูตร

3 ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล  ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพ  ไดแก  แบบการประเมินความสอดคลองของ
สวนประกอบโครงรางหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงเปนแบบประเมินโดยใชคาดัชนีความสอด
คลอง      ( IOC ) เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน  และและผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน  ไดแก  1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  2 ) ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  3) ผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลโครงรางหลักสูตร  เปนผูประเมินความเหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรเพ่ือใหขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงหลักสูตร  กอนนําหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี

การเก็บรวบรวมขอมูล
นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้น  คือแบบประเมินโครงรางหลักสูตร  จํานวน 6 ชุด ท่ีผานการ

ตรวจสอบคุณภาพ  พรอมท้ังโครงรางหลักสูตรใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  กําหนดระยะเวลาประมาณ 
1 สัปดาห  เก็บรวบรวมการตรวจสอบและขอขอมูลเพ่ิมเติมจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดานสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร  โดยใชคาดัชนีความสอด

คลอง ( IOC ) จากนั้นนํามาวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอโดยการเขียนพรรณาความ
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ขั้นตอนท่ี 3  การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  นําผลการประเมินโครงรางหลักสูตรของ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  มาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  เพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปทดลองใช

จากขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนา (D1 / Development) :  การพัฒนาหลักสูตร  ผูวิจัยไดสรุป
วิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางท่ี 4  ดังตอไปนี้

ตารางท่ี 4  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (D1 / Development) : การพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

1 . เ พ่ือพัฒนาโครงรางหลัก
สูตรทองถิ่น  เ ร่ืองการทอง
เที่ยวเชิงอนุ รักษสําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6   :    
ศึกษาเฉพาะกรณีแหลงทอง
เที่ ย ว ในอําเภ อสั ง ขละบุ รี   
จังหวัดกาญจนบุรี

การพัฒนาโครงรางหลักสูตร
-หลักการ
- คําอธิบายรายวิชา
- จุดประสงค
- โครงสราง
- ขอบขายเนื้อหา / เวลาเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- การวัดประเมินผล
- เอกสารประกอบหลักสูตร
ไดแก  คูมือครู  แผนการสอน
สื่อการสอน  และคูมือศึกษา
แหลงทองเที่ยวตามแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ผูวิจัย -

2. เพ่ือประเมินโครงรางหลัก
สูตรทองถิ่น  เ ร่ืองการทอง
เที่ยวเชิงอนุ รักษสําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6   : 
ศึกษาเฉพาะกรณีแหลงทอง
เที่ ย ว ในอําเภ อสั ง ขละบุ รี   
จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสอบความเหมาะสมดาน
สวนประกอบของหลักสูตร
และความสอดคลองของโครง
รางหลักสูตร

*  อาจารยที่ป รึกษาวิทยา
นิพนธจํานวน 3 ทาน
*  ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน

แบบประเมินโครงรางหลัก
สูตร /  IOC , วิเคราะหเนื้อหา

( Content  Analysis )

3. เพ่ือปรับปรุงโครงรางหลัก
สูตร

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอน
นําไปใช

ผูวิจัย โครงรางหลักสูตร
/ วิเคราะหเนื้อหา

( Content  Analysis )
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( R2 / Research ) : การทดลองใชหลักสูตร
วัตถุประสงค

เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหม
พัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 1  ปการ
ศึกษา 2545  จํานวน 23  คน
แบบแผนการวิจัย

แบบแผนการวิจัย  ใชแบบ  One  Group  Pretest – Posttest  Design (Tuckman 1999      
: 160 ) ดังตารางแสดงแบบแผนการทดลอง

ตารางท่ี 5  แสดงแบบแผนการทดลอง One  Group  Pretest – Posttest  Design

Pretest Treatment Posttest
T1 X T2

X   คือ        หลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษา               ปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

             T1  คือ   การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกอนการใชหลัก     
สูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

T2  คือ   การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษหลังการใชหลัก                
สูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

วิธีดําเนินการ
ในการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียประถม

ศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนท่ี 1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูบริหารโรง

เรียนบานใหมพัฒนา  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
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ขั้นตอนท่ี 2  ผูวิจัยไดกําหนดแนวการสอนและแผนการสอน  เพ่ือนําไปทดลองใชสอน
โดยผูวิจัย  ครูผูสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ผูรูดาน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  และผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ซ่ึงผูวิจัยได
เจาะจงทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 23 คน  โรงเรียนบานใหม
พัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชระยะเวลา
สอน  สัปดาหละ 12 คาบ   จํานวน 3 สัปดาห  รวมระยะเวลาท้ังหมด 36  คาบ  คาบละ 20 นาที

ขั้นตอนท่ี 3  ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี โดยจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอน  ซ่ึงดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน
รวมกับครูผูสอน  ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และ ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวใน
อําเภอ   สังขละบุรีกับนักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  ผูวิจัยแนะนําวิธีการและขั้นตอนในการนําแผนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษไปใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา
กับครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผูรู
ดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี

2.  ผูสอนและผูวิจัยรวมกับผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลง
ทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  และภาค
ปฏิบัติตามตารางการจัดกิจกรรมในแตละแผนการสอนท่ีกําหนดไว  โดยมีการทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักเรียนกอนทําการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

3.  ผูวิจัยนําแบบสังเกตการสอนเชิงพรรณนา ( Descriptive  Types  of  Observation ) 
ซ่ึงเปนแบบสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant  Observation )   ไปใช บันทึกพฤติกรรมของนัก
เรียน  ครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอ
สังขละบุรี  ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี  โดยวิธีสังเกตพฤติกรรมของ
แตละบุคคล  และแบบสังเกตพฤติกรรมการทัศนศึกษาของนักเรียนตามลักษณะการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษซ่ึงเปนแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรม ( Check  list ) โดยใหนักเรียนเปนผูสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของตนเอง

4.   หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนจนจบหลักสูตรการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษแลว  ผูวิจัยประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและความคิดเห็น
ท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรของนักเรียนโดยการใหทําแบบทดสอบและตอบแบบ
สอบถาม   รวมท้ังสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร  ไดแกครูผูสอนกลุมวิชาสรางเสริม
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ประสบการณชีวิต    ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอ
สังขละบุรี  ในดานของความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไป
ใชในการประเมินหลักสูตรในขั้นตอไป
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย  ในขั้นการทดลองใชหลักสูตร  มีดังตอไปนี้
1.  หลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาว เขียนโดยผูวิจัยรวมกับครูผูสอนกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูดาน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี

2.  แผนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
3.  เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก  ใบความรูและใบงาน

จากขั้นตอนท่ี 3  การวิจัย (R2 / Research) : การทดลองใชหลักสูตรเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยดังตารางตอไปนี้

ตารางท่ี  6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 3  การวิจัย (R2 / Research) : การทดลองใชหลักสูตร    
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

เพ่ือทดลองใชหลักสูตร ดําเนินการสอนตามแผนการ
สอนที่ กําหนดไว โดยมีขั้น
ตอนการดําเนินการดังนี้
1. ทดสอบความรูความเขา

ของนักเรียนกอนการใช
หลักสูตร

2. ดําเนินการสอนตามแผน
การสอนในหลักสูตร

3. ทดสอบความรูความเขา
ใจของนักเรียนภายหลัง
การใชหลักสูตร

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6  
โรง เ รี ยนบ าน ใหม พัฒนา   
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึ ก ษ า อํ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี   
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23 
คน

*  หลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
*  แผนการสอน
*  ใบความรู
*  ใบงาน
*  คูมือศึกษาแหลงทองเที่ยว
ตามแบบการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 / Development) : การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น
วัตถุประสงค

เพ่ือประเมินผลหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  หลังการทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี  และผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร  ไดแก ครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบ
การณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี    เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับ
ปรุงแกไขหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ
วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการดําเนินการเปน  ขั้นตอนใหญ ๆ ได
แก 1) การประเมินหลักสูตรจากผูเรียน    2) การประเมินเอกสารหลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของกับการใช
หลักสูตร  และ 3) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี ใหเปนหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษฉบับสมบูรณซ่ึงมีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนท่ี 1  การประเมินผลหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี ผูวิจัยไดดําเนินการประเมิน
โดยแบงเปน 2 ระยะ  ของการใชหลักสูตร  ไดแก

1. การประเมินระหวางการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดดําเนินการในขั้นตอนท่ี 3ดังมีรายการ
การประเมินดังนี้

     1.1   การประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและการทัศนศึกษาของนัก
เรียนโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเชิงพรรณนา ( Descriptive  Types  of
Observation ) ซ่ึงเปนแบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียนและผูสอนแบบมีสวนรวม ( Participant
Observation )

      1.2   การประเมินผลความรูความเขาใจจากผลงานของนักเรียนโดยพิจารณาตรวจ
สอบจากใบงานระหวางการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินผลงานของนักเรียน

2.  การประเมินหลังการใชหลักสูตร  ไดแก
     2.1   การประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

กอนและหลังการใชหลักสูตรโดยใชแบบทดสอบ  ซ่ึงไดดําเนินการทดสอบไวแลวในขั้นตอนท่ี 3
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      2.2   การประเมินผลงานการจัดทําคูมือและนิทรรศการของนักเรียนโดยใชแบบ
ประเมินผลงานของนักเรียน

      2.3   การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลัก
สูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยใชแบบสอบถาม

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินเอกสารหลักสูตร  โดย การประเมินความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยว
ของกับการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดแกครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดาน
แหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีไดจัดทําขึ้น  โดยใชแบบสัมภาษณ  ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอน
และการประเมินดังตอไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 การประเมินผลหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ซ่ึงแยกเปนการประเมินระหวาง
การใชหลักสูตร  และการประเมินหลังการใชหลักสูตร  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.  การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนบานใหมพัฒนา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสัง ขละบุรี
โดยมีขั้นตอนดังนี้

      1.1  การประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและการทัศนศึกษาของนัก
เรียนโดยใชแบบสังเกตการสอนเชิงพรรณนา ( Descriptive  Types  of  Observation ) ซ่ึงเปนแบบ
สังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant  Observation )

      1.2   การประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนในดานเนื้อหาจากผลงานนักเรียน
โดยพิจารณาผานใบงานระหวางการเรียนการสอน

ซ่ึงมีรายละเอียดของของเครื่องมือและขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูลรวมท้ังการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลระหวางใชหลักสูตร มีดังตอไปนี้
1. แบบสังเกตการสอนเชิงพรรณนา ( Descriptive  Types  of  Observation ) ซ่ึงเปน

แบบสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant  Observation ) เพ่ือบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  ครูผู
สอน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  และการทัศนศึกษาของนักเรียน  โดย
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การสังเกตพฤติกรรมของแตละบุคคล  ซ่ึงประกอบรายละเอียดในการบันทึก  ไดแก ช่ือผูสอน   วิชา
แผนการสอนท่ี   เรื่อง  วัน  เดือน  ปท่ีสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยแยกเปนขั้นนํา  ขั้น
สอน  ขั้นสรุป  และลักษณะพฤติกรรมของผูเรียนและผูสอนท่ีสังเกตได

2.  แบบประเมินผลงานของนักเรียน  โดยผูวิจัยรวมกับครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีรวมกันประเมินผลงานของนัก
เรียนโดยพิจารณาตรวจสอบจากใบงาน
การสรางแบบสังเกตการสอนและแบบประเมินผลงานของนักเรียน

การสรางแบบสังเกตการสอนและแบบประเมินผลงานของนักเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้

1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสังเกตการสอนและแบบประเมินผลงานของนักเรียนจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

2.  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสรางและขอบเขตเนื้อหา
ของแบบสังเกตการสอนและแบบประเมินผลงานของนักเรียนและดําเนินการสราง

3.  นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหา  และนํามาปรับปรุงแก
ไขตามขอเสนอแนะ

4.  นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจ
สอบอีกครั้ง  เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการประเมินผลโดยนํา

เครื่องมือท่ีสรางขึ้น  พิจารณาตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในระยะ
เวลา 1 สัปดาห  แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยการ

ใชแบบบันทึกพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานของนักเรียนโดยผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา

2.  การประเมินหลังการใชหลักสูตร  มีรายละเอียดของการประเมินดังนี้
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 2.1  การประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกอนและหลังการ
ใชหลักสูตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา   สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชแบบทดสอบแบบคูขนานจํานวน 2  ฉบับ

 2.2  การประเมินผลจากผลงานของนักเรียนโดยพิจารณาตรวจสอบจากการทําคูมือ
ศึกษาแหลงทองเท่ียวตามแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการจัดนิทรรศการเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษโดยใชแบบประเมินผลงานของนักเรียนซ่ึงมีผูวิจัยรวมกับครูผูสอน  ผูรูดานการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี ผูรูเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  และชาวบานท่ีมาชมนิทรรศการรวมกันประเมินผลงานของนักเรียน  โดยมี
รายละเอียดและเกณฑการประเมินแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  1) ความถูกตองของเนื้อหา  20
คะแนน  2) ความคิดสรางสรรค  10 คะแนน  3)ความสวยงาม 10 คะแนน และ 4) ความแข็งแรงของ
ผลงาน 10 คะแนน  รวมเปน 50 คะแนน  ซ่ึง ใชเกณฑการประเมินผลงาน แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
1) คะแนนเฉล่ีย  40 คะแนนขึ้นไป  อยูในเกณฑดีมาก  2) คะแนนเฉล่ีย 35 – 39  คะแนน  อยูใน
เกณฑด ี 3) คะแนนเฉล่ีย  30-34 คะแนน อยูในเกณฑพอใช  และ 4) คะแนนเฉล่ีย 29 ลงมา ตอง
ปรับปรุงแกไข

2.3  การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  โดยใชแบบเขียนพรรณาความ  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม  1  ฉบับ  จํานวน 6 ขอ  แบงออกเปน
3 ตอน  ไดแก

ตอนท่ี 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ
สอบถาม  ไดแก  ช่ือ -  สกุล   เพศ   และอายุ

ตอนท่ี 2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร
ทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยใชแบบเขียนพรรณนาความ

ตอนท่ี 3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสรางขึ้น

ซ่ึงมีรายละเอียดของเครื่องมือและขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูลรวมท้ังการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินหลังการใชหลักสูตร  มีดังนี้

1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจํานวน 2 ฉบับ  
ซ่ึงเปนแบบทดสอบคูขนาน  มีจํานวนขอในแตละฉบับจํานวน  22  ขอ  แบงออกเปน 2 ตอน  ไดแก
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ตอนท่ี 1  เปนคําถามแบบเลือกตอบ ( Multiple choice ) ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  
ซ่ึงครอบคลุมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ตอนท่ี 2  เปนคําถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ  ไดแกความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดาน  ความสําคัญและบทบาทของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

2.  แบบประเมินผลงานของนักเรียนในการจัดทําคูมือและนิทรรศการของนักเรียน  ซ่ึง
มีผูวิจัยรวมกับครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน ผูรูดานแหลงทองเท่ียวใน
อําเภอสังขละบุรีและชาวบานท่ีมาชมนิทรรศการรวมกันประเมินผลงานของนักเรียน

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  โดยใชแบบเขียนพรรณนาความ  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ  จํานวน 6 ขอ  แบงออกเปน
3 ตอนและภาพวาดหรือขอความแสดงแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีท่ีไดรับการอนุรักษ
ตามความคิดของนักเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนท่ี 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบ
ถาม  ไดแก  ช่ือ -  สกุล   เพศ   และอายุ

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในดานความสําคัญ  ประโยชนการนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมท้ังความคิดเห็นดานอ่ืนๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและความคิดเห็นท่ีมีตอครูผูสอน  ผูรู
ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี ผูรูเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดานตางๆ  รวมท้ังภาพวาดหรือขอความแสดงแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรี
ท่ีไดรับการอนุรักษตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยใชแบบเขียนพรรณาความ

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษท่ีสรางขึ้น

การสรางแบบทดสอบ
การสรางแบบทดสอบเพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัย มีลําดับขั้นตอนการดําเนิน

การดังตอไปนี้
1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือนํามา

วิเคราะหในการกําหนดประเด็นการสรางแบบทดสอบคูขนานใหครอบคลุมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เพ่ือนํา
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มาใชในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกอนและหลังการใชหลัก
สูตร

2.  สรางแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงใน
การประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบคูขนานชนิดเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก โดยวัดจุดประสงคและเนื้อหาเดิม  แตเปล่ียนแปลงโดยการสลับขอและสลับตัวเลือก

3.  นําเสนอแบบทดสอบตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในดานของภาษาท่ีใช
ในแบบทดสอบ  และ ใหมีการสลับขอของแบบทดสอบเพ่ิมเติม นอกเหนือ จากการสลับตัวเลือก
ภายในแบบทดสอบ

4.  นําเสนอแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน
และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขอีกครั้งดวยวิธีการหา
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00

5.  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 15  คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลมาวิเคราะหขอสอบรายขอ  โดย
หาความยากงาย ( P )  คาอํานาจจําแนก ( r )  โดยเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย .20 - .80  และคา
อํานาจจําแนกตั้งแต .02 ขึ้นไป  ปรับปรุงแกไขขอท่ีไมถึงเกณฑ  รวมท้ังนําแบบทดสอบท่ีไดจัดทํา
ขึ้นนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน ( Reliability ) โดยการใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน

6.  นําแบบทดสอบท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปใชทดสอบความรูความเขาใจกอนและ
หลังการใชหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6โรงเรียนบาน
ใหมพัฒนา  จํานวน 23  คน

7.  นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินกอนและหลังใชหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D)

8.  นํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนกอนและหลังการใช
หลักสูตร  โดยการหาคา t   แบบไมอิสระ  ( t – test  Dependent )

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบทดสอบผูวิจัยวิเคราะดวยวิธีหาคารอยละ ( %)  คาเฉล่ีย       

( X )  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  และ  t – test  แบบ Dependent
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การสรางแบบประเมินผลงานของนักเรียน
การสรางแบบประเมินผลงานของนักเรียน  เพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินผลงานของนักเรียนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยว

กับการพัฒนาหลักสูตร
2.  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสรางและขอบเขตเนื้อหา

ของแบบประเมินผลงานของนักเรียน  และดําเนินการสราง
3.   นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ

จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหา  และนํามาปรับปรุงแก
ไขตามขอเสนอแนะ  ซ่ึงไดแก  การปรับแกคําท่ีพิมพผิด  และการแบงวรรคคําใน ตารางการ
ประเมินผลงานนักเรียน

  4.  นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจ
สอบอีกครั้ง  เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการประเมินผลโดยนํา

เครื่องมือท่ีสรางขึ้น  พิจารณาตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในระยะ
เวลา 1 สัปดาห  แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลหลังการใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยการใช

แบบประเมินผลงานของนักเรียน  ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและหลักสูตรทอง
ถิ่นเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดังขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้

1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากเอกสารตําราและงาน
วิจัยท่ีเกี่ยวของ
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2.  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสรางและขอบเขตเนื้อหา
ของเแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษและดําเนินการสราง

3.  นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหา  และนํามาปรับปรุงแก
ไขตามขอเสนอแนะ

4.  นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจ
สอบอีกครั้ง  เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการประเมินผลโดยนํา

เครื่องมือท่ีสรางขึ้น  พิจารณาตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในระยะ
เวลา 1 สัปดาห  แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยการ

ใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (  % ) ในสวนท่ีเกี่ยวกับสถานภาพและขอ
มูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ในตอนท่ี 1  และการวิเคราะหเนื้อหา             
ในสวนท่ีเปนขอมูลดานความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ในตอนท่ี 2  และ 3  ของแบบสอบถาม

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินเอกสารหลักสูตร  ไดแก
การประเมินความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินและผู
รูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6

ซ่ึงมีรายละเอียดของของเครื่องมือและขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูลรวมท้ังการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
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เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบ

การณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  ผูรูในทองถ่ินดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ผูรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีและผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีไดจัดทําขึ้นโดยใชแบบ
สัมภาษณ 1 ฉบับ  จํานวน 6  ขอ  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก

ตอนท่ี 1   เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบ
ถาม  ไดแก  ช่ือ -  สกุล

ตอนท่ี 2  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  และการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมท้ังปญหา  อุปสรรคและ
แนวทางแกปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบเขียนพรรณาความ

ตอนท่ี 3  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษท่ีสรางขึ้น

การสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

การสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือใชประกอบการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรจากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.   นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสรางและขอบเขตเนื้อหา
ของแบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของผูท่ีเกี่ยวของกับการใช
หลักสูตรและดําเนินการสราง

3.  นําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหา  และนํามาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ  ซ่ึงไดแก การปรับเพ่ิมสรางกรอบแนวทางในการสัมภาษณเพ่ิมเติม
ในภาคผนวก ฉ
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4.  นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจ
สอบอีกครั้ง  เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง
( IOC ) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการประเมินผลโดยนํา

เครื่องมือท่ีสรางขึ้น  พิจารณาตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในระยะ
เวลา 1 สัปดาห  แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การประเมินเอกสารหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยการใชแบบ

สัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร
โดยผูวิจัย  วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณในตอนท่ี 1 โดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  และการวิเคราะหเนื้อหา       
ในสวนท่ีเปนขอมูลดานความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ในตอนท่ี 2  และ 3  ของแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ

ขั้นตอนท่ี 3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยการนําผลจากการ
ประเมินผลักสูตรในขั้นตอนท่ี 1  มาวิเคราะหเนื้อหา  เพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ใหเปนหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษฉบับสมบูรณ

จากขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (D2 / Development) : การประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
แกไขหลักสูตร  ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางตอท่ี 7  ดังหนา 140  ตอไปนี้
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ตารางท่ี  7  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (D2 / Development) : การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

เพ่ือประเมินและปรับปรุงแก
ไขหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
1.  เพ่ือประเมินผลการใชหลัก
สูตรจากผูเรียน
1.1 การประเมินระหวางการ
ใชหลักสูตร
* ประเมินพฤติกรรมระหวาง
การเรียนภาคทฤษฎีและการ
ทัศนศึกษาของนักเรียน

* ประเมินผลความรูความเขา
ใจจากผลงานของนักเรียนโดย
พิจารณาตรวจสอบจากใบงาน
ระหวางการเรียนการสอนการ
ประเมินผลงานของนักเรียน

1.2 การประเมินหลังการใช
หลักสูตร
* ประเมินความรูความเขาใจ
ของนักเรียนจากการทดสอบ
กอนและหลังเรียน

การสังเกตพฤติกรรมระหวาง
การเรียนภาคทฤษฎีและการ
ทัศนศึกษาของนักเรียน

การประเมินความรูความเขา
ใจของนักเรียนในดานเนื้อหา
จ า ก ผ ล ง านนั ก เ รี ยนโดย
พิจารณาผานใบงานระหวาง
การเรียนการสอน

การทดสอบความรูความเขาใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการทอง
เที่ยวเชิงอนุรักษกอนและหลัง
การใชหลักสูตร

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6  
โรง เ รี ยนบ าน ใหม พัฒนา   
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึ ก ษ า อํ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี    
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23 
คน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6  
โรง เ รี ยนบ าน ใหม พัฒนา   
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึ ก ษ า อํ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี    
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23 
คน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6
โรงเรียนบานใหมพัฒนา
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23
คน

แบบบันทึกพฤติกรรม
/การวิเคราะหเนื้อหา

(  Content  Analysis )

แบบประเมินผลงานนักเรียน
/ การวิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือกจํานวน 20  ขอ และคํา
ถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ

/ หาคารอยละ (%)
คา เฉลี่ย   ( X )

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D )

คา t – test   แบบ Dependent
และการวิเคราะหเนื้อหา
(  Content  Analysis )
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ตารางท่ี 7  ( ตอ )
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะห

ขอมูล
* ประเมินผลงานการจัดทําคู
มือและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

* ประเมินความคิดเห็นที่มีตอ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
หลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการทอง
เที่ยวเชิงอนุรักษ

การประเมินผลจากผลงาน
ของนัก เ รียนโดยพิจารณา
ตรวจสอบจากการทําคูมือ
ศึกษาแหลงทองเที่ยวตามแบบ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และ
การจัดนิทรรศการเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

การสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษและหลักสูตรการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

*  ผูวิจัย
*  ครูผูสอน
*  ผูรูดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในทองถิ่น
*  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในอําเภอสังขละบุรี
*  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ที่นักเรียนสนใจ
* นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่
6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา
* ชาวบานที่มาชมผลงานของ
นักเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6  
โรง เ รี ยนบ าน ใหม พัฒนา   
สังกัดสํานักงานการประถม
ศึ ก ษ า อํ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี    
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 23 
คน

แบบประเมินผลงานนักเรียน
/ การวิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

แบบสอบถาม
/การวิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

2. การประเมินเอกสารหลัก
สูตรจากผูที่ เกี่ยวของกับการ
ใชหลักสูตร

การสัมภาษณความคิดเห็นที่มี
ตอหลักสูตรของผูที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร

*  ผูบริหารโรงเรียนบานใหม
พัฒนา
*  ครูผูสอน
*  ผูรูดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในทองถิ่น
*  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในอําเภอสังขละบุรี
*  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ที่นักเรียนสนใจ

 แบบสัมภาษณ
/ การวิเคราะหเนื้อหา
( Content  Analysis )

3 . เ พ่ือปรับปรุงแกไขหลัก
สูตร

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร หลักสูตร -
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research  and  Development) โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน 4 ขั้นตอนดวยดัน  ไดแก 1) การวิจัย (R1   
/ Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  การวิเคราะหเอกสาร  การ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การศึกษาความตองการในการ
พัฒนาหลักสูตร  การศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  และประมวลความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับความตองการและการจัด
ทําโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดานเนื้อหาและวิธีการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนจากผูเกี่ยวของ  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ไดแก  การวิเคราะหเอกสาร  
การศึกษา  การสัมภาษณ  การสอบถาม  และการจัดการสนทนากลุม ตามลําดับ 2) การพัฒนา (D1   
/ Development) :  การพัฒนาหลักสูตร  เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตร  และนําไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมในดานสวนประกอบของปลักสูตรและความสอดคลองของโครงรางและปรับปรุง
แกไขหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช  3 ) การวิจัย (R2 / Research) : การทดลองใชหลักสูตร ซ่ึงจะ
ดําเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีไดกําหนดไว  และ 4) การพัฒนา (D2 / Development) : การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  ซ่ึงเปนขั้นตอนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาประเมิน
ผลรวม  ท้ังในดานของความรูความเขาใจและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท้ังกอนและหลังการใชหลักสูตร  การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตร  โดยการสังเกต
พฤติกรรมระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและการทัศนศึกษาของนักเรียน  การประเมินผลงานของนัก
เรียนจากใบงาน  การจัดนิทรรศการเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษท้ังของนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  ครูผูสอน  ผู
ทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และผูรูดานแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี โดยใชวิธี
การทดสอบความรูความเขาใจ  การสอบถาม และการสัมภาษณ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ใหสมบูรณตอไป.
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประ
ศึกษาปท่ี 6    อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรีผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูล  เปน 4 ขั้น
ตอนดังนี้

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การทดลองใชหลักสูตร
4. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานแบงออกเปน  4  สวน  คือ  1)  ผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยว
กับนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร  จาก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย        พุทธศักราช  2540     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ. 2540  -  
2544  )  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ.  2540  - 2544  )  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ  พ.ศ.  2542  แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2535   หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.  2521          
(  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533  )  หลักสูตรวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  2 ) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  3) ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทอง
ถ่ินจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนไดแกความตองการของหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอสังขละบุร ี  และศึกษานิเทศก (สปอ.สังขละบุรี) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในดานรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  และการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยว
กับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตรและโครงรางของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการสนทนากลุม และ  
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4) ผลการศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชน  ซ่ึงผลการวิเคราะหเอกสารและศึกษาเอกสารตลอด
จนความตองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี รวมท้ังผลการศึกษา
สภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชนจากบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของและบุคคลภายในชุมชนมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้

ผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร
จากการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลัก

สูตร  ประกอบดวย   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ. 2540  -  2544  )  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8      
(  พ.ศ.  2540  - 2544  )  แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ.  2542    หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  และ กลุมวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต  รวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2545  ไดผลดังตอไปนี้

ผลการวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  พบวา รัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทยไดเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรส่ิงแวดลอมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยไดระบุวาบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม  ยอม
มีสิทธ์ิอนุรักษหรือฟนฟู  จารีต  ประเพณี  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาต ิ 
และมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด
ลอมอยางสมดุลยั่งยืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ใหบุคคลมีหนาท่ีรับการศึกษาอบรม  พิทักษ   ปกปอง  
และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ และระบุใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสงวน  บํารุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางสมดุล  รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม
ตามหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยรัฐตองจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง เกี่ยวกับการเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ  พัฒนาวิชา
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ชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาต ิ    ( รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2540  2541 : 14 – 23 )

ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ.  2540  - 
2544 )  ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมท้ังการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยระบุใหมีการสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมและสามารถ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องเพ่ือใหการ
พัฒนาเปนไปแบบยั่งยืน  สงเสริมใหองคการชุมชน  และทองถ่ิน  ดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจของชุมชน  และจัดทําแผนงาน  โครงการ  เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนแหล ง เ งิน ทุนหรื องบประมาณหรื อกองทุนสําหรับใช ในการอนุรักษฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2540 : 132 ) 
และระบุไวในแนวโนมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      ฉบับท่ี 9  (  พ.ศ 2545 – 
2549 )  วา ใหฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอม  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
โบราณคดี   และใหอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตท่ีเปนเอก
ลักษณของสังคมไทย โดยสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอยางตอเนื่อง

ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ. 2540  -  2544  )  ได
ระบุแนวทางโดยการสงเสริมใหสถาบันการศึกษา  พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน     และนํามาใชอยางจริง
จังและกวางขวาง   โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตร   รวมท้ังติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการจัดการศึกษามีเนื้อหาสอดคลองกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะชวย
ใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินของตนไดอยางเปนสุข สามารถดํารงไวซ่ึงการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงแวดลอม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2539 : 69 – 70 )

ผลการวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2535  ไดระบุแนวทางและมาตรการเกี่ยว
กับหลักสูตรทองถ่ินไววา ใหสถานศึกษาและครูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
เรียนรู และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนและกิจกรรมการสงเสริม
หลักสูตรตาง ๆ มีการกําหนดนโยบายการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับ   
การศึกษา และการอนุรักษส่ิงแวดลอม   เพ่ือประโยชนในการพัฒนาความรูใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถ่ิน  ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2535 : 3-5  )

 ผลการวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดวาให
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน
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และสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ  โดยจัดการศึกษาใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  
สภาพแวดลอมในรูปแบบกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  มีการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสาร  
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา  และวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนชุมชน   โดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรู   ใฝเรียน (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 2542 : 9-15 )

ผลการวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  
และ กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  รวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2545  พบ
วา  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดระบุหลักการไว 3 หลัก
การดวยกันคือ 1) เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน  2) เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนนําประสบ
การณท่ีไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต  และ 3) เปนการศึกษาท่ีมุงสรางเอกภาพ
ของชาต ิ  โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน  แตใหทองถ่ินมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสม
กับสภาพและความตองการได โดยมีจุดหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาท่ีของตนเองใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  โดยให
ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  ทันตอการเปล่ียนแปลง  มีสุขภาพสมบูรณท้ัง
รางการและจิตใจ  ทํางานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข (กรมวิชาการ,2533 : 1) ซ่ึงไดกําหนด
โครงสรางโดยจัดมวลประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี 5 กลุม  คือ  กลุมทักษะท่ีเปนเครื่อง
มือการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทยและคณิตศาสตร  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  กลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย  กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ  และกลุมประสบการณพิเศษ  ใชเวลาเรียน
ตลอดหลักสูตรประมาณ 6 ป  โดยแตละปการศึกษามีเวลาเรียนไมนอยกวา 40 สัปดาห  ในหนึ่ง
สัปดาหตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 25 ช่ัวโมง  หรือ 75 คาบ  โดยกําหนดใหเวลาในแตละคาบเทา
กับ 20 นาที  ท้ังนี้เม่ือรวมเวลาเรียนแลวตองไมต่ํากวา 200 วัน  และไมต่ํากวา 1,000 ช่ัวโมง  สําหรับ
ช้ัน ป.5-6 นั้น  ใหเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนในกลุมประสบการณพิเศษ
อีกไมต่ํากวา 200 ช่ัวโมง  และมีการเพ่ิมอัตราเวลาเรียนโดยประมาณในกลุมประสบการณ  2  กลุม 
คือ กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ   กับ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  รวมท้ังลดอัตราเวลา
เรียนโดยประมาณในกลุมประสบการณท่ีเหลือ ไดแก กลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือการเรียนรู  และ
กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  ซ่ึงในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5-6 มีอัตราเวลาเรียน เทากับอัตราเวลาเรียนในกลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  คือมีอัตรา
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เรียนโดยประมาณ รอยละ 25 หรือ 600 คาบ / ป  ซ่ึงมีแนวดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถ่ิน  เนนกระบวนการเรียนรู  
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  สรางสรรค  และกระบวนการกลุม  รวมท้ังใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
มากท่ีสุด  สอดคลองกับความสนใจและสภาพชีวิตจริงของผูเรียน  รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมและ
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของผูเรียน  ซ่ึงในการวัดผลและประเมินผล
เนนการประเมินผลตามสภาพจริง    

ดวยเหตุนี้  กลุมวิชาสรางเสริมประสบกาณชีวิตจึงเปนกลุมประสบการณท่ีมีหลักการ  
จุดมุงหมาย  โครงสราง  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและการประเมิน
ผล  ที่มีความสัมพันธและสอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับ
ปรุง พ.ศ. 2533 )  ที่มีความตองการใหทองถิ่นไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในการพัฒนาหลัก
สูตรใหไดเรียนรูเก่ียวกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิง
แวดลอมทางธรรมชาติ  โดยมุงใหผูเรียนไดรูถึงสภาพปญหา  กระบวนการแกปญหาและ
สามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  ซ่ึงมุงปลูกฝงใหผูเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้  มีความเขาใจพื้นฐานและปฏิบัติตนไดถูกตอง  มีความรูและ
ทักษะพื้นฐานเก่ียวกับสังคมและธรรมชาติ  มีนิสัยใฝหาความรูอยูเสมอ  สามารถปรับตัวให
เขากับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  และความเก่ียวของสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม  
เขาใจหลักของการอยูรวมกันในสังคม  โดยตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติใน
ขอบเขตแหงสิทธิเสรีภาพ  มีความภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนเอกราชของชาติไทย  
ซ่ึงโครงสรางกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  ไดแบงออก
เปน 11  หนวยดวยกัน  ไดแก  หนวยส่ิงมีชีวิต  ชีวิตในบาน  ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา  ชาติไทย  การ
ทํามาหากิน  พลังงานและสารเคมี  จักรวาลและอวกาศ  ประเทศเพื่อนบาน  ประชากรศึกษา  
การเมืองและการปกครอง  และขาวเหตุการณวันสําคัญ  ซ่ึงในแตละหนวยประกอบดวย 
หนวยยอยหนวยตางๆ อีกมากมาย  และในสวนที่สามารถบูรณาการเนื้อหาที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษลงไปไดคือ  ในหนวยที่ 3 เร่ือง ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา  ในหนวยยอยที่ 1 ส่ิง
แวดลอมทางสังคม และหนวยยอยที่ 2 ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  โดยใชระยะเวลาในการ
เรียนการสอน ทั้งส้ิน 36 คาบ  คาบละ 20 นาที

จากการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  พบวามีจุด
หมายเพ่ือมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนด ี  มีปญญา  มีความสุข และมีความเปน
ไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  และมีจุดหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอัน
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พึงประสงคดังตอไปนี้คือ   ใหเห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค   มีความ
คิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา   มีความรูอันเปนสากล  รู
เทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  
การส่ือสารและการใชเทคโนโลย ี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ  มี
ทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การสรางปญญา
และทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกลักษณะท่ีด ี 
มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  เขาใจใน
ประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองท่ีด ี  ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ    
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และ รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม   ซ่ึงโครงสรางหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย   4  ชวงช้ัน  คือ ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถม
ศึกษาปท่ี  1 – 3   ชวงช้ันท่ี 2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  -  6    ชวงช้ันท่ี  3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  -  3   
และชวงช้ันท่ี  4   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  -  6     มีการกําหนดสาระการเรียนรู  8  กลุม  คือ  ภาษา
ไทย    คณิตศาสตร     วิทยาศาสตร     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา     
ศิลป  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      และภาษาตางประเทศ    สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบ
ดวยกิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน     สวนเวลาเรียนในชวงช้ันท่ี  1  และชวงช้ันท่ี  2  
กําหนดประมาณปละ  800  -  1000  ช่ัวโมง    ชวงช้ันท่ี  3  กําหนดประมาณปละ  1000  -  1200  ช่ัว
โมง  และชวงช้ันท่ี  4  กําหนดปละไมนอยกวา  1200  ช่ัวโมง  ซ่ึงไดเช่ือมโยงเนื้อหาในดานส่ิงแวด
ลอมทางสังคมและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเขาในสาระ
การเรียนรูกลุมท่ี 4 คือ  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กับ สาระการเรียนรูยอยท่ี 5 วาดวยเรื่อง
ภูมิศาสตร  และในมาตรฐานท่ี ส 5.2 คือ เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษย กับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึกอนุรัษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  เพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยมุงใหเด็กเขาใจปฏิสัมพันธระหวางธรรมชาติกับมนุษยท่ีกอใหเกิดการสราง
สรรค วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เขาใจ
มิติสัมพันธระหวางกระบวนการของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดลักษณะกิจกรรมและปรา
กฎการณในทองถ่ิน  รูลักษณะเฉพาะความสําคัญและความแตกตางของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังตระหนักถึงความจําเปน  วิธีการกระจายและแลกเปล่ียนทรัพยากร
ระหวางทองถ่ิน  เขาใจสาเหตุผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
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ทรัพยากรในทองถ่ินรวมท้ังภูมิใจและรักษาส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน  เขา
ใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีประหยัด  
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลในระบบนิเวศ  มีสวนชวยแกปญหาและสงเสริมสภาพ
แวดลอมในทองถ่ิน  รวมท้ังเห็นคุณคาของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินของตน

ดังนั้นจะเห็นไดวาองคประกอบตางๆในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธสักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)    มีความสัมพันธ   และสอดคลองกับหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบ
การณชีวิต และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2544  ในสวนของการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอ
สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   นั้นเนื่องจากบริบทท่ีเกี่ยวของไดแก  สภาพความตองการของทอง
ถ่ิน  สภาพความพรอมของบุคลากร  สภาพแหลงเรียนรูตางๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  มีความเหมาะ
สมท่ีจะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง การการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

ดังนั้นผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนา
หลักสูต   สรุปไดวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ. 2540  -  2544  )  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8      
(  พ.ศ.  2540  - 2544  )  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  และแผนการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2535   มีนโยบายและตองการใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆและชุมชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษ  ฟนฟู  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน  และการสงเสริม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน  ใหสอดคลองตามสภาพปญหาของชุมชน  ความตองการของทองถ่ินและนักเรียน  
รวมท้ังสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน   ใหเหมาะกับบริบทของชุมชน  สังคม  ทรัพยากร  ปญหา
ในทองถ่ิน  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี

ผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของกรม

วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 1-2)  พบวา  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  มีขอกําหนด
ซ่ึงเปนแนวดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินในดาน  การเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร ในการกําหนดเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินโดยตรง  โดยอาจกําหนดใหเขียน
เปนหนวยหรือรายวิชาเฉพาะหรืออาจแทรกอยูในเนื้อหาเรื่องอ่ืนก็ได  รวมท้ังเปดโอกาสใหทองถ่ิน
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มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง  โดยทองถ่ินสามารถดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรได 5
รูปแบบ  ดังนี้คือ 1) ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  2) ปรับรายละเอียดของเนื้อหา  3) ปรับปรุงส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมีอยู  4) จัดทําส่ือการเรียนการสอนขึ้นใหม  5) จัดทําเนื้อหา / รายวิชาเพ่ิมเติม
ขึ้นใหม  และไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไว 10 ขั้นตอน  คือ  การสํารวจขอมูลพ้ืน
ฐาน  นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดความเหมาะสมของหลักสูตร  ใหสอดคลอง
กับผูเรียน  และระดับช้ัน  หลังจากนั้นจึงดําเนินการกําหนดความคิดรวบยอด  รางเนื้อหารายวิชา
และวิเคราะหรางรายวิชาท่ีจัดทําขึ้น  โดยวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดการเรียนการสอน  และ
จัดสรางปจจัยเกื้อหนุนในการเรียน  กอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช  นอกจากนี้  สงัด  อุทรา
นันท   (2532 : 38) ยังเสนอขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ไว 7 คือ  1) การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
2) การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร  3) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระประสบการณเรียนรู
4) การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล  5) การนําหลักสูตรไปทดลองใช 6) การประเมินผลการ
ใช  และ 7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  นอกจากนี้ วิชัย  วงษใหญ (2533:19)  ไดเสนอกระบวน
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบการรางหลักสูตร ประกอบดวย  การ
กําหนดหลักสูตรโดยดูความสอดคลองกับวิชาการ  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง หลังจากนั้นเริ่ม
กําหนดรูปแบบหลักสูตร  ไดแก  การกําหนดหลักการ  โครงสราง  องคประกอบหลักสูตร  วัตถุ
ประสงค  เนื้อหา  ประสบการณเรียนและการประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผานผูเช่ียวชาญ  หรือการสัมมนาและมีการทดลองนํารอง  พรอมท้ังรวบรวมผลการ
วิจัย และปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใชโดยคณะกรรมการ 2) ระบบการใชหลักสูตร  ประกอบดวย
การขออนุมัติหลักสูตรจากหนวยงานหรือกระทรวง  ดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตร  โดยเริ่ม
จากการประชาสัมพันธหลักสูตร      การเตรียมความพรอมของบุคลากร  จัดงบประมาณและวัสดุ
หลักสูตร  บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานท่ี  ระบบบริหาร  และจัดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติ
การ และ ติดตามผลการใชหลักสูตร  หลังจากนั้นเขาสูระบบการบริหารหลักสูตร  โดยการดําเนิน
การตามแผน  กิจกรรมการเรียนการสอน  แผนการสอน  คูมือการสอน  คูมือการเรียน  เตรียมความ
พรอมของผูสอน  ความพรอมของผูเรียนและการประเมินผลการเรียน  และ 3) ระบบการประเมิน
ผล  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการประเมินผลการใชหลักสูตร  ท้ังการประเมินยอย  การประเมิน
รวบยอด  การประเมินระบบ        หลักสูตร  ระบบการบริหาร  และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  หลังจาก
นั้นเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และรายงานขอมูลตามลําดับ  และจากการศึกษาขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของ สุชาต ิ ล้ีตระกูล  มาเรียม  นิลพันธุ  ศรีวรรณ  จันทรหงษ  และ
สาลิน ี อุดมผม  พบวา  มีแนวดําเนินการท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินท่ีเหมือนกันคือ  ใชแนว
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ดําเนินการ 4 ขั้นตอน  ไดแก 1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
2) พัฒนาโครงรางหลักสูตร  3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช  และ 4) การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร

ดังนั้นจะเห็นวาการดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสามารถดําเนินการไดใน
หลายรูปแบบ  โดยอาจมีขั้นตอนในการดําเนินการ ได 4 ขั้นตอน โดยสรุป คือ 1) การสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  2) การพัฒนาโครงรางหลักสูตร  3) การนําหลัก
สูตรไปทดลองใช  และ 4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงเปนแนวทางใหผูวิจัยไดดําเนิน
การในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบการปรับราย
ละเอียดของเนื้อหารายวิชาในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  โดยใหสอดคลองกับความตองการ
และทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  โดยมีแนวดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 4 ขั้นตอน
ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากการศึกษางานวิจัยดังกลาว

ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จากบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของ  มีรายละเอียดดังนี้

1.  ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี
จํานวน  1  คน   ศึกษานิเทศก  จํานวน  2  คน      รวม  3  คน   โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1 ) สถาน
ภาพและขอมูลท่ัวไป    2 )  ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี     3 ) ปญหา
และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี   มีรายละเอียดดังนี้
                      1.1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไป  ของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  หัวหนาการประถม
ศึกษาอําเภอสังขละบุร ี และศึกษานิเทศก     โดยจําแนกตาม เพศ  อายุ   ระดับการศึกษาสูงสุด
ตําแหนงการทํางาน  ประสบการณการทํางานและประสบการณการในการเขารับการอบรมอบรม
หรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถ่ีและ  คารอยละ  ( % )  ดังตารางท่ี 8 หนา 153  ดังตอไปนี้
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ตารางท่ี    8    แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
เพศ
          ชาย
          หญิง

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
อายุ
-  40  ป
-  50  ป

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
ระดับการศึกษาสูงสุด
          ปริญญาตรี 3 100.00
รวม 3 100.00
ตําแหนงการทํางาน
          หัวหนาการประถมศึกษา
          ศึกษานิเทศก

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
ประสบการณการทํางาน
          ต่ํากวา  10  ป
              11  -  20  ป
              21  -  30  ป

1
1
1

33.33
33.33
33.33

รวม 3 100.00

6. ประสบการณการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน
          เคย
          ไมเคย

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
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จากตารางท่ี   8   พบวาผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยคิดเปนเพศหญิง
2  คน  คิดเปนรอยละ 66.67  และ เพศชาย จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 33.33  ดานอายุพบวาสวน
ใหญอายุระหวาง  41  -  50  ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  66.67  ท่ีเหลือ  อายุระหวาง  30  -  40
ป  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ  33.33  ดานระดับการศึกษาพบวา จบปริญญาตรีท้ัง  3  คน คิดเปน
รอยละ  100.00  ดานตําแหนงการทํางานพบวาสวนใหญเปนศึกษานิเทศก    จํานวน  2 คน  คิดเปน
รอยละ  66.67  และเปนหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  33.33  ดาน
ประสบการณการทํางานพบวามีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป ประสบการการทํางาน
ระหวาง 11 – 20 ป  และ มีประสบการณในการทํางาน 21-30 ป ในจํานวนท่ีเทากัน คือ จํานวนอยาง
ละ 1 คน คิดเปนรอยละ  33.33  ดานประสบการณการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินพบวาสวนใหญไมเคยเขารับการอบรม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67    และเคยเขา
รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33  จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

    1.2  ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี และศึกษานิเทศก  วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)

ดานความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี    โดยภาพรวมพบวา
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  และศึกษานิเทศก  มีความตองการท่ีจะพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในเรื่องการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน  ซ่ึงมีสภาพการดําเนินการโดยใหสถานศึกษารวมกับคนในทองถ่ิน  ผูรู  ประชา
ชน  รวมท้ังแหลงเรียนรูตางๆ  จัดการศึกษาหรือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ิน และใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรการทองเท่ียว ภายในทองถ่ินเขา
ไปในหลักสูตร ดังท่ีหัวหนาหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรีกลาววา
“...หลักสูตรทองถ่ินมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง     เนื่องจากการจัดการศึกษาใหตรงกับสภาพ
ทองถ่ินใกลตัวจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตรงกับสภาพทองถ่ิน  และพ้ืนท่ีของตนเอง  เพราะแตละ
พ้ืนท่ีจะมีความแตกตางกัน  นอกจากนี้การใหเด็กไดเรียนรูเรื่องราวภายในทองถ่ิน จะทําใหเด็กเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง ตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรณท่ีมีใน
ทองถ่ิน พรอมท้ังชวยใหเด็กเปนส่ือกลางและรวมกันอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาว  เพ่ือใหคงอยู
คูกับทองถ่ินตอไป รวมท้ังเปนจุดขายและนํารายไดเขาสูทองถ่ิน โดยเฉพาะ ทรัพยากรณการทอง
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เท่ียวท่ีมีมากมายภายในอําเภอสังขละบุรี   และในการจัดการศึกษาควรรวมมือกับคนในทองถ่ิน  ผูรู
ประชาชน  เพ่ือรวมกันพัฒนาการเรียนรูใหสอดคลองกับทองถ่ิน...”    (  บุญชู  ศุขเจริญ  2545  )

ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  ในประเด็นและขอบขาย ท่ีเกี่ยวของกับ
จุดประสงค  เนื้อหา  กระบวนการเรียนรู ส่ืออุปกรณ และการประเมินผล ในภาพรวมพบวา ดานจุด
ประสงค  ในการจัดการเรียนการสอน ควร ครอบคลุม ท้ัง ดาน พุทธิพิสัย  จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย
โดย ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
อําเภอสังขละบุรีและแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในอําเภอ  รวมท้ังสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลง
ทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีท่ีกําลังประสบอยู    เนนการฝกทักษะการปฎิบัติตนในการรวมกัน
ดูแลอนุรักษทรัพยากรในการทองเท่ียว ภายในทองถ่ิน และการกระทําตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตาม
รูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนอกเหนือจากการเรียนรูเฉพาะในภาคทฤษฎี  ดังท่ีหัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  ไดกลาววา “…การกําหนดจุดประสงคในหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี
ควรมุงเนน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ท่ีเนนทักษะการปฎิบัติ โดยกําหนดใหนักเรียนไดปฏิบัติตน
เปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามแบบนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงจากการปฏิบัติ ดังกลาวจะทําใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และ เกิดคานิยมในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวไดใน
ท่ีสุด...” ( สมบัต ิ จันทรมีชัย 2545 ) และในดานเนื้อหา โดยภาพรวมพบวา  ควรจัดเนื้อหาใหผูเรียน
ไดเรียนรู เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ของอําเภอสังขละบุร ี สภาพภูมิศาสตร  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี  ประเภทของแหลงทองเท่ียว และสภาพปญหาท่ีเกิด
ขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  และควรเจาะจงเฉพาะแหลงทองเท่ียวท่ีใกลตัวผู
เรียน  ท่ีผูเรียนสามารถเดินทางไปทองเท่ียวไดจริง  สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดการเรียนการสอนโดยยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน  มุงเนนกระบวนการกลุม
จัดการเรียนการสอนโดยแทรกคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ิน ควบคูกับ
ความรูในภาคทฤษฎี  เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  รวมกันวิเคราะหและอภิปรายเพ่ือให
เกิดการเรียนรูรวมกัน  รวมท้ังใหนักเรียนไดมีการศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง  สวนในดานการวัด
และประเมินผล  ควรวัดผลตามสภาพจริงท้ังดานความรูความเขาใจและเจตคต ิ  โดยการสังเกตพฤติ
กรรมในขณะดําเนินการจัดการเรียนการสอน  นอกจากการทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียน
ในภาคทฤษฎี  และการตรวจผลงานจากใบความรูของนักเรียน   โดยใหมีการประเมินผลงานหรือ
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การปฏิบัติกิจกรรมจากหลาย ๆ ฝาย  ไดแกเพ่ือน  ครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน    รวมท้ังใหผูเรียนไดประเมินตนเอง ในดานของการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือในดานผลงานของใบงาน

    1.3. ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุร ี   ของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี และศึกษานิเทศก  วิเคราะหขอ
มูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  ดานปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเปน
ประโยชนสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยภาพรวมพบวา มีปญหาคือ  1) ดานความรู     โรง
เรียนและครูสวนใหญไมเขาใจในกระบวนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  จึงควรมีการจัดใหความรูใน
เรื่องการจัดทํา  โดยการจัดอบรมเผยแพรเอกสาร  พาไปศึกษาดูงานกับแหลงท่ีจัดทําแลว และจัด
การนิเทศทางไกล  มีการประเมินและติดตามผลเปนระยะเพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด
ซ่ึงในการเริ่มทําหลักสูตรทองถ่ินชวงแรกๆ  อาจจะใหเริ่มทําในระดับกลุมโรงเรียนกอน  2 )  ดาน
เวลา  ในภาคปฏิบัติหรือในการเชิญผูรูมาใหความรูกับนักเรียนนั้น  ครูไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดตรงตามตารางสอนทุกครั้ง  ประกอบกับสภาพการเดินทางท่ีไมเอ้ือตอการพานักเรียนไป
ทัศนศึกษาดังนั้นจึงควรมีการติดตอประสานงานระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน รวมท้ังมี
การดําเนินการเตรียมการรวมกันในการจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษาลวงหนา และปรับเวลาให
สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  3 )  ดานศักยภาพของทองถ่ิน  เนื่องจากผูรูในทองถ่ินบาง
ทานขาดเทคนิควิธีการถายทอดความรูท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียน  ดังนั้นทางโรงเรียนหรือครูผูสอน
ควรชวยเหลือและใหคําแนะนําในเทคนิควิธีการสอนตางๆ  4) ปญหาในดานของความปลอดภัยใน
การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี  อันเนื่องมาจากอยูในชวง ฤดูฝน  โดยเฉพาะการพานัก
เรียนไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ควรมีการเตรียมการดาน
ความปลอดภัย  โดยมีการประสานงานกับครูผูสอนทานอ่ืนภายในโรงเรียน   และการประสานงาน
รวมกันกับผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และชาวบานในทองท่ีท่ีเปนแหลงทอง
เท่ียวในการใหความรวมมือ  ชวยดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียนในชวงท่ีไปทัศนศึกษาดวย

ดานขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี
โดยภาพรวม พบวา    ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กเกิดท้ังความรูความเขาใจ  ทักษะ
และเจตคต ิ  สําหรับในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินนั้นควรมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยว
ของท้ังผูรูท่ีจะใหความรู  และแหลงเรียนรูตางๆ  รวมท้ังชาวบานท่ีอยูในแหลงทองเท่ียว  โดยการ
สํารวจพ้ืนท่ีและทําความคุนเคยกับชาวบานกอนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษา  และในดานของ
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กิจกรรมการเรียนการสอน      และควรติดตามประเมินผลในดานผูเรียนและผูใชหลักสูตรดวย  เพ่ือ
จะไดทราบผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงแกไขหากมีการนําไปใชในครั้งตอไป  สําหรับในดาน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นั้นควรจัดกิจกรรมในลักษณะใหนักเรียน
ไดปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะและควรใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากผูรูในทองถ่ิน  และจากแหลงเรียน
รูจริง  เพ่ือจะไดสามารถเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี
ไดเสนอวา “…กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ควรจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมจากภาคทฤษฎี คือมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน
เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในการทองเท่ียวหลังจากเรียนรูจนจบเนื้อหาในภาคทฤษฎีแลวโดยใหนักเรียน
เปนผูกําหนดและเลือกแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจไปทัศนศึกษา  รวมท้ังมีการดําเนินการวาง
แผนการรวมกันในการเตรียมการไปทัศนศึกษาดวย...”  ( สมบัต ิ จันทรมีชัย  2545)

2. ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
ดานรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหม
พัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน   23  คน
โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1)  สถานภาพและขอมูลท่ัวไป  2)  ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียน
ตองการในการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน     มีรายละเอียดดังนี้

    2.1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา   จําแนกตาม  เพศ   อายุ  อาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง
และประสบการณในการทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรี
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและ คารอยละ  ( % )  ดังปรากฏในตารางท่ี 9   หนา 158  ดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 9   แสดงการวิเคราะหสถานภาพ และขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 23 คน

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1.  เพศ
          ชาย
          หญิง

10
13

43.48
56.52

รวม 23 100.00
2.  อายุ
          ต่ํากวา 10 ป
          10 – 12    ป
          13 – 15    ป

-
21
2

-
91.30
8.70

รวม 23 100.00
3.  อาชีพของผูปกครอง
          เกษตรกร
          รับจาง
          คาขาย
          อ่ืนๆ โปรดระบุ

18
3
2
-

78.26
13.04
8.70

-
รวม 23 100.00
4.  นักเรียนเคยมีประสบการณในการไปทองเท่ียวในสถานท่ี
ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีหรือไม
          ไมเคย
          เคย
( เคยไปกับใคร  ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
                คนเดียว
                เพ่ือน
                พอแมหรือญาติพ่ีนอง
                ครู

2
21

-
16
10
1

8.70
91.30

-
69.57
43.48
4.35
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ตารางท่ี 9 (ตอ )
สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

( เคยไปทองเท่ียวในสถานท่ีใด ตอบไดมากวา 1 ขอ )
               น้ําตกเกริงกระเวีย
               น้ําตกไดชองถอง
               น้ําตกตะเคียนทอง
               น้ําตกพุเย
               น้ําตกกระเต็งเจ็ง
               น้ําตกคลีตี้
               ทุงใหญนเรศวร
               ถํ้าบาดาล
               บึงเกริงกระเวีย
               เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)
               วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพออุตมะ)
               ดานประเจดียสามองค
               เจดียสามสบ
               เจดียพุทธคยา
               พระแกววัดตะนีพุง  (เสนหพอง )
               สะพานไม (อุตตมานุสรณ)
               ตลาดเชาวัดวังกวิเวการาม (ตลาดมอญ)
อ่ืนๆ โปรดระบุ
           เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)
           วัฒนธรรมรําตง
           หวยผะเหยาะ

4
1
2
-
-
-
1
2
-
5
14
6
-

10
9
12
9

14
14
12

17.39
4.35
8.70

-
-
-

4.35
8.70

-
21.74
60.87
26.09

-
43.48
39.13
52.17
39.13

60.87
60.87
52.17

จากตารางท่ี   7     ( หนา 158 - 159)  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มากท่ีสุด  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  56.52   รองลงมาเปนเพศชาย  จํานวน  10 คน  คิดเปน
รอยละ  43.48   ดานอายุ  พบผูวาตอบแบบสอบถามสวนใหญ  อายุ  10-12  ป  จํานวน  21 คน  คิด
เปนรอยละ  91.30    รองลงมาไดแก  อายุ  13-15 ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  8.70  ตามลําดับ
ดานอาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด  จํานวน  18 คน  คิด
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เปนรอยละ  78.26  รองลงมาคือ อาชีพรับจาง  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 13.04  และอาชีพคา
ขาย  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 8.70  ตามลําดับ

ดานประสบการณในการไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวภายใน
อําเภอสังขละบุรีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีประสบการในการไปทองเท่ียวจํานวน  
21  คน  คิดเปนรอยละ  91.30   และไมเคยมีประสบการณในการไปทองเท่ียวเลย  จํานวน  2  คน
คิดเปนรอยละ  8.70  โดยเคยไปกับเพ่ือนมากท่ีสุด  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ  69.57  รองลงมา
คือไปกับพอแมหรือญาติพ่ีนอง  จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 43.48  และไปกับคร ู 1 คน   คิดเปน
รอยละ 4.35  ตามลําดับ  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักเรียนไปทองเท่ียวมากท่ีสุดคือวัดวังกวิเวการาม (วัด
หลวงพออุตมะ) เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  วัฒนธรรมรําตง  ในจํานวนท่ีเทากัน 14  คน
คิดเปนรอยละ 60.87  รองลงมาคือ  สะพานไม (อุตตมานุสรณ) ลําน้ําหวยผะเหยาะในจํานวนท่ีเทา
กัน 12 คน  คิดเปนรอยละ 52.17  เจดียพุทธคยาจํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 43.48  พระแกววัดตะ
นีพุง (เสนหพอง) ตลาดเชาวัดวังกวิเวการาม (ตลาดมอญ) ในจํานวนท่ีเทากัน 9 คน  คิดเปนรอยละ
39.13  ดานพระเจดียสามองค  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 26.09  เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขา
แหลม ) จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 21.74  น้ําตกเกริงกระเวียจํานวน 4 คน  คิดเปน   รอยละ
17.39  น้ําตกตะเคียนทอง  และถํ้าบาดาลในจํานวนท่ีเทากัน  2 คน  คิดเปนรอยละ  8.70  น้ําตกได
ชองถอง  และ  ทุงใหญนเรศวรในจํานวนท่ีเทากัน  1 คน  คิดเปนรอยละ  4.35  ตามลําดับ

2.2. ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี ในดานเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการ  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและ คารอยละ  ( % )
ดัง  ปรากฎในตารางท่ี 10  หนา 161  ตอไปนี้
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ตารางท่ี 10   แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี  ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการ

รายการ จํานวน รอยละ
1.เรียนตองการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวดานใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
   -  ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
   -  หลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
   -  องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
   -  ลักษณะของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
   -  บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมและสนับสนุน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
  -  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอสังขละบุรีท่ีควร
อนุรักษไว
  -  อ่ืน ๆ โปรดระบุ
     *  ประวัติเจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)
     *  เรื่องราวเกี่ยวกับการรําตง
     *  ทรัพยากรในลําหวยผะเหยาะ

23
19
19
18
22

23

22
20
22

100.00
82.61
82.61
78.26
95.65

100.00

95.65
86.97
95.65

2.  นักเรียนตองการใหมีกิจกรรมใดบางในการเรียนรูเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (ตอบไดมากกวา1 ขอ )
  -  เชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู
  -  วาดภาพแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ
  -  จัดทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ
  -  แขงขันตอบคําถาม
  -  ประกวดวาดภาพแหลงทองเท่ียว
  -  ประกวดคําขวัญการอนุรักษแหลงทองเท่ียว
  -  จัดทําคูมือการทองเท่ียวเขิงอนุรักษ
  -  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

22
18
23
22
19
15
23
21

95.65
78.26
100.00
95.65
82.61
65.22
100.00
91.30
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ตารางท่ี 10 ( ตอ )
รายการ จํานวน รอยละ

  -  อ่ืน ๆ โปรดระบุ
     *  จัดกิจกรรมทําความสะอาดแหลงทองเท่ียวภายใน
หมูบาน
     *  ขายของท่ีระลึกใหนักทองเท่ียว

14

1

60.87

4.35
3. นักเรียนตองการใหมีการวัดผลและประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยาง
ไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
  -  การทดสอบ
  -  การสอบถาม
  -  การสัมภาษณ
  -  การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
  -  ตรวจผลงาน
  -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
  -  การจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงทองเท่ียว
ท่ีนักเรียนสนใจ
  -  อ่ืน ๆ โปรดระบุ

23
12
12
23
20
23
20

-

100.00
52.17
52.17
100.00
86.96
100.00
86.96

-
4.  มีแหลงทองเท่ียวใดบางภายในอําเภอสังขละบุร ี ท่ีนัก
เรียนสนใจและตองการเขาไปทัศนศึกษา  เพราะเหตุใด (ตอบ
ไดมากกวา 1 แหง )

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
  -  น้ําตกเกริงกระเวีย
       เพราะ   ยังไมเคยไป
                   ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                   ตองการทราบประวัติความเปนมา

8
5
2
2

34.78
21.74
8.70
8.70
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ตารางท่ี 10  ( ตอ )
รายการ จํานวน รอยละ

 -  น้ําตกไดชองถอง
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการทราบประวัติความเปนมา
  -  น้ําตกตะเคียนทอง
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการทราบประวัติความเปนมา
  -  น้ําตกพุเย
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการทราบความหมายของช่ือและประวัติ
ความเปนมา
  -  น้ําตกกระเต็งเจ็ง
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
  -  คลิตี้
       เพราะ   ยังไมเคยไป
                   ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
  -  ทุงใหญนเรศวร
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว
  -  ถํ้าบาดาล
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว
                  ตองการทราบประวัติความเปนมา

5
3
1
2
11
2
5
5
5
2
3
3

3
1
2
6
4
3
9
4
3
2
7
1
5
1
2

21.74
13.04
4.35
8.70
47.83
8.70
21.74
21.74
21.74
8.70
13.04
13.04

13.04
4.35
8.70
26.08
17.39
13.04
39.13
17.39
13.04
8.70
30.43
4.35
21.74
4.35
8.70
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ตารางท่ี 10 ( ตอ )
รายการ จํานวน รอยละ

   -  บึงเกริงกระเวีย
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว
  -  เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                  ตองการชมการสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา
  -  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ลําหวยผะเหยาะ
     เพราะ   ตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
                 ตองการทราบประวัติและความเปนมา
                 ตองการทราบส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากตางชาติ
ใหเขามาทองเท่ียว
                 ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว
  แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถานและโบราณสถาน
  -  วัดวังกวิเวการาม ( วัดหลวงพออุตตมะ )
       เพราะ  ตองการไปชมความสวยงามของส่ิงกอสรางตางๆ
ภายในวัด
  -  ดานพระเจดีย 3 องค
      เพราะ   ตองการทราบประวัติความเปนมา
                  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของอําเภอสังขละบุรี
  -  เจดียสามประสบ
      เพราะ   ตองการทราบประวัติความเปนมาและ
ความสําคัญ

4
3
1
6
1
3
5
22
2
4
12

5

2
2

6
2
4
3
3

17.39
13.04
4.35
26.09
4.35
13.04
21.74
95.65
8.70
17.39
52.17

21.74

8.70
8.70

26.09
8.70
17.39
13.04
13.04
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ตารางท่ี 10 ( ตอ )
รายการ จํานวน รอยละ

-  เจดียพุทธคยา
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการทราบประวัติความเปนมา
                  ตองการไปชมเจดียพุทธคยา
  -  พระแกววัดตะนีพุง (เสนหพอง )
      เพราะ   ยังไมเคยไป
                  ตองการทราบประวัติความเปนมา
  -  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)
     เพราะ   ตองการทราบประวัติและความเปนมา
                 ตองการทราบส่ิงท่ีบรรจุอยูภายในเจดียวามีอะไร
บาง
                 ตองการทราบถึงความสําคัญของเจดียท่ีมีตอชน
ชาติกระเหรี่ยง
 แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
 - สะพานไม ( อุตตมานุสรณ )
   เพราะ   ตองการทราบประวัติความเปนมา
               ตองการไปชมสะพานและธรรมชาติท่ีสวยงาม
บริเวณลําน้ําสามประสบ
  -  ตลาดเชาวัดวังกวิเวการาม ( ตลาดมอญ )
     เพราะ  ตองการไปชมการคาขายยามเชา
  - อ่ืน ๆ โปรดระบุ  วัฒนธรรมรําตง
    เพราะ  ตองการทราบประวัติความเปนมา
                ตองการทราบความหมายของเนื้อเพลงท่ีใชใน
การรําตง
                เปนวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงท่ีควรแกการเรียน
รูเพ่ืออนุรักษ

5
2
3
1
8
5
3
20
20
1

5

11
6
5

7
7
23
17
12

5

21.74
8.70
13.04
4.34
34.78
21.74
13.04
86.96
86.96
4.35

21.79

47.83
26.09
21.74

30.43
30.43
100.00
73.91
52.17

21.74
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จากตารางท่ี   10 ( หนา161-165 ) พบวา  ในดานเนื้อหาท่ีนักเรียนตองการเรียนเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากท่ีสุด คือ  ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และเนื้อหาในดานสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอสังขละบุรีท่ีควรอนุรักษไวในจํานวนท่ีเทากัน
คือ  23  คน  คิดเปนรอยละ 100  รองลงมาคือ เนื้อหาในดานของบทบาทหนาท่ีของชุมชนทองถ่ิน
ในการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเนื้อหาในดานอ่ืน ๆ ท่ีไดเสนอแนะเพ่ิม
เติมไดแก  ประวัติเจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  และทรัพยากรท่ีมีในบริเวณลําหวยผะ
เหยาะ ในจํานวนท่ีเทากันคือ 22  คน   คิดเปนรอยละ  95.65  เนื้อหาเกี่ยวกับการรําตงจํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 86.97  เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และองคประกอบของ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในจํานวนท่ีเทากันคือ 19 คน  คิดเปนรอยละ 82.61  และเนื้อหาในดานของ
ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 78.26  ตามลําดับ

ในดานความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมในการจัดการเรียนรูเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
พบวา  นักเรียนสวนใหญตองการใหมีการจัดทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  และ
การจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากท่ีสุด  ในจํานวนท่ีเทากัน คือ 23 คน  คิดเปนรอยละ 100
รองลงมาคือการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูและการแขงขันตอบคําถามในจํานวนท่ีเทากัน  
คือ 22 คน  คิดเปนรอยละ  95.65  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จํานวน 21
คน  คิดเปนรอยละ  91.30  การประกวดวาดภาพแหลงทองเท่ียวจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 82.61
การวาดภาพแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจจํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 78.26  การประกวดคํา
ขวัญการอนุรักษแหลงทองเท่ียวจํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 65.22  และกิจกรรมเสนอแนะเพ่ิม
เติมไดแก  การจัดกิจกรรมทําความสะอาดแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนจํานวน 14 คน  คิดเปนรอย
ละ 60.87  และการขายของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียวจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.55 ตามลําดับ

ในดานรูปแบบการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  พบวา  นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลจากการทดสอบ  การสังเกตพฤติ
กรรมระหวางเรียน และการประเมินผลจากการจัดนิเทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาก
ท่ีสุดในจํานวนท่ีเทากัน  คือ 23  คน  คิดเปนรอยละ 100.00  รองลงมาคือการวัดและประเมินผลจาก
การตรวจผลงาน  และการจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจใน
จํานวนท่ีเทากันคือ 20 คน  คิดเปนรอยละ 86.96  และการประเมินผลจากการสอบถาม  และการ
สัมภาษณในจํานวนท่ีเทากันคือ 12 คน  คิดเปนรอยละ 52.17 ตามลําดับ

ในดานของแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีท่ีนักเรียนสนใจและตองการเขาไป
ทัศนศึกษา  พบวา  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนักเรียนตองการไปทัศนศึกษามากท่ีสุดคือ ลํา
หวยผะเหยาะ  จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 95.65  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ
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ตองการทราบเกี่ยวกับส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากตางประเทศใหเขามาเท่ียวมากท่ีสุดในจํานวน 12
คน  คิดเปนรอยละ 52.17  รองลงมาคือ  ตองการทราบประวัติและความเปนมาของลําหวยผะเหยาะ
จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 17.39  และตองการชมธรรมชาติท่ีสวยงามในบริเวณลําหวยผะเหยาะ
จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 8.70 ตามลําดับ  แหลงทองเท่ียวรองลงท่ีนักเรียนตองการเขาไป
ทัศนศึกษาคือ  น้ําตกตะเคียนทอง  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ  47.83  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการ
ไปทัศนศึกษาคือ ตองการทราบประวัติความเปนมา  และชมธรรมชาติท่ีสวยงามในจํานวนท่ีเทากัน
คือ 5 คน  คิดเปนรอยละ  21.74  และเหตุผลรองลงมาคือ ยังไมเคยไปเท่ียวมากอน จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 8.70  ตามลําดับ  ทุงใหญนเรศวรจํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ39.13  โดยระบุเหตุผล
ท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ  ยังไมเคยไปจํานวน  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 17.39  เหตุผลรองลง
มาคือ ตองการไปชมธรรมชาติท่ีสวยงาม  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04  และ ตองการทราบ
เกี่ยวกับทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวทุงใหญนเรศวร  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04  ตาม
ลําดับ   น้ําตกเกริงกระเวีย  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 34.87  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไป
ทัศนศึกษาคือ  ยังไมเคยไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74  และตองการไปชมธรรมชาติท่ีสวย
งาม พรอมกับ ตองการทราบประวัติความเปนมา ในจํานวนท่ีเทากัน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.70  ตาม
ลําดับ  ถํ้าบาดาล จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 30.43  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ
ตองการไปชมธรรมชาติท่ีสวยงามมากท่ีสุด  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 21.74  รองลงมาคือ
ตองการทราบประวัติความเปนมา จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 8.70  และตองการไปชมธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม กับ ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวในจํานวนท่ีเทากันคือ 1 คน  คิดเปนรอย
ละ 4.13  ตามลําดับ  เขื่อนวชิราลงกรณ  และ น้ําตกคลีตี้ในจํานวนท่ีเทากันคือ 6 คน คิดเปนรอยละ
26.09  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาในสวนของเขื่อนวชิราลงกรณ คือ ตองการชมการ
สรางเขื่อนกักเก็บน้ํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74  รองลงมาคือตองการไปชมธรรมชาติท่ี
สวยงาม  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04  และยังไมเคยไป จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.35
โดยระบุเหตุผลในการตองไปทัศนศึกษาท่ีน้ําตกคลีตี ้ คือ เนื่องจากยังไมเคยไป จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 17.39  รองลงมาคือ ตองการไปชมธรรมชาติท่ีสวยงาม จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ
13.04 ตามลําดับ  น้ําตกไดชองถอง  และ  น้ําตกพุเย ในจํานวนท่ีเทากันคือ 5 คน  คิดเปนรอยละ
21.74  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาท่ีน้ําตกไดชองถอง คือ เนื่องจากยังไมเคยไปจํานวน
3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04  รองลงมาคือตองการไปชมธรรมชาติท่ีสวยงาม  จํานวน 2 คน  คิดเปน
รอยละ 8.70  และตองการทราบประวัติความเปนมา จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.35  ตามลําดับ
สวนเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาท่ี น้ําตกพุเย  คือตองการทราบความหมายของช่ือและประวัติ
ความเปนมา รวมท้ังชมธรรมชาติท่ีสวยงามในจํานวนท่ีเทากันคือ 3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04 รอง
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ลงมาคือ ยังไมเคยไป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 8.70  ตามลําดับ  บึงเกริงกระเวีย จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 17.39  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษา คือ เนื่องจากยังไมเคยไปจํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 13.04  รองลงมาคือ ตองการทราบทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวจํานวน 1 คน  คิด
เปนรอยละ 4.35 ตามลําดับ  และแหลงทองเท่ียวลําดับสุดทายท่ีนักเรียนสนใจและตองการเขาไป
ทัศนศึกษาคือ น้ําตกกระเต็งเจ็ง  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 13.04  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไป
ทัศนศึกษาคือ ตองการทราบความหมายของช่ือและประวัติความเปนมาจํานวน 2 คน  คิดเปนรอย
ละ  8.70  รองลงมาคือ เนื่องจากยังไมเคยไป จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.35  ตามลําดับ

ในดานแหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน - โบราณสถานพบวา  แหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียน
ตองการเขาไปทัศนศึกษามากท่ีสุดคือ เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ) จํานวน 20 คน  คิดเปน
รอยละ 86.96  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ  ตองการทราบประวัติความเปนมา
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 86.96  รองลงมาคือตองการทราบเกี่ยวกับความสําคัญของเจดียท่ีมีตอ
ชนชาติกระเหรี่ยง  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 21.74  และ ตองการทราบเกี่ยวกับส่ิงท่ีบรรจุอยูใน
เจดีย วามีอะไรบาง จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.35  แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน - โบราณ
สถานรองลงมาท่ีนักเรียนตองการเขาไปทัศนศึกษาคือ พระแกววัดตะนี่พุง (เสนพอง) จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 34.78  โดยระบุเหตุผลในการไปทัศนศึกษาคือ เพ่ือตองการทราบประวัติความเปนมา
จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 21.74  รองลงมาคือยังไมเคยไปดานพระเจดียสามองค  จํานวน  6  คน
คิดเปนรอยละ  26.09  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ  มีความสนใจเนื่องจากเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของอําเภอสังขละบุรีจํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 17.39 รองลงมาคือ ตองการ
ทราบประวัติความเปนมาจํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ  8.70  ตามลําดับ  เจดียพุทธคยา  จํานวน  5
คน  โดยระบุเหตุผลในการไปทัศนศึกษาคือ  เพ่ือตองการทราบประวัติความเปนมามากท่ีสุด
จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  13.04  รองลงมาคือ เนื่องจากยังไมเคยไป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอย
ละ 8.70  และตองการไปชมเจดียพุทธคยา  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ  4.34  ตามลําดับเจดียสาม
ประสบ จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 13.04  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไปทัศนศึกษาคือ เพ่ือ
ตองการทราบประวัติความเปนมาและความสําคัญของเจดียสามประสบ  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอย
ละ 13.04   แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถานและแหลงโบราณสถานสุดทายท่ีนักเรียนสนใจและ
ตองการเขาไปทัศนศึกษาคือ  วัดวังกวิเวการาม (วัดหลวงพออุตมะ) โดยระบุเหตุผลท่ีตองการไป
ทัศนศึกษาคือตองการไปชมความสวยงามของส่ิงกอสรางตาง ๆ ภายในวัด จํานวน 2 คน  คิดเปน
รอยละ 8.70 ในดานแหลงทองเท่ียวท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพบวา  แหลงทองเท่ียวท่ีนัก
เรียนตองการเขาไปทัศนศึกษามากท่ีสุดคือ แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ไดแก การเขาไปชมเกี่ยวกับวัฒน
ธรรมการรําตง  จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 100.00 โดยระบุเหตุผลในการเขาไปทัศนศึกษาคือ
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ตองการทราบประวัติความเปนมาของการรําตง  จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 73.91  รองลงมาคือ
เพ่ือตองการทราบความหมายของเนื้อเพลง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ  52.17  และสนใจเนื่อง
จากเปนวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงท่ีควรแกการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ จํานวน 5 คน  คิดเปนรอย
ละ 21.74   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมรองลงมาท่ีนักเรียนสนใจและตองการเขาไปทัศนศึกษาคือ
สะพานไม ( อุตตมานุสรณ ) จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 47.83  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการเขาไป
ทัศนศึกษาคือ เพ่ือตองการทราบประวัติความเปนมา  จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 26.09  รองลงมา
คือ เพ่ือตองการไปชมสะพานและธรรมชาติท่ีสวยงามบริเวณลําน้ําสามประสบ จํานวน 5 คน  คิด
เปนรอยละ 21.74 ตามลําดับ  ตลาดเชาวัดวังกวิเวการาม (ตลาดมอญ) จํานวน  7 คน  คิดเปนรอยละ
30.43  โดยระบุเหตุผลท่ีตองการเขาไปทัศนศึกษาคือ  ตองการไปชมการคาขายยามเชาภายในตลาด
จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 30.43  ตามลําดับ

ดังนั้นในสวนท่ีเกี่ยวของกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  ใน
ดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองการ รวม จํานวน 3 ขอ  สามารถ สรุปไดดัง
นี้คือ

     2.2.1  ในดานเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีนักเรียนตองการเรียนรู  พบ
วานักเรียนสวนใหญตองการใหมีเนื้อหาในการเรียนรู  ดังตอไปนี้คือ

-  ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  หลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ
-  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอสังขละบุรีท่ีควรอนุรักษไว
-  เนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับ  ประวัติเจดียบานใหมพัฒนา

(เจดียมหาธาตุ)  เรื่องราวเกี่ยวกับการรําตง และทรัพยากรในลําหวยเผยาะ
2.2.2. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      พบวานักเรียนสวนใหญ

ตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังตอไปนี้
-  เชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู
-  วาดภาพแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ
-  จัดทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ
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-  แขงขันตอบคําถาม
-  ประกวดวาดภาพแหลงทองเท่ียว
-  ประกวดคําขวัญการอนุรักษแหลงทองเท่ียว
-  จัดทําคูมือการทองเท่ียว
-  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีนักเรียนเสนอแนะไดแก จัดกิจกรรมทําความ-
สะอาดแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน

                2.2.3. ดานรูปแบบการวัดและประเมินผล  พบวานักเรียนสวนใหญตองการให
วัดและประเมินผลในลักษณะดังตอไปนี้

-  การทดสอบ
-  การสอบถาม
-  การสัมภาษณ
-  การสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
-  ตรวจผลงาน
-  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
-  การจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียน

สน ใจ
2.2.4. ดานแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจและตองการเขาไปทัศนศึกษามาก

ท่ี สุด 3 แหลง  แยกตามประเภทของแหลงทองเท่ียวคือ
-  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  คือ  ลําน้ําหวยผะเหยาะ
-  แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน - โบราณสถาน  คือ  เจดียบานใหม

พัฒนา (เจดียมหาธาตุ)
-  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  คือ  วัฒนธรรมรําตง

  3. ผลการสนทนากลุม โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1)  สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 2)  สภาพ
ความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยพิจารณาในดาน  ความสําคัญความ  จําเปน
และประโยชนท่ีจะไดรับ  3)  ขอบขายเนื้อหา รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แหลงทองเท่ียวท่ี
ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา  โดยจําแนกเปน  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม  และแหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน – โบราณสถาน  รูปแบบการวัดประเมินผล  และ
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พรอมท้ังวิธีการดําเนินการ
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ปองกันและแกไข  4)  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร  ดังแสดงการจัด
ตําแหนงท่ีนั่งในขณะรวมสนทนากลุม ดังแผนภูมิท่ี 11 หนา 275  และมีรายละเอียดของการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
        3.1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม ไดแก   ผูบริหารโรงเรียน
บานใหมพัฒนา  ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
บานใหมพัฒนา ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ตัวแทนผูปกครองนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยว
กับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  และผูดําเนินกิจการทัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
โดยจําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทอง
ถ่ิน  และประสบการณในการถายทอดความรูดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละ
บุรี   วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ  (  %  )     ดังตารางท่ี  11    ตอไปนี้

ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
 เพศ
          ชาย
          หญิง

6
1

85.71
14.29

รวม 7 100.00
อายุ
          30  – 40  ป
          41 -  50   ป
          51 – 60   ป

4
1
2

57.14
14.29
28.57

รวม 7 100.00
ระดับการศึกษาสูงสุด
          ต่ํากวาปริญญาตรี
          ปริญญาตรี

3
4

42.86
57.14

รวม 7 100.00
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ตารางท่ี 11 ( ตอ )
สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

ประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ไมเคย
 เคย
           ไดแก   - การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําหลัก
                         สูตรทองถ่ิน
                     -  จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการขยายพันธุ
                         พืชดวยวิธีการตางๆ  ป.1-6 โรงเรียนบาน
                         ใหมพัฒนา

5
2
1

1

71.43
28.57
14.29

14.29

รวม 7 100.00
ประสบการณในการถายทอดความรูดานการทองเท่ียวและ
แหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
ไมเคย
 เคย
           ไดแก  -  การเลาเรื่องเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวให
                        นักเรียน  และเพ่ือนครู  หรือญาติพ่ีนอง
                        ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
                        ทราบ
                     -  การพานักเรียน  เพ่ือน  ญาติพ่ีนองไป
                        ทัศนศึกษา ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
                        ตางๆ ของอําเภอสังขละบุรี

3
4
4

4

42.86
57.14
57.14

57.14

รวม 7 100.00

จากตารางท่ี    11    ( หนา 171 - 172 ) พบวาสวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมเปนเพศ
ชาย จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  85.71  รองลงมาเปนเพศหญิงจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ
14.29   ดานอายุพบวาสวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมมีอายุระหวาง  30  -  40  ป  จํานวน  4 คน  คิด
เปนรอยละ  57.14   รองลงมาอายุระหวาง  51  -  60  ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  28.57  และ
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อายุระหวาง  41  -  50  ป  จํานวน  1  คน     คิดเปนรอยละ  14.28   ตามลําดับ ดานระดับการศึกษา
สูงสุดพบวาสวนใหญจบปริญญาตรี  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  57.14  รองลงมาไดแกต่ํากวา
ปริญญาตรี  3  คน  คิดเปนรอยละ  42.86   ตามลําดับ   ดานประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินพบวา  สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  จํานวน 5 คน  คิด
เปนรอยละ  71.43  และท่ีเหลือเคยมีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  จํานวน 2 คน  คิด
เปนรอยละ 28.57  ซ่ึงประสบการณท่ีมีไดแก  การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทํา
หลักสูตรทองถ่ิน  และ  การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตางๆ  ป.1-6
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  ในจํานวนท่ีเทากัน  1 คน  คิดเปนรอยละ  14.29   ดานประสบการณใน
การถายทอดความรูดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  พบวา  สวนใหญมี
ประสบการณในการถายทอดความรูดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี  
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 57.14  ซ่ึงประสบการณท่ีมีไดแก การเลาเรื่องเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว
ใหนักเรียน  และเพ่ือนครู  หรือญาติพ่ีนอง  ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรีทราบ  และ
การพานักเรียน  เพ่ือน  ญาติพ่ีนองไปทัศนศึกษา ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตางๆ ของอําเภอ
สังขละบุรี  ในจํานวนท่ีเทากัน คือ  4  คน  คิดเปนรอยละ  57.14  และไมเคยมีประสบการณในการ
ถายทอดความรูดานการทองเท่ียว  3 คน  คิดเปนรอยละ  42.86

    3.2  สภาพความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี โดยพิจารณาในดาน
ความสําคัญความจําเปน และประโยชนท่ีจะไดรับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
(  Content  Analysis  )  ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดานมีดังนี้

ดานความสําคัญและความจําเปนในการจัดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดย
ภาพรวมพบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  การจัดพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากอําเภอสังขละบุร ี  เปนอําเภอท่ีมี
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ทางศาสนถาน - โบราณสถาน  และทางวัฒนธรรมท่ีขึ้นช่ือมากมาย
ซ่ึงนํารายไดเขาสูชุมชนและอําเภอเปนจํานวนมากในแตละป ซ่ึงปจจุบันสภาพแหลงทองเท่ียวตางๆ
ดังกลาวภายในอําเภอสังขละบุรีกําลังอยูในภาวะเริ่มเส่ือมโทรม  อันเปนผลมาจาก  การขาดความรู
ในดานการทองเท่ียวท่ีถูกวิธี  การขาดความตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอ
ชุมชนและอําเภอ ดังนั้นจึงควรปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกและรูคุณคาของแหลงทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอชุมชนและทองถ่ินรวมท้ังการใหความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีถูกวิธีตามหลักการทองเท่ียวเชิง
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อนุรักษ  เพ่ือทําใหเด็กเขาใจ  รูและรักในทรัพยากรภายในแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนและอําเภอ
สังขละบุรี  เพ่ือชวยในการถายทอดความรูดังกลาวใหกับผูใหญและคนรุนหลังตอไป  ดังท่ี ผูรูเกี่ยว
กับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุรีกลาววา “…การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษนี้มีความสําคัญมาก  เนื่องจากการท่ีเราเปนเจาของธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณีของ
เรา  เราจึงตองรักษาและหวงแหนเก็บไวใหอยูกับทองถ่ินของเรา  และใหคนรุนหลัง รวมท้ังใหคน
ตางทองถ่ินไดรับรู  ซ่ึงการสรางหลักสูตรใหเปนเอกลักษณท่ีชัดเจนนับวาเปนวิธีการถายทอดความ
รูใหแกนักเรียนไดดีท่ีสุด  เพ่ือทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ิน  และรักหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และแหลงทองเท่ียวท่ีทองถ่ินตนมีและรวมกันรักษา  ดูแล  ถายทอดความรูสู
คนรุนหลังตอไป…”   (  ประเทือง  ตรีสุวรรณ   2544  )

ดานประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี  สําหรับผูเรียน  ผูสอน
โรงเรียน  และทองถ่ิน  พบวา  ในภาพรวม  ผูรวมสนทนากลุมทุคนมีความเห็นสอดคลองกันวา
ประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับคือ  ทําใหผูเรียนมีความรูเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงสามารถ
นําไปใชในการทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินของนักเรียนได เห็นความสําคัญของแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีผลตอชุมชนและเศรษฐกิจของอําเภอสังขละบุร ี  มีจิตสํานึกท่ีดีตอชุมชน  และทองถ่ิน
ของตน  ซ่ึงทําใหเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีในทองถ่ิน ไดรับความรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละเพ่ิมขึ้นซ่ึงทําใหนักเรียน
สามารถถายทอดความรูดังกลาวใหแกชุมชนหรือคนรุนหลังตอไปได  นอกจากนี้  ยังทําใหนักเรียน
เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษแหลงทองเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมภายในแหลงทอง
เท่ียว วัฒนธรรมและประเพณีของตนสืบตอไป  และในดานประโยชนสําหรับผูสอนนั้นโดยภาพ
รวมพบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาผูสอนจะไดรับประโยชนจากหลัก
สูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในดานเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและได
รับความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอมากขึ้น  เนื่องจากการสอนเปนไปในลักษณะการ
สอนรวมระหวางผูรูดานตางๆ หลายดาน รวมกับครูผูสอนไดแก ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
ทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  และผูดําเนินกิจการทัวรทองเท่ียวใน
อําเภอสังขละบุร ี ซ่ึงทําใหเกิดการแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน  นอกจากนี้ ยังทําใหผูสอนเกิดความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชในการจัดทํา
กําหนดการสอน แผนการสอน  และพัฒนารูปแบบการสอนรวมท้ังขยายผลไปยังการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินในรายวิชาหรือกลุมประสบการณอ่ืนตอไป ดังท่ี  ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  กลาววา  “…การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
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เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนับวามีประโยชนสําหรับครูผูสอนอยางยิ่ง  เนื่องจากครูผูสอนสวน
ใหญในอําเภอสังขละบุร ี  ไมใชคนในทองถ่ินโดยกําเนิด  หากแตเปนบุคคลท่ีมาจากทองถ่ินอ่ืนซ่ึง
เขารับการบรรจุทําการสอนท่ีอําเภอนี้  จึงทําใหไมเขาใจเกี่ยวกับทองถ่ิน ในดานของแหลงทองเท่ียว
ท่ีมีอยางชัดเจน และเพียงพอ ประกอบกับการขาดตัวอยางและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินจึงทําใหการจัดการเรียนการสอน  ไมสามารถทําใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ิน
ได  ดังนั้นหลักสูตทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
อําเภอสังขละบุร ี  จึงนับวามีประโยชนในดานการทําใหคร ู รูและเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  และทราบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีมีในชุมชนและทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้นไปพรอม ๆ กับนัก
เรียน ตลอดจนสามารถนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในรายวิชาหรือกลุมประสบ
การณอ่ืนไดตอไป…” ( อรนิจ  จิตตะเสโน  2545 )  และดานประโยชนท่ีทองถ่ินจะไดรับนั้น  ผูเขา
รวมสนทนากลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาในภาพรวมทองถ่ินจะไดรับการพัฒนาและการอนุรักษ
ในดานของทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวเพ่ือแกไขสภาพปญหาแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรมไดใน
ระดับหนึ่ง  โดยมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนผูกระจายความรูใหแกผูปกครอง และนองๆ
ภายในชุมชนรุนตอไป.

    3.3 ดานขอบขายเนื้อหาสาระในการรางหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดยแยกประเด็นการสนทนากลุมเปน 5 ดาน  ดวยกัน  ไดแก  1) ดานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีควรเรียนรู
ในระยะเวลาประมาณ 36 คาบ  และจุดประสงคการเรียนรูท่ีควรมีในหลักสูตร  2) ดานรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู   3) ดานแหลงทองเท่ียวท่ีควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา  โดยจําแนกเปน
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม พรอมท้ังเหตุผลในการเลือกแหลงทองเท่ียวดังกลาวในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
4 ) ดานรูปแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 5)
ดานปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พรอมท้ัง
วิธีการดําเนินการปองกันและแกปญหาหรืออุปสรรคเหลานั้น  ซ่ึงสรุปผลการสนทนากลุมตาม
ประเด็นการสนทนากลุมท่ีกําหนดไวไดดังนี้
               3.3.1  ดานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี โดยภาพรวมพบวาผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา  ควรมีการจัดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ของ
อําเภอสังขละบุร ี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี  ประเภทของ
แหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ของอําเภอสังขละบุรี
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ไดแก  ความหมาย  หลักการ  องคประกอบ
ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  บทบาทของชุมชน
ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  บทบาทของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และแผนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทย ความรูท่ัวไปเกี่ยว
กับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  การทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว  การจัดทําคูมือการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังท่ี  ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานใหมพัฒนาไดกลาวไววา “…การจัดเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ ควรใหนักเรียนไดมีการปฏิบัติรวมดวยมิใชเพียงการใหความรูภาคทฤษฎีเทานั้น  และ
เนื่องจากนักเรียนสวนใหญของเรา  ยังขาดประสบการณในดานความรูเกี่ยวกับการทัศนศึกษา  จึง
ควรใหความรูเกี่ยวกับการทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวกับนักเรียนกอนนํานักเรียนไปทัศนศึกษา
จริง  และควรมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการจัดนิทรรศการเกี่ยว
กับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ บรรจุไวในหลักสูตร  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจกอนการลงมือ
ปฏิบัติจริงรวมดวยในหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
อําเภอสังขละบุร.ี..”  ( สมชาย  ศรีสุข  2545 )  และในดานของจุดประสงคการเรียนรู  ควรกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ไดแก  ดานพุทธิพิสัย  จิตตพิสัย  และทักษะพิสัย  ใน
ดานพุทธิพิสัยนั้นควรกําหนดจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจในอําเภอ  และสภาพแวดลอมตลอดจนปญหาของแหลงทอง
เท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี ในดานทักษะพิสัยควรกําหนดจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนมี     พฤติ
กรรมการทองเท่ียวท่ีถูกตองตามหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และในดานจิตพิสัยควรกําหนดจุด
ประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เห็นความสําคัญของการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  และมีคานิยมในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวรวมท้ังเผยแพรความรูเกี่ยวกับ  การ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับชุมชนได

            3.3.2  ดานรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี    ในดานเทคนิควิธีสอน
โดยภาพรวมพบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนใหความคิดเห็นวา  ควรจัดการเรียนการสอนให
ยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน  มีการใหบุคคลในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับครูในหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จัดการเรียนการสอน
โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  คํานึงถึงความตองการและความสนใจของนักเรียน  จัดการเรียน
การสอนโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและมุงเนนกระบวนการกลุม  มีการจัดสภาพแวดลอมและ
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของนักเรียน  โดยการนํานักเรียนไปศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 177

นอกสถานท่ี  จัดการเรียนการสอนในสถานท่ีจริง  และมีการสอดแทรกคานิยมในการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ินลงไปในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละคาบ
ดวย  ดานส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน  โดยภาพรวมพบวา  ส่ือการเรียนการสอนควรใหนัก
เรียนและครูรวมกันสราง  โดยมีท้ังใบความรู  ใบงาน  รูปภาพแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละ
บุรี  นอกเหนือไปจากเอกสาร  ตํารา  เกี่ยวกับเมืองกาญจนบุรี  และอําเภอสังขละบุร ี รวมท้ังเอกสาร
ตําราเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดย มีการนําเครื่องบันทึกเสียง  แถบบันทึกเสียง และเครื่อง
ฉายวีดีทัศน รวมท้ังวีดีทัศนเกี่ยวกับการรําตงมาใหนักเรียนไดเรียนรูรวมดวย นอกเหนือจากการใช
สถานท่ีจริงเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน

3.3.3  ดานแหลงทองเท่ียวท่ีควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา  โดยจําแนกเปนแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน – โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม พรอมท้ังเหตุผลในการเลือกแหลงทองเท่ียวดังกลาวในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา พบ
วา ผูรวมสนทนากลุมทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  ควรเลือกแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน
ของนักเรียน  เพ่ือสะดวกในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา และใหนักเรียนสามารถคนควาหาความรู
จากการสอบถามผูรูในแหลงทองเท่ียวดังกลาวได   ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการ
คนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองอีกทางหนึ่ง   ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา
แยกตามประเภทของแหลงทองเท่ียวแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้คือ แหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาไดแก ลําหวยผะเหยาะ  เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศใหความสนใจเดินทางมาชมความงามตามธรรมชาติ
บริสุทธ์ิท่ียังหลงเหลือ  โดยการขี่ชาง  ลองแพ ตามลําน้ําหวยผะเหยาะ   แหลงทองเท่ียวทาง
ศาสนสถาน – โบราณสถาน  ไดแก  เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  ซ่ึงจัดเปนเจดียท่ีสรางขึ้น
โดยมีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ  ภายในบรรจุดวยของมีคาและตํานานทางชนชาติกระเหรี่ยงท้ัง
หมดมาบรรจุไวท่ีนี่ แตเนื่องจากไมมีเอกสารตําราใด ๆ ทําการบันทึกไว จึงทําใหไมเปนท่ีรูจัก
แมแตคนในหมูบานรุนหลัง ๆ ก็หลงลืมกันไป  ดังนั้น จึงเห็นสมควรในการนํามาเปนเนื้อหาให
นักเรียนไดเรียนรูและพานักเรียนไปทัศนศึกษา โดยอาศัยผูรูในทองถ่ินเปนผูถายทอดความรูเกี่ยว
กับแหลงทองเท่ียวดังกลาวใหผูเรียนทราบ แหลงทองเท่ียวแหลงสุดทายคือแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม  ไดแก การรําตง  เนื่องจากเปนวัฒนธรรมและการละเลนท่ีขึ้นช่ือของชาวกะเหรี่ยงท่ี
กําลังจะสูญหายและไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหม  ซ่ึงการรําตงท่ีถือวาสวยงามและมีสมาชิกในการรํา
มากท่ีสุด อยูท่ีบานใหมพัฒนา  เปนชุมชนทองถ่ินของนักเรียนเอง  การใหนักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการรําตงจะเปนหนทางหนึ่งในการชวยสืบสานวัฒนธรรมดังกลาวและเปน
การสานตอ เพ่ือการเผยแพรไดตอไป
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3.3.4  ดานรูปแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  พบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  ควรมีการ
วัดผลกอนเรียนโดยวัดความรูความเขาใจ  วัดผลระหวางเรียน  โดยการสังเกตความสนใจของ
นักเรียน    มีการประเมินตามสภาพจริงโดยดูจากช้ินงาน  และการปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยสังเกต
จากการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ท้ัง 3 แหลง  ไดแก  แหลงทอง
เท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  และแหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณ
สถาน  และวัดผลหลังเรียนจากการทดสอบภาคความรูความเขาใจ   ประเมินความคิดเห็นหรือความ
รูสึกของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร  สําหรับบุคคลท่ี
มีสวนรวมในการประเมินพบวา  ควรจัดใหผูท่ีมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
สวนรวมในการประเมินทุกคน  และท่ีสําคัญควรใหนักเรียนประเมินตนเองดวย  ดังท่ี ครูผูสอนวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนาไดกลาววา “…การจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เนื่องจากใชผูสอนหลายทาน  ดังนั้นจึง
ควรใหทุกทานไดมีสวนรวมในการประเมินผูเรียน  ตลอดจนการใหผูเรียนไดประเมินตนเองวารูสึก
อยางไรตอเรื่องท่ีเขาไดเรียนไปท้ังหมด  ท้ังนี้เพ่ือเปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางแทจริง และทําใหไดผลการประเมินท่ีกวางขวางและครอบคลุมในหลายแงมุมมองมากท่ี
สุด...” (  อรนิจ  จิตตะเสโน  2545  )

3.3.5  ดานปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
ตามหลักสูตร  พรอมท้ังวิธีการดําเนินการปองกันและแกปญหาหรืออุปสรรค  พบวาผูรวมสนทนา
กลุมสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา สภาพปญหาท่ีนาจะเกิดขึ้น ไดแกปญหาใน   การพาผูเรียน
ไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ลําน้ําหวยผะเหยาะ  เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
ยังคงความบริสุทธ์ิทางธรรมชาติ  ดังนั้นอาจมีอันตรายจากสัตวมีพิษได  จึงควรให    ความรูกับนัก
เรียนและการเตรียมตัวกอนการเดินทางไปในแหลงทองเท่ียวดังกลาว  และมีการประสานงานรวม
กันกับชาวบานในแหลงทองเท่ียวเพ่ือชวยในการอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนในการไป   
ทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวดังกลาวลวงหนากอนพานักเรียนไปทัศนศึกษาจริง  และปญหาในดาน
เวลาในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังการเชิญผูรูในทองถ่ินมาใหความรูกับนักเรียน  เนื่องจาก
หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีผูเกี่ยวของและผูรูหลายฝายท่ีจะตองรวมกันในการดําเนิน      
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกับครูผูสอน  ซ่ึงอาจมีปญหาในดานชวงเวลาและกิจกรรมท่ี     
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตองปฏิบัต ิ นอกเหนือจากการเรียนในคาบเรียน ไดแก กิจกรรมกีฬา
สี  กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมการทําเกษตรและปลูกโรงเรือน  รวมท้ังการพัฒนาโรง
เรียนในตําแหนงพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 มีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกับนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 5  ดังนั้น  จึงควรมีการเตรียมความพรอมท้ังครูผูสอน  มีการนัดแนะเวลาและจัด
คาบเวลารวมกัน ระหวางครูผูสอน และผูรูท่ีเชิญมาใหความรูกับนักเรียนแตละทานลวงหนา อยาง
เปนทางการ  เพ่ือปองกันปญหาดังกลาวท่ีจะเกิดขึ้นดวย  ดังท่ี  ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม
พัฒนากลาวไววา “…การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เนื่องจากใชผู
รวมสอนหลายฝาย  ดังนั้น จึงควรมีการนัดหมายและกําหนดการลวงหนาในการสอนอยางเปน
ระบบรวมกันกับครูผูสอนและผูรูท่ีเชิญมาใหความรูกับผูเรียน...” ( สมชาย  ศรีสุข  2545 )
        3.4  ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี   โดยภาพรวมพบวาควร
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยขยายผลไปยังช้ันอ่ืน ๆ ตอไป  และจัดใหนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 ไดแบงปนและเผยแพรความรูกับนักเรียนรุนนองเกี่ยวกับความรูดานการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ และความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินหลังการไปทัศนศึกษา  ในชวงการดําเนินการ
จัดนิทรรศการ  เพ่ือสามารถประเมินความรูของผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง  และเปนการฝกใหผูเรียนรูจัก
การเผยแพรความรูดังกลาว แกผูอ่ืนตอไป  นอกจากนี้ ในดานการแสดงความรูสึกของนักเรียนท่ีมี
ตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษควรใหนักเรียนเขียนในลักษณะแผนผังความคิด (  Mind  Mapping  )
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตอบคําถามจากแบบสอบถามเทานั้น.

ผลการศึกษาสภาพแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
ผลการศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนโดยวิ เคราะหขอมูลท่ีไดจาก               

การสัมภาษณผูใหญบานและชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ไดผลการสัมภาษณแยก
พิจารณาดังตอไปนี้

1.  ผลการสัมภาษณอยางเปนทางการผูใหญบานในทองท่ีท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ไดแกผูใหญบานบานใหมพัฒนา จํานวน  1  คน   มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดานดังนี้

    1.1  ดานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  ผูใหญบานหมูบานบานใหม
พัฒนา  ช่ือ  นายศิริพงษ  สิทธิโสภณ  ปจจุบันอายุ  48  ป  วุฒิการศึกษาสูงสุด มัทธยมศึกษาปท่ี 5
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปนผูใหญบาน  ตั้งแต พ.ศ. 2534 – 2545  รวม 11  ป  ภาระหนาท่ี
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  คือ ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 – 2545  รวมระยะเวลา  11  ป  ท่ีอยู คือ  หมู 7  ตําบล
หนองลู  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี 71240  อาชีพคาขาย

   1.2  ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวภายในชุมชน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้
          1.2.1  ดานสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในหมูบาน  ท่ีมีความสําคัญ  และ
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ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาและเห็น
คุณคาของแหลงทองเท่ียว ไดแกลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  และวัฒน
ธรรมการรําตง  โดยอาจพานักเรียนไปยังบานของครูฝกการรําตงภายในหมูบานได  เพ่ือไปดูการฝก
การรําตง  จากสถานท่ีจริง

1.2.2 ดานส่ิงท่ีนักเรียนควรเรียนรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน แยก
ตามประ เภทของแหล งท อง เ ท่ี ยวได แก ลําห วยผะ เหยาะนัก เรี ยนควรเรี ยนรู เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีตามลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ) นักเรียนควรเรียน
รูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  และความสําคัญของเจดียทีมีตอชนชาติกระเหรี่ยงของอําเภอสังขละ
บุรี  วัฒนธรรมรําตง  นักเรียนควรเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  รูปแบบการแสดง  เครื่อง
ดนตรีประกอบ และเพลงท่ีใชในการรําตง  ตลอดจนรูปแบบประเภทและชนิดของการรําตง  ซ่ึง
รวมท้ังการแตงกาย  และพิธีกรรมตางๆ กอนการจัดการแสดงแตละครั้ง  ซ่ึงเปนรูปแบบของความ
เช่ือตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง  อําเภอสังขละบุรี

1.2.3  ดานสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานท่ีกําลังประสบ
อยูนั้น  พบวา  กําลังประสบปญหาแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม   โดยเฉพาะในดานของทรัพยากร
ธรรมชาติตามลําหวยผะเหยาะ  และปริมาณน้ําท่ีลดนอยลงอยางตอเนื่องในแตละป  รวมท้ัง ปญหา
ในดานของการละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิมและขาดการสืบสานตอในดานของประเพณีดั้งเดิมตางๆ ของ
ชาวกะเหรี่ยง  ท่ีถูกกลืนหายไปกับความเจริญท่ีเขามายังหมูบาน  นอกจากนี้ยังมีปญหาในดานของ
การขาดการสืบสานตอประวัติความเปนมาและความรูความเขาใจในแหลงศาสนสถาน – โบราณ
สถานของหมูบาน  ซ่ึงไดแกเจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ) 
                1.2.4   ดานรายช่ือผูรูเรื่องแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน  แยกพิจารณาตามแหลง
ทองเท่ียวท่ีควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานั้นไดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ ผูรูดานแหลงทองเท่ียว
ลําหวยผะเหยาะ  คือผูชวยขาว  ตะสุ  ซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการทัวรนั่งชางลองแพตามลําหวยผะเหยาะ
ของหมูบานบานใหมพัฒนา  จึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและเสนทาง
ของลําหวยผะเหยาะเปนอยางดี  เนื่องจากพานักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศนั่งชาง
ลองแพอยูเปนประจํา  ผูรูดานแหลงทองเท่ียวเจดียบานใหมพัฒนา  คือ นายยุเตง  บุญไทย  ซ่ึงดํารง
ตําแหนงเปนมัคฑายกวัดบานใหมพัฒนาและเปนผูออกแบบควบคุมการกอสรางเจดียบานใหม
พัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  ผูรูดานการรําตง  คือ  นายสมชาย  ศรีสุข  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนอาจารย
ใหญโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ซ่ึงเปนผูรวบรวมและรื้อฟนวัฒนธรรมการรําตงขึ้น  โดยรวบรวมผูรู
ภายในหมูบานจัดการเรียนการสอนเรื่องการรําตงใหกับนักเรียนของโรงเรียนบานใหมพัฒนา  และ
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จัดตั้งเปนคณะรําตงของบานใหมพัฒนา  นําการรําตงไปแสดงเผยแพรในท่ีตาง ๆ จนเปนท่ีรูจัก
ภายในอําเภอสังขละบุรี

 1.2.5  ดานโครงการกิจกรรมหรือแผนดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานท่ีเคยดําเนินการหรือกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน  หรือมีแผน
ท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต  พบวา ยังไมเคยมีการดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
และพัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานเลย  รวมท้ังยังไมมีโครงการหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการ
ในอนาคตดวย

 1.2.6 ดานความพรอมและการใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกท่ีชุม
ชนจะเขามาสวนรวมในการพานักเรียนเขาไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานท่ี
สามารถใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกนั้น  พบวา  ผูใหญบานสามารถใหความชวย
เหลือและอํานวยความสะดวกได  คือชวยในการติดตอประสานงานชาวบานในหมูบาน  และ
ชาวบานในแหลงทองเท่ียวใหรวมกัน อํานวยความสะดวกและดูแลดานความปลอดภัยตามเสนทาง
ท่ีนักเรียนเดินทางผานไปทัศนศึกษา

1.3  ดานขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตอการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ในแหลงทองเท่ียวในหมูบานพบวา  ผูใหญบานไดใหขอเสนอแนะในการติดตอผูรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวภายในหมูบานวา ควรติดตอและประสานงานในการขอใหมาเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวใหนักเรียนไดรับรูในการไปทัศนศึกษาแตละแหลงทองเท่ียวกอนลวงหนา เนื่องจาก
ผูรูแตละทานมีหนาท่ีการงานท่ีตองรับผิดชอบและไมคอยจะอยูประจํา  ท่ีหมูบานบานใหมพัฒนา  
ดังนั้นการติดตอนัดหมายและกําหนดการอยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจะชวยปองกันการ   
ผิดพลาดหรือการคลาดเคล่ือนทางดานการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี

2. ผลการสัมภาษณอยางไมเปนทางการชาวบานในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีจะพานักเรียน
ไปทัศนศึกษา  จํานวน  12  คน   มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดานดังนี้
      2.1.  ดานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ชาวบานใน
พ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว  หมูบานบานใหมพัฒนา  สรุปไดดับตารางท่ี  12  แสดงสถานภาพ และ
ขอมูลท่ัวไปของชาวบานในแหลงพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน ในภาคผนวก ง หนา 321
-322

 2.2 ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวภายในชุมชนท่ีนาสนใจ  ซ่ึงไดจากการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการชาวบานในแหลงทองเท่ียว  จํานวน 10 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
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                                 2.2.1  ดานสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในหมูบานท่ีมีความสําคัญ  และ
สะดวกตอการพานักเรียนไปทัศนศึกษา  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจในประวัติความ
เปนมาและเห็นความสําคัญของแหลงทองเท่ียวดังกลาว โดยภาพรวมพบวา แหลงทองเท่ียวท่ีสม
ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา  ภายในหมูบาน ไดแกลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหมพัฒนา (เจดีย
มหาธาตุ) และ บานฝกสอนรําตง

2.2.2  ดานความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนควรรูเม่ือไปทัศนศึกษา  พบ
วา  ชาวบานในแหลงทองเท่ียวสวนใหญท่ีสัมภาษณตองการใหนักเรียนเรียนรูเรื่องตาง ๆ ดังตอไป
นี้

2.2.2.1  ลําหวยผะเหยาะ
                                                        -  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีแถบลําหวยผะเหยาะ

                  -  จุดเดนท่ีเปนลักษณะเฉพาะท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว
                                                        -  เสนทางท่ีใชในการทองเท่ียวตามลําหวยผะเหยาะ

                            -  สภาพปญหา  สาเหต ุ และแนวทางการแกไข
                        2.2.2.2  เจดียบานใหมพัฒนา

                                                        -  ประวัติความเปนมา
                                                        -  ความสําคัญ
                                                        -  สภาพปญหา   สาเหต ุ และแนวทางการแกไข
                                           2.2.2.3  บานรําตง
                                                        -  ประวัติความเปนมาของการรําตง
                                                        -  ความสําคัญ
                                                        -  รูปแบบการแสดง
                                                       -  การแตงกาย
                                                       -  เครื่องดนตรีท่ีใช
                                                       -  เพลงท่ีใชในการแสดง
                                                       -  สภาพปญหา  สาเหต ุ และแนวทางแกไข

 2.2.3  ดานสภาพปญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวท่ีหมูบานกําลัง
ประสบอยูนั้น โดยภาพรวมจากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการพบวา  กําลังมีปญหาเกิดขึ้น  โดย
มีสาเหตุของปญหาดังสรุปผลและนําเสนอไดดังตารางท่ี 13  แสดงปญหาและสาเหตุของปญหาท่ี
กําลังเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานบานใหมพัฒนา  ท่ีไดจากการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการของชาวบานท่ีอยูในแหลงทองเท่ียว  ในภาคผนวก  ง  หนา  323 - 325
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 2.2.4  ดานผูรูท่ีมีความรูเรื่องแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานเปนอยางดีนั้น  จาก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการของชาวบานในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน  ไดรายช่ือผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในหมูบาน ดังนําเสนอไดดังตารางท่ี  14 แสดงรายช่ือผูรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวภายในหมูบาน ในภาคผนวก ง  หนา  326

2.3 ดานขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตอการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานนั้น  โดยภาพรวมพบวา  ในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาตินั้น
อาจประสบปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตวมีพิษ  และเนื่องจากอยูในชวงฤดูฝน อาจมีปญหา
ในดานการเดินทาง  ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมความพรอม โดยการใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเองและการดูแลดานความปลอดภัย รวมท้ังการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนในกรณีเหตุ
การณตางๆ กอนการไปทัศนศึกษาจริง  และในสวนท่ีเปนแหลงโบราณสถาน – ศาสนสถาน (เจดีย
บานใหมพัฒนา  หรือ  เจดียมหาธาตุ ) นั้น  อาจใชเวลาชวงเย็นหลังจากเลิกเรียน หรือในชวงวันพระ
พานักเรียนไปทัศนศึกษาได  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูติดกับเขตของโรงเรียน โดยอาจขยายผลไปยัง
นักเรียนช้ันอ่ืนท่ีมีความสนใจในการไปทัศนศึกษาดวยก็ได  โดยไมจําเปนตองจัดไปวันเดียวกันกับ
สถานท่ีอ่ืน  และในสวนท่ีเปนความรูเรื่องการรําตงนั้น  อาจใชการเชิญวิทยากรทองถ่ินมาบรรยาย
หรือ จัดการแสดงภายในโรงเรียน แทนการไปบานครูฝกรําตง  เนื่องจากอาจมีปญหาดานพ้ืนท่ี
คับแคบในการใหความรูและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนได

ดังนั้น  จากการสัมภาษณ  สอบถามและการสนทนากลุม  สรุปไดวา  บุคลท่ีมีสวนเกี่ยว
ของเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ไดแก  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี
ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ผูบริหาร
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียน  ตัวแทนผูปกครอง  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  ผูดําเนินกิจการทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ผูใหญ
บานและชาวบานในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษามีความตองการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับผูรูในทองถ่ิน  รวมกับครูผูสอน
มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินและความตองการของผูเรpีน  โดยเนนท้ัง
ภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฎี  และมีการประเมินผลอยางตอเนื่องตามสภาพจริง  โดยใชรูปแบบ
การประเมินผลจากหลาย ๆ ฝายรวมกัน รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูประเมินตนเองดวย
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ผลการพัฒนาหลักสูตร

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี   โดยนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหในขั้น
ตอนท่ี  1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ท้ัง  4  สวน  คือ  1)  ผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี  8 (  พ.ศ. 2540  -  2544  )  แผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาต ิ ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ.  2540  - 2544  )  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ.  2542
แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2535   หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.  2521  (  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.
2533  )  หลักสูตรวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  2 ) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  3) ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนไดแกความตองการของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ
สังขละบุรี  และศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  เกี่ยวกับการพัฒนาหลัก
สูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในดานรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียน
บานใหมพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  และการ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตรและโครงรางของหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธี  
การสนทนากลุม และ 4) ผลการศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชน  ซ่ึงผลการวิเคราะหเอกสาร
และศึกษาเอกสารตลอดจนความตองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี
รวมท้ังผลการศึกษาสภาพแหลงทองเท่ียวในชุมชนจากบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของและบุคคลภายในชุม
ชน  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลดังกลาว  ผูวิจัยนําขอมูลมาสังเคราะหเพ่ือ  พัฒนาหลักสูตรทอง
ถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี     ในขั้นตอนตอไป  กําหนดโครงรางหลักสูตร   ตั้งแต  หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง
คําอธิบายรายวิชา       ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน    แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ  และ
การวัดผลและประเมินผลใหมีความสอดคลองกับผูเรียน  และบริบทของทองถ่ิน     สอดคลองกับ
จุดประสงคในกลุมประสบการณสรางเสริมประสบการณชีวิต  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
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โดยกําหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร  แบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ  3  ขั้นตอนคือ  1 ) การ
พัฒนาโครงรางหลักสูตร  2 ) การประเมินโครงรางหลักสูตร  3 )  การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร

ผลการพัฒนาโครงรางหลักสูตร
จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  รวมท้ังการขอคําแนะนํา

และคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ   นํามาพัฒนาโครงรางหลักสูตร  ประกอบดวย
หลักการ  คําอธิบายรายวิชา  จุดหมาย   โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  แนวทางการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผล  มีรายละเอียดดังนี้

หลักการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  สงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในชุมชน  โดยให
สถานศึกษารวมกับทองถ่ินจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และ มุ ง ให ผู เ รี ยนได รั บประสบการณตรง เกี่ ยวกับ ชีวิ ตและ สังคมในทอง ถ่ินโดยนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับแนว
ดําเนินงานของหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) ท่ีให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพปญหาของทองถ่ิน  โดยให
ทองถ่ินพัฒนาหลักสูตร  และส่ือการเรียนการสอนในสวนท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินไดตามความเหมาะ
สม  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ท่ี
ระบุใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคมภูมิ
ปญญาทองถ่ินและคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดใน
หลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น

จากแนวทางการจัดทําหลักสูตรดังกลาวจะเห็นวา  เปนแนวทางท่ีสงเสริมสนับสนุนให
มีการพัฒนาสูตรทองถ่ิน  เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง   รูและเขาใจสภาพเศรษฐกิจ  สังคม
และส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินอยางแทจริง  ท้ังนี้จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรัก  ความผูกพัน  ความ
หวงแหนและความภูมิใจในทองถ่ินของตน  ตลอดจนมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาทองถ่ิน
ของตนตอไป

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพดานการพัฒนาการทอง
เท่ียวประเภทแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีสูงกวาจังหวัดอ่ืน  โดย
เฉพาะในอําเภอสังขละบุร ี ซ่ึงจัดเปนอําเภอหนึ่งท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจอยูมากมาย  ท้ังท่ีเปน
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แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม นํามาซ่ึงรายไดและช่ือเสียงใหกับ  
ทองถ่ิน  จังหวัด  และประเทศชาติอยางตอเนื่อง  แตจากการศึกษาสภาพปจจุบันของแหลงทองเท่ียว
ในอําเภอสังขละบุรีพบวากําลังเริ่มเขาสูภาวะวิกฤต ิ  แหลงทองเท่ียวตาง ๆ เกิดความเส่ือมโทรมอัน
มีผลมาจากประชาชนในทองถ่ิน  ขาดความรูและความเขาใจในความสําคัญของแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ตอชุมชนและการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม   รวมท้ังการอนุรักษแหลงทองเท่ียวใหคงอยูคูกับชุม
ชนตอไป  ดังนั้นการใหความรูในเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจึงจัดเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะเปนทาง
ออกหนึ่งท่ีจะชวยทําใหบุคคลในทองถ่ินเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอชุมชน  
การทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  และการอนุรักษแหลงทองเท่ียว  โดยมุงใหความรูตอเยาวชน  เพ่ือ
ใหเยาวชนเปนสวนหนึ่งในการมีสวนรวมอนุรักษแหลงทองเท่ียวและกระจายความรูท่ีไดไปสู     
ชุมชนตอไปในอนาคต

จากการวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 )  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2545 ประกอบกับการศึกษากลุมผูเรียนท่ีเหมาะสมกับ
หลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหสอดคลองกับ
สภาพการจัดการศึกษาปจจุบันและผูเรียนมากท่ีสุด  ซ่ึงจากการวิเคราะหคําอธิบายหลักสูตรประถม
ศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 )  พบวา  สอดคลองกับจุดประสงคในกลุม  
สรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยท่ี 3 ส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา  คําอธิบายรายวิชาในหนวยยอยท่ี 1 ส่ิง
แวดลอมทางสังคมและหนวยยอยท่ี 2 ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6   
และจากการศึกษาสาระการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  พบวา   
การจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมทางสังคมและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในกลุมวิชาสรางเสริมประสบ
การณชีวิตดังกลาวนั้น  อยูในสาระการเรียนรูกลุมท่ี 4 คือ  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใน
สาระการเรียนรูยอยท่ี 5  วาดวยเรื่องภูมิศาสตร  และในมาตรฐานท่ี ส 5.2  คือเขาใจปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เขาใจมิติสัมพันธระหวางกระบวนการ
ของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดลักษณะกิจกรรมและปรากฎการณในทองถ่ิน  รูลักษณะ
เฉพาะความสําคัญและความแตกตางของสงแวดลอมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวมท้ัง
ตระหนักถึงความจําเปน  วิธีการกระจายและแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวางทองถ่ิน  เขาใจสาเหตุผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและทรัพยากรในทองถ่ิน  รวมท้ังภูมิใจและ
รักษาส่ิงแวดลอมทางสังคม  วัฒนธรรมในทองถ่ินของตน  เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมี
ตอส่ิงแวดลอม  มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีประหยัด  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลใน
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ระบบนิเวศ  มีสวนชวยแกปญหาและสงเสริมสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  รวมท้ังเห็นคุณคาของส่ิงมี
ชีวิตและส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินของตน

หลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จึงเปนหลักสูตรกลุมสรางเสริม  
ประสบการณชีวิต  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาม   
ความคาดหวังของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) และหลักสูตร       
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  โดยใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน  เขาใจเกี่ยวกับสภาพและ
การเปล่ียนแปลงของสังคมในบานและชุมชน  สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาท่ีในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของบานและชุมชน  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
ได  โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหนักเรียนไดปฏิบัติควบคูกับการสอนภาพ
ทฤษฎี  ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริง.

คําอธิบายรายวิชา
อภิปรายซักถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  ความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แผนและนโยบาย
ของประเทศท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  รวมท้ังสภาพท่ัวไปและแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญของอําเภอสังขละบุรี

สังเกต  รวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ท้ังดานทรัพยากร
ในแหลงทองเท่ียว  สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ

วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวของ
อําเภอสังขละบุรี

สรุปวางแผนการจัดการแกปญหาและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะ
สมกับแหลงทองเท่ียวในชุมชนโดยจัดแสดงเปนนิทรรศการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และจัดทําคู
มือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีผลตอชุมชนและทอง
ถ่ิน  มีทักษะในการศึกษาวิเคราะห  สังเกต  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาของแหลงทอง
เท่ียวในอําเภอสังขละบุรี  สรุปวางแผนการจัดการแกปญหาและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ีเหมาะสมกับชุมชนและทองถ่ิน  เห็นความจําเปนของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีผลตอ
ชุมชนและทองถ่ิน  รักและช่ืนชมในแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี  รวมมือในการสงวน
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รักษาทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีถูกตองตามหลักการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ และเผยแพรความรูท่ีไดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับชุมชน

จุดหมาย
หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีถูกตองตามหลักการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  และมีความคิดเห็นท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
อําเภอสังขละบุรีและแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจในอําเภอ

2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสภาพ
แวดลอมตลอดจนปญหาของแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี

3.  เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามแบบนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
4.  เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีและเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
5.  เพ่ือใหนักเรียนมีคานิยมในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับชุมชน

 โครงสราง
มวลประสบการณท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี ประกอบดวย มวลประสบการณ
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้

มวลประสบการณในภาคทฤษฎีท่ีจัดใหผูเรียนไดเรียนรูไดแก  ความรูเกี่ยวกับ ประวัติ
ศาสตร  ภูมิศาสตร ของอําเภอสังขละบุร ี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอ
สังขละบุรี  ประเภทของแหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ
ของอําเภอสังขละบุร ี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดแก  ความหมาย   หลักการ
องคประกอบ  ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
บทบาทของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และแผนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทย   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ี
นักเรียนสนใจ  ไดแก ลําหวยเผยาะ  เจดียบานใหม ( เจดียมหาธาตุ )  และวัฒนธรรมรําตง

มวลประสบการณในภาคปฏิบัติท่ีจัดใหผูเรียนไดเรียนรูไดแกการจัดใหมีการทัศนศึกษา
ในแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภท  ไดแก  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ( ลําหวยผะเหยาะ )  แหลง
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ทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน ( เจดียบานใหมพัฒนา ) และแหลงทองเท่ียวทางวัฒน
ธรรม ( วัฒนธรรมการรําตง )  รวมท้ัง  การจัดใหมีการทําคูมือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   โดยใหนักเรียนเปนผูวางแผนและดําเนิน
การรวมกันกับครูผูสอน  โดยใชรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง  จากครูผูสอน  ผูวิจัย  ผูรูใน
ทองถ่ิน  และนักเรียน  เปนผูประเมินผลรวมกัน

ขอบขายเนื้อหา
ขอบขายเนื้อหาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  มีรายละเอียดดังตารางท่ี 15  ตอไปนี้   

ตารางท่ี 15 ขอบขายเนื้อหาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ฉบับสมบูรณ
คาบเรียนเนื้อหา

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
แผนการสอนที ่1  รูจักอําเภอสังขละบุรี
  -  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ของอําเภอสังขละ
บุรี
แผนการสอนที่ 2  แหลงทองเที่ยวมากมีนาสนใจ
-  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
อําเภอสังขละบุรี
แผนการสอนที่ 3  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแหลง
ทองเที่ยวประเภทตางๆ
-  ประเภทของแหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ี
เกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ของอําเภอ
สังขละบุรี
แผนการสอนที่ 4  หนึ่งในมิติใหมการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน
- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ได
แก  ความหมาย   หลักการ           องคประกอบ
ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะ

2

2

1

6

1

1

2

3

3

3

3
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ตารางท่ี 15 (ตอ )
คาบเรียนเนื้อหา

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
ของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ      บทบาทของชุมชน
ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และแผน
นโยบายท่ีเกี่ยวของกับ       การจัดการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในประเทศไทย
แผนการสอนที ่5  เจาะลึกแหลงทองเที่ยวที่นักเรียน
สนใจ
-  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ี
นักเรียนสนใจ  ไดแก ลําหวยผะเหยาะ  เจดียบาน
ใหม  และวัฒนธรรมการรําตง
แผนการสอนที ่6  เตรียมพรอมไปทัศนศึกษา
อยางสดชื่น
-  การทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว
แผนการสอนที ่7  เรียนรูการทําคูมือการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน
-  การทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
แผนการสอนที ่8  เตรียมพรอมจัดนิทรรศการพา
เพลินใจ
-  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ

6

1

1

1

3

2

2

2

9

3

3

3

รวม 20 16 36

เวลาเรียน
หลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี กําหนดเวลาเรียนประมาณ 36 คาบ  สัปดาหละ 12 คาบ  คาบ
ละ 20 นาที  จํานวน 3 สัปดาห  และอัตราเวลาเรียนของมวลประสบการณโดยประมาณดังตาราง ท่ี
16  หนา  หนา  191
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ตารางท่ี 16  เวลาเรียนของหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
                   ประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

อัตราเวลาเรียนโดยประมาณเนื้อหา
รอยละ คาบ

ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

55.56
44.44

20
16

รวม 100 36

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนเรื่อง  การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีดังตอไปนี้
1.  จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน
2.  จัดการเรียนการสอนโดยใหบุคคลในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

รวมกับครูในหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
3.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  คํานึงถึงความตองการและความ

สนใจของนักเรียน
4.  จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและมุงเนนกระบวนการกลุม
5.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของนัก

เรียนโดยการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี
6.  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวใน

ทองถ่ิน
7.  จัดการเรียนการสอนในสถานท่ีจริง

ส่ือการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนเรื่อง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีดังตอไปนี้
1.  เอกสาร  ตํารา  เกี่ยวกับเมืองกาญจนบุร ี และอําเภอสังขละบุรี
2.  เอกสารตําราเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
3.  แผนพับเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  ไดแก  ลําหวยผะเหยาะ

เจดียบานใหมพัฒนา  และวัฒนธรรมรําตง
4.  ผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุรี
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5.  ผูรูในทองถ่ินดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
6.  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
7.  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ
8.  สถานท่ีจริง ( ลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหมพัฒนา  และบานฝกรําตง )
8.  ภาพถาย  รูปภาพแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
9.  เครื่องบันทึกเสียง
10. แถบบันทึกเสียง
11. เครื่องฉายวีดีทัศน
12. วีดีทัศนเกี่ยวกับการรําตง
13. ใบงาน
14. ใบความรู
15. คูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

การประเมินผล
การวัดประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู  โดยให

ครอบคลุมท้ังดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สังเกตการตอบคําถาม  การอภิปราย  และการนําเสนอในช้ันเรียน
2.  สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงาน  ทักษะและกระบวนการในการทํางาน
3.  ทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
4.  การตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงาน
5.  การตรวจผลงานจากการทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักเรียน  โดยการประเมินรวมกันของครูผูสอน  ผูรูดาน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผูรูในทองถ่ิน

6.  สังเกตพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักเรียนจากการไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว
ท้ัง 3 ประเภท  ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ( ลําน้ําหวยผะเหยาะ ) แหลงทองเท่ียวทาง
ศาสนสถาน-โบราณสถาน ( เจดียบานใหมพัฒนา ) และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (บานฝกรํา
ตง )

7.  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และหลักสูตร
ทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม  แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
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ครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี และผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ

ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร
การประเมินโครงรางหลักสูตร  เปนการประเมินกอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช  

โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน  3  คนเปนผูประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC ) พิจารณาความ
สอดคลองขององคประกอบโครงรางหลักสูตร  แนวการสอน  และแผนการสอน  นําขอเสนอแนะท่ี
ไดมาปรับปรุงแกไข  โดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา  (  Content  Analysis  ) ดังตาราง
ท่ี     17   แสดงคาดัชนีความสอดลองท่ีไดจากการประเมินโครงรางหลักสูตรของผูเช่ียวชาญ ในภาค
ผนวก ง  หนา 327

จากตารางท่ี 17  แสดงคาดัชนีความสอดคลองท่ีไดจากการประเมินโครงรางหลักสูตร
ของผูเช่ียวชาญ  สรุปผลไดดังนี้

1.  ความสอดคลองของสวนประกอบในโครงรางหลักสูตร  ไดแก  หลักการ  จุดหมาย  
โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน   แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผล  จากผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ  ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้น  สวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะ
สม  โดยผูเช่ียวชาญบางทานใหขอเสนอแนะดานแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ควรเพ่ิม จักการ
เรียนการสอนในสถานท่ีจริง  และในสวนของการประเมินผลขอท่ี 7  ควรปรับคําวา สอบถาม
ความรูสึก เปนเพียงการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแทน

2.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแนวการสอน  ไดแก  สาระสําคัญ  จุดประสงค
การเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน      การวัดผลและประเมินผล  
ซ่ึงผลการประเมินของผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้นสวนประกอบของ
แนวการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม  โดยผูเช่ียวชาญบางทาน  ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมท่ี 1  ควรเพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนบอกความหมายของ
อําเภอสังขละบุร ีกิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนบอกสถานท่ีทองเท่ียวในอําเภอสังข
ละบุรีท่ีนักเรียนเคยไปหรือเคยไดยิน  ในกิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนดูภาพหรือวีดีทัศน
เกี่ยวกับปญหาของแหลงทองเท่ียว   และในสวนของการประเมินผลใหเพ่ิมรายละเอียดของการ
ประเมินผลดานทักษะ  ไดแก การประเมินจากการวาดภาพแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนประทับใจ และ
การปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดี
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3.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการสอนท้ังหมด  8  แผนการสอน  ไดแก
สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและ
การวัดผลและประเมินผล  ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
ดังนั้น  สวนประกอบของแผนการสอน  ในแตละแผนการสอน  มีความสอดคลองและเหมาะสม
โดยมีผูเช่ียวชาญบางทานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดาน  กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับแผน
การสอนท่ี  1  ขั้นนํา  ควรเพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันบอกความหมายของอําเภอสังขละบุรี
สําหรับแผนการสอนท่ี  2  ขั้นนําควรเพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนบอกสถานท่ีทองเท่ียวภายใน
อําเภอสังขละบุรีท่ีนักเรียนเคยไป  หรือเคยไดยินช่ือมาคนละ 1 แหง สําหรับแผนการสอนท่ี 4  ขั้น
นําใหเพ่ิมกิจกรรม ใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับปญหาของแหลงทองเท่ียว   และรวมสนทนากับนัก
เรียนเกี่ยวกับปญหาของแหลงทองเท่ียวและสาเหตุของปญหาท่ีเรียนผานมาแลวในกิจกรรมท่ี 3

4.   ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาเรียนในแตละแผนการสอน  จากผลการ
ประเมินของผูเช่ียวชาญ  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้นเนื้อหากับคาบเวลาเรียนใน
แตละแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม

5.  ความสอดคลองระหวางจุดหมายของโครงรางหลักสูตร  จุดประสงคการเรียนรูของ
แนวการสอนและจุดประสงคการเรียนรูของแผนการสอน  ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ  ไดคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้นจุดหมายของโครงรางหลักสูตร  จุดประสงคการเรียนรู
ของแนวการสอนและจุดประสงคการเรียนรูของแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม

6.  ความสอดคลองระหวาง       กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโครงรางหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอนของแนวการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการสอน   ผล
การประเมินของผูเช่ียวชาญ  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโครงรางหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอนของแนวการสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนของแผนการสอน  มีความสอดคลองและเหมาะสม

7.  ความสอดคลองระหวางการประเมินผลในโครงรางหลักสูตร  แนวการสอน  และ
แผนการสอน  ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  ดังนั้นใน
โครงรางหลักสูตร  แนวการสอนและแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม

ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร
จากผลการประเมินโครงรางหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ

อําเภออูทอง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  พบวาผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมี
ความสอดคลองและเหมาะสม  โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมี
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ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินโครงรางหลักสูตร  แลว
ประมวล    เพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ดังมีรายละเอียดดังนี้

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับแผนการสอนท่ี  1
ขั้นนํา  เพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันบอกความหมายของอําเภอสังขละบุรีสําหรับแผนการสอนท่ี
2 ขั้นนําควรเพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนบอกสถานท่ีทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีท่ี
นักเรียนเคยไป  หรือเคยไดยินช่ือมาคนละ 1 แหง และในแผนการสอนท่ี 4  ขั้นนําใหเพ่ิมกิจกรรม
ใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับปญหาของแหลงทองเท่ียวและรวมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปญหาของ   
แหลงทองเท่ียวและสาเหตุของปญหาท่ีเรียนผานมาแลวในกิจกรรมท่ี 3

ดังนั้นการพัฒนาโครงรางหลักสูตร   นําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินคาดัชนีความสอด
คลอง ( IOC )  พบวามีความสอดคลองและเหมาะสม  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00
ในสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร  แนวการสอนและแผนการสอน  โดยทุกประเด็นมีความ
สอดคลองและมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงมีความเหมาะสมใน
การนําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบาน
ใหมพัฒนา  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการทดลองใชหลักสูตร
การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรง
เรียนบานใหมพัฒนา  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  จํานวน  23  คน  ในภาคเรียนท่ี  1  ป
การศึกษา  2545  โดยครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ผู
รูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี  ผู
รูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  และผูวิจัย  ดําเนินการรวมกันในการทดลองใช
หลักสูตร  ดําเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว  มีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติ
กรรมและประเมินผลงานของนักเรียน   สรุปผลไดดังนี้

แผนการสอนท่ี 1 รูจักอําเภอสังขละบุร ี เปนการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร
ของอําเภอสังขละบุร ี  ผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดแก  ผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  และผูวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนแบง
กลุมศึกษาใบความรูเกี่ยวกับประวัติและภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  รวมกันสนทนาซักถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 196

แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามจากใบงาน  ซ่ึงจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมพบวา  นัก
เรียนแตละกลุมมีความตั้งใจฟงและตั้งใจอานใบความรู  และมีความกระตือรือรนในการทําใบ
ความรู ตลอดจนการรายงานนําเสนอหนาช้ันเรียน  มีเพียงบางคนไมสนใจอานใบความรู

แผนการสอนท่ี  2   แหลงทองเท่ียวมากมีนาสนใจ  เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี  ไดแก  ประวัติความเปนมา  สถานท่ีตั้ง  การ
เดินทาง  และทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวท่ีสรางความเปนเอกลักษณเฉพาะใหกับแหลงทองเท่ียว
ดังกลาว  ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแก ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอ
สังขละบุรี และผูวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนแบงกลุมศึกษาคนควาจาก
ใบความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี รวมกันแตงคําขวัญ และนําเสนอ
หนาช้ัน   รวมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น  ตอบคําถามจากใบงาน และแขงขันเขียนช่ือแหลง
ทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี  ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมพบวา  นักเรียนแตละกลุมสวนใหญ
มีความตั้งใจฟงผูรูเลาเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี  และมีการซักถามโตตอบอยู
ตลอดเวลา  มีความตั้งใจศึกษาคนควาและนําเสนอหนาช้ัน  มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น
รวมกัน  มีนักเรียนเพียง  3-4  คนท่ีไมตั้งใจนั่ง เหมอ ไมสนใจฟงขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

แผนการสอนท่ี 3  สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ  เปนการเรียน
รูเกี่ยวกับประเภทของแหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ
ของอําเภอสังขละบุร ี  ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดแก  ครูผูสอนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต และผูวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนแบงออกเปน 4
กลุม ตอภาพจิกซอ 4 ภาพ  ไดแก  ภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในอําเภอสังขละบุรี  ภาพแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในอําเภอสังขละบุรี  ภาพแหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน
และภาพรวมของแหลงทองเท่ียวท้ังสามประเภท ดังกลาว  แลวใหนักเรียนศึกษาใบความรูดานหลัง
ภาพจิกซอ  เกี่ยวกับความหมายของแหลงทองเท่ียวแตละประเภท  และการจัดจําแนกประเภทของ
แหลงทองเท่ียว  รวมกันอภิปรายซักถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้น พรอม
ท้ังเสนอแนะวิธีแกไขปญหาภายในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ตอบคําถามจากใบงาน  ซ่ึงจาก
การสังเกตพฤติกรรมพบวานักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจตอภาพจิกซอและรวมกันซักถามอภิปราย
เกี่ยวกับสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาตางๆ พรอมท้ังเสนอวิธีแกไขปญหาเหลานั้นดวยความ
กระตือรือรน  และใหความรวมมือในการศึกษาคนควาใบความรูเปนอยางดี

แผนการสอนท่ี  4  หนึ่งในมิติการทองเท่ียวแบบยั่งยืน   เปนการเรียนรูเรื่องความรูท่ัว
ไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ไดแก  ความหมาย  หลักการ  องคประกอบ  ความสําคัญของ
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การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  บทบาทของชุมชนในการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และแผนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
ประเทศ  ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแก ผูรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
ทองถ่ิน  ผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตและผูวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนัก
เรียนแบงกลุม  รวมกันศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตอบคําถามจากใบงาน
และรวมกันสรุปความรูท่ีไดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยครูผูสอน  ผูรูเกี่ยวกับการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  และผูวิจัย  คอยแนะนําตอบขอคําถามของนักเรียน  ซ่ึงจากการสังเกต
พฤติกรรมพบวา  นักเรียนตั้งใจและสนใจในการศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ตอบคําถามจากใบงาน  และรวมกันสรุปความรูท่ีไดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มีความ
กระตือรือรนในการซักถามและจดบันทึกขณะท่ีผูรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบรรยายให
ความรู   แตมีนักเรียนบางสวนไมสนใจ

แผนการสอนท่ี  5   เจาะลึกแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  เปนการเรียนรูเกี่ยวกับ
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  ไดแก  ลําหวยผะเหยาะ  เจดียบาน
ใหมพัฒนา ( เจดียมหาธาตุ ) และการรําตง ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแก  ผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน  และผูวิจัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงนักเรียน
ออกเปน 3 กลุม  เขาศึกษาความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในชุมชนกับผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวใน
ชุมชน  โดยเวียนไปตามฐานการเรียนรู 3 ฐาน  ไดแก   ฐานความรูเกี่ยวกับลําหวยผะเหยาะ  ฐาน
ความรูเกี่ยวกับเจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  และฐานความรูเกี่ยวกับการรําตง โดยมีผูรูเกี่ยว
กับแหลงทองเท่ียวดังกลาวบรรยายใหความรูโดยกําหนดระยะเวลาในการเรียนรูแตละฐาน  30 นาที
และใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดลงในใบงานและนําเสนอหนาช้ันเรียน  ซ่ึงจากการสังเกต
พฤติกรรมพบวานักเรียนสวนใหญตั้งใจฟงผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวบรรยายใหความรูซ่ึงมีการจด
บันทึก และสรุปความรูดวยความตั้งใจ  มีการซักถามผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวและผูวิจัยเม่ือสงสัย
ทุกคนมีความกระตือรือรนและสนุกสนานกับการศึกษาความรูโดยการเวียนเปนฐาน  ซ่ึงสังเกตจาก
ทุกคนเตรียมอุปกรณพรอม  เม่ือถึงแหลงเรียนรูตางจดบันทึกความรูตางอยางสนใจ  มีการซักถาม
ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินอยูตลอดเวลา

แผนการสอนท่ี  6  เตรียมความพรอมไปทัศนศึกษาอยางสดช่ืน    เปนการเรียนรูเกี่ยว
กับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทัศนศึกษา  ไดแก  ความหมาย  ประเภท รูปแบบการทัศนศึกษาท่ีถูกวิธี
หลักการเตรียมตัวและการปฏิบัติรวมท้ังขอควรระวังในการไปทัศนศึกษาในแหลงทองท่ียวประเภท
ตางๆ ผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดแก  ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  และผูวิจัย
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม  เพ่ือศึกษาแผนพับ เกี่ยวกับทัศน
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ศึกษา  และสนทนาอภิปรายภายในกลุมเกี่ยวกับ  ความหมาย ประเภทของการทัศนศึกษา  การทัศน
ศึกษาท่ีถูกวิธี  การเตรียมตัว  การปฏิบัติตน  และขอควรระวังในการไปทัศนศึกษาตามรูปแบบการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ  รวมท้ังประโยชนของการทัศนศึกษาพรอม
ยกตัวอยางประกอบ  แลวสงตัวแทนมารายงานสรุปหนาช้ันเรียน  และรวมกันวางแผนการไปทัศน
ศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนชวงวัน เสาร – อาทิตย   ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมพบวานัก
เรียนแตละกลุมสวนใหญมีความตั้งใจศึกษาคนควาแผนพับและนําเสนอหนาช้ัน  มีการซักถามและ
แสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง  แตมี  2-3  คนท่ีไมตั้งใจและนํางานวิชาอ่ืนขึ้นมาทํา แตเม่ือถึงกิจ
กรรมในการวางแผนการไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนรวมกัน  นักเรียนทุกคนให
ความสนใจ  และกระตือรือรนในการรวมแสดงความคิดเห็นและวางแผนการไปทัศนศึกษา  และ
จากการสังเกตการไปทัศนศึกษาของนักเรียนพบวามีความกระตือรือรนและสนุกสนานกับการออก
นอกสถานท่ี  ซ่ึงสังเกตจากทุกคนเตรียมอุปกรณพรอม  เม่ือถึงแหลงเรียนรูตางจดบันทึกความรู
ตางๆ อยางสนใจ  มีการซักถามวิทยากรผูนําชม  และปฏิบัติตนในการเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตาม
ลักษณะ นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนอยางด ี  เชนการไมท้ิงขยะ  การไมทําลายตนไม หรือ
ทรัพยากรณในแหลงทองเท่ียว  เช่ือฟงมัคคุเทศก  และใหความชวยเหลือเพ่ือน ๆ ในการถือสัมภาระ
ตางๆ  แตมีนักเรียนบางสวนท่ีเด็ดกิ่งไม หรือ ดอกไมตามขางทางอยูบาง  แตก็จะมีนักเรียนสวน
ใหญคอยหามและตักเตือนอยูเสมอ

แผนการสอนท่ี 7  เรียนรูการทําคูมือการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  เปนการเรียนรูเกี่ยวกับ
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทําคูมือ  ผูดําเนินการสอน ไดแก ครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และผูวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุม  ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แลวใหนักเรียนรวมกันออก
แบบจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนกลุม แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาช้ันเรียนในรูป
แบบแผนผังความคิด ( Mind  Mapping )  และสรุปรวมกันถึงสวนประกอบของคูมือการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและใหนักเรียนแตละคนกลับไปออกแบบคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของตนเองและ
นําสงครูเพ่ือปรับแกไข  ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักเรียนแตละกลุมสวนใหญมีความตั้งใจ
ศึกษาใบความรูและนําเสนอหนาช้ัน  มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง  แตมี  3-4
คนท่ีไมตั้งใจและนํางานวิชาอ่ืนขึ้นมาทํา แตเม่ือถึงกิจกรรมการรายงานผลการออกแบบจัดทําคูมือ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษหนาช้ันเรียนนักเรียนทุกคนใหความสนใจและตั้งใจฟง  รวมท้ังจดบันทึก
ลงในสมุดจดของนักเรียนดวย

แผนการสอนท่ี 8  เตรียมพรอมจัดนิทรรศการพาเพลิน  เปนการจัดการวางแผนรวมกัน
ในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษภายในแหลงทองเท่ียวของอําเภอสังขละบุร ี 
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จังหวัดกาญจนบุร ี  ผูดําเนินการไดแกผูวิจัย  และครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนแตละกลุมจัดทําผลงาน และ
รวมกันวางแผนในการจัดนิทรรศการ  โดยมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบกันทํางาน  กําหนดวัน  เวลา
สถานท่ี  และแผนผังการจัดแสดงนิทรรศการ   ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนสวนใหญมี
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการจัดทําผลงาน และรวมกันวางแผนในการจัดนิทรรศการ และจัด
แสดงผลงาน   และนักเรียนช้ันอ่ืนๆใหความสนใจในการรวมชมนิทรรศการเปนอยางดี

จากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนจํานวน  8  แผนการสอน  สวนใหญผูสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  และ
ผูวิจัยเปนผูรวมกันสอนในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียว  การเตรียม
ตัวไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว  การทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการจัดนิทรรศการ
โดยมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนในขณะท่ีผูรูในทองถ่ินดําเนินการสอนใน  
เนื้อหาเกี่ยวกับ  ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  ของอําเภอสังขละบุร ี  ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญในอําเภอสังขละบุร ี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ความรูเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน ตามความสนใจของนักเรียน  นอกจากนี้ ยังมีการพานักเรียนไป
ทัศนศึกษาในแหลง  ทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจภายใจชุมชน  ไดแก  ลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหม
พัฒนา ( เจดียมหาธาตุ ) และ วัฒนธรรมการรําตง  โดยในทุกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนท้ัง 8 แผนการสอน  ไดรับความสนใจ  จากนักเรียน  และนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี

ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
ผลการประเมินผลหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยครูผูสอน  ผูรูดานการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรูเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  ผูสอนวิชาสังคมศึกษาและผูวิจัย  ดําเนินการรวมกันในการประเมินผลหลัก
สูตรโดยแบงการประเมินผลออกเปน    3  ขั้นตอนคือ   1 ) การประเมินผลการใชหลักสูตรจากผู
เรียน    มีการประเมิน 2  ระยะ คือ    ระยะท่ี 1  การประเมินผลระหวางการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดแก
การประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการทัศนศึกษาของนักเรียนและผู
สอน  โดยใชการสังเกตพฤติกรรมในระหวางการเรียนภาคทฤษฎีและการทัศนศึกษาของผูเรียน
และการประเมินความรูความเขาใจจากผลงานของนักเรียนโดยพิจารณาตรวจสอบจากใบงาน
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ระหวางการเรียน    การสอน  รวมท้ังการประเมินผลงานของนักเรียน  โดยใชการการพิจารณาผาน
ใบงานระหวางการจัดการเรียนการสอน  ระยะท่ี 2  การประเมินผลหลังการใชหลักสูตร  ซ่ึงไดแก
การประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักเรียนจากการทดสอบกอน
และหลังการใชหลักสูตร  การประเมินผลดานทักษะซ่ึงไดแกการประเมินผลงานการจัดทําคูมือและ
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และการประเมินผลดานความคิดเห็นท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตร 2) การประเมินเอกสารหลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลัก
สูตร  โดยการสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี  และ 3) การปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การประเมินผลการใชหลักสูตรจากผูเรียน
มีการประเมินแบงออกเปน  2  ระยะ  ดังมีผลการประเมินนําเสนอดังตอไปนี้
ระยะที่ 1   ผลการประเมินระหวางการใชหลักสูตร  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1  การประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการ
ทัศนศึกษาของนักเรียนและผูสอน แยกพิจารณาและนําเสนอผลการประเมิน  โดยแบงออกเปนการ
ประเมินภาพรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ออกเปน 3 ขั้นตอนในการดําเนินการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน  และนําเสนอภาพรวมของพฤติกรรมผูเรียนและผูสอน  มีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้

ขั้นนําเขาสูบทเรียน พบวา ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแตละแผนการสอนนั้น  ผูวิจัยจะเปนฝายเริ่มนํานักเรียนเขาสูการเรียนการสอนในแตละเรื่อง
โดยใช     คําถามนําเพ่ือใหนักเรียนรวมคิดและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี ประกอบกับส่ือการ
เรียนการสอนประเภทรูปภาพ  จากนั้นผูวิจัยจะแนะนําผูรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทานอ่ืนๆ
เพ่ือรวมกันกับนักเรียนสรุปสาระหรือหัวขอท่ีจะเริ่มเขาสูบทเรียน  ซ่ึงนักเรียนสวนใหญตางสนใจ
และตั้งใจท่ีจะเรียนตอไป

ขั้นสอน  พบวา  ในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
นักเรียนสวนใหญมีความสนใจในการเรียน  กระตือรือรน  ตั้งใจฟงและจดบันทึกอยางตอเนื่องใน
ขณะดําเนินการจัดการเรียนการสอน  หรือเม่ือมอบหมายงานใหเขากลุมเพ่ือศึกษาใบความรูและ
ตอบ   คําถามจากใบงาน  นักเรียนจะปฏิบัติอยางกระตือรือรนและเต็มใจ  มีปฏิสัมพันธกับผูสอน
อยาง   ตอเนื่อง  ซ่ึงสังเกตไดจากการซักถามและแสดงความคิดเห็น  หรือการตอบคําถามผูสอน
อยางตอเนื่องของนักเรียน  และทํางานท่ีมอบหมายไดสําเร็จสมบูรณ  ซ่ึงมีบางคนเทานั้นท่ีทํางานชา
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มักจะสงงานหลังเพ่ือนเสมอแตจะสงครบทุกช้ินเชนกัน และจะมีนักเรียน  2  -  3  คน ท่ีไมสนใจ
เรียนหรือสงงาน และเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยในใบความรูหรือใบงาน  นักเรียนกลาท่ีจะซักถาม
และเสนอแนะความคิดเห็นของตน ตอครูผูสอน และเพ่ือนอยางเต็มใจ  เม่ือใหนําเสนอหนาช้ัน  พบ
วาสวนใหญชวงแรกมีเพียงนักเรียนบางสวนเทานั้นท่ีกลานําเสนอ และจะมีการเกี่ยงงอนกันในสวน
ท่ีจัดหาตัวแทนกลุมเพ่ือออกมานําเสนอผลงานหนาช้ัน  ซ่ึงผูสอนและผูวิจัยจะใชวิธีการใหรางวัล
เชนคําชมเชยกับนักเรียนท่ีออกมานําเสนอผลงานของกลุมอยางตอเนื่อง ประกอบกับการใหคะแนน
เพ่ิม  หรือมีรางวัลสําหรับกลุมท่ีนําเสนอเปนกลุมแรกและมีผลงานอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ ซ่ึงหลัง
จากนั้นในครั้งตอๆไป  นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน     และสนใจท่ีจะรวมแสดงออก
กลาซักถาม  และนําเสนอผลงานหนาช้ันมากขึ้น  แตมีนักเรียนบางคนท่ียังไมปฏิบัติและใหความ
สนใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว   ไมสนใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย   สําหรับกิจ
กรรมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีนั้น  นักเรียนทุกคนสนใจและกระตือรือรนในการรวมกันวาง
แผนและเตรียมตัวไปทัศนศึกษาอยางมาก

ขั้นสรุป  พบวา  นักเรียนสวนใหญเปนผูรวมกันสรุปขอคนพบและความรูท่ี
ไดจากการศึกษาคนควาจากใบงาน  โดยมีครูผูสอน หรือ ผูรูในทองถ่ินเปนผูเปดประเด็นคําถาม  มี
การแสดงความคิดเห็นเม่ือเพ่ือนบางคนตอบผิดและนักเรียนทุกคนจะจดบันทึกขอสรุปดังกลาวไว

จากการสังเกตพฤติกรรมของผู เรียนพบวาผู เรียนสวนใหญมีความ
กระตือรือรน  และตั้งใจในการเรียนรูเปนอยางดี  สังเกตไดจากการซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในการเขารวมกิจกรรมกลุมหรือ การนําเสนอ  สรุปผลรวมกันหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน
และปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามรูปแบบนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษได สังเกตจากพฤติกรรมการ
ไปทัศนศึกษาของนักเรียนตามแหลงทองเท่ียวตาง ๆ คือ มีการจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากผูรูเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวในการไปทัศนศึกษา ใหความสนใจซักถามอยางตอเนื่อง ไมท้ิงขยะ หรือ ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว  มีนักเรียนเพียง 2-3 คน ท่ีเด็ดกิ่งไม ดอกไม และท้ิงขยะ
จําพวกหอขนม หรือกระดาษหอลูกอม  ซ่ึง เพ่ือนนักเรียนดวยกัน ก็จะกลาวเตือนและเก็บเศษขยะ
เหลานั้น

   จากการสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอนและผูรูในทองถ่ิน  ซ่ึงไดแก  ผูรูเกี่ยว
กับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  พบวา  ตางใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนอยางดีในการรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกสถานท่ี  ท้ังนี้สังเกตจากการ
ตอบขอซักถามและอธิบายเพ่ิมเติมเม่ือนักเรียนสงสัย  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะดวยความเต็มใจ  มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 202

การเตรียมความพรอมในการถายทอดความรูเปนอยางด ี  และยิ้มแยมแจมใส  มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอ
ผูเรียนตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.2 การประเมินความรูความเขาใจจากผลงานของนักเรียนโดยพิจารณาตรวจ
สอบจากใบงานระหวางการเรียนการสอน  รวมท้ังการประเมินผลงานของนักเรียน  โดยใชการ
พิจารณาผานใบงานระหวางการจัดการเรียนการสอน  ตามเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี  พบวา  นักเรียนแตละกลุมสามารถตอบคําถามในใบงานไดถูกตอง  ครบถวน
ครอบคลุมทุกประเด็นคําถาม  และมีความตั้งใจในการทํางาน สังเกตจากผลของใบงานท่ีนักเรียนมี
การตกแตงระบายสีอยางปราณีตสวยงาม  และพบวา นักเรียนสามารถเลาประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร
ของอําเภอสังขละบุรีไดอยางถูกตอง  สามารถบอกแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุรี
พรอมเลารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ท่ีตั้ง ทรัพยากรภายในแหลงทองเท่ียว  แยกประเภทของแหลง
ทองเท่ียว และบอกสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นพรอมท้ังเสนอแนวทางในการแกปญหาตางๆ ไดอยางถูก
ตองเหมาะสม  อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ไดแก  ความหมาย  หลักการ
องคประกอบ  ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
บทบาทของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แผนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในประเทศไทยไดถูกตอง  นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลาเรื่องเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจได ซ่ึงไดแก  ลําหวยผะเหยาะ  เจดียบานใหมพัฒนา
( เจดียมหาธาตุ ) และวัฒนธรรมการรําตง  นอกจากนี้ยังบอกความหมาย  ประเภท รูปแบบการ
ทัศนศึกษาท่ีถูกวิธี หลักการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนรวมท้ังขอควรระวังในการไปทัศนศึกษา
ตามแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ได  สามารถบอกความหมาย  สวนประกอบ  และประโยชนของ
คูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดสามารถออกแบบจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดอยางเหมาะ
สม  ซ่ึงมีนักเรียนเพียง  3 คน ท่ีไมสามารถจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได อยางถูกตอง  และ
นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ไดอยางเหมาะสม

ระยะที่ 2  ผลการประเมินหลังการใชหลักสูตร  มีรายละเอียดดังนี้
                               2.1 ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลังการใชหลักสูตรของนัก
เรียน โดยใชแบบทดสอบแบบคูขนานชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 2 ฉบับ  ฉบับละ 20 ขอ
ไปทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลังการใชหลักสูตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
โรงเรียนบานใหมพัฒนา  จํานวน 23 คน  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากใชหลักสูตรสูงกวา กอนการใชหลักสูตร เนื่องจาก t-test ท่ีคํานวณได มีคา
เทากับ 19.34  ตกอยูในเขตปฏิเสธสมมมุติฐาน H0  จึงยอมรับสมมุติฐาน H1  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ
ฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว  และพบวาคะแนนเฉล่ียหลังจากใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร
โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังใชหลักสูตรเทากับ  15.83 , S.D. = 2.48       และคะแนนเฉล่ียกอนใชหลัก
สูตรเทากับ   9.96  ,    S.D= 2.79   ดังมีรายละเอียดของคะแนนจากการทดสอบวัดความรูความเขา
ใจกอน – หลังการใชหลักสูตร ดังตารางท่ี 21 ในภาคผนวก ฉ หนา 478  และแสดงผลคะแนนเฉล่ีย
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนและหลังการใชหลักสูตร  คา t-test แบบ Dependent  โดยสรุป
ไดดังตารางท่ี 24  ตอไปนี้

ตารางท่ี 24     แสดงผลคะแนนเฉล่ีย ( X )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) กอนและหลังการใช
หลักสูตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา  และคา t- test
แบบ  Dependent  ของผลการทดสอบตามหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา

คะแนนเต็มของ
ขอสอบ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน

กอน
เรียน

หลังเรียน
X SD X SD

t - test Sig

20 20 9.96 2.79 15.83 2.48 19.34 0.05
* p < 0.05      df .05,22 = 2.074

 2.2 ดานทักษะของนักเรียนในการจัดทําคูมือและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยภาพรวมพบวานักเรียนสวนใหญสามารถจัดทําคูมือไดอยางถูกตองอยู
ในระดับ ดี  โดยไดคะแนนเฉล่ียของผลงาน อยูท่ี 37 คะแนนเปนสวนใหญ  มีความถูกตองท้ัง
ดานเนื้อหา และ หลักการจัดทําคูมือ   มีความคิดสรางสรรค  ปราณีตเรียบรอย  มีความแข็งแรง  ซ่ึง
นักเรียนสวนใหญสามารถจัดทําผลงานไดถูกตองในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ         
มีความครอบคลุมและสามารถถายทอดออกมาไดเปนอยางด ี มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ
ผลงาน และไดรับความสนใจจากนักเรียน ผูปกครองและชาวบานในทองถ่ินเปนอยางดี  ดาน
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  นั้น  โดยภาพรวมผูวิจัย ครูผูสอน ผูรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน
ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินท่ีนักเรียน
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สนใจใหขอเสนอแนะวาสวนใหญนักเรียนมีความสามารถท่ีด ี  มีความคิดสรางสรรคในการทําผล
งานซ่ึงหากไดรับการสงเสริมใหทํางานตามความสนใจและความสามารถของนักเรียนรวมท้ัง มี
วัสดุอุปกรณในการจัดทําผลงานใหนักเรียนมากกวานี้จะทําใหนักเรียนพัฒนาไดดียิ่งขึ้น  แตในการ
เขียนและสะกดคําในบางคํานักเรียนมักเขียนผิดเนื่องจากมีปญหาดานการใชภาษาไทย  อันเนื่องมา
จากภาษาถ่ินท่ีนักเรียนใช กับ ปญหาดานการออกเสียงภาษาไทย  ดังนั้นครูควรจัดสอนเพ่ิมเติมเพ่ือ
ใหนักเรียนไดเขียนอยางถูกตองและมีการตรวจงาน พรอมการแกคําผิดใหนักเรียนไปดวยในเวลา
เดียวกัน  สําหรับการจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  หรือการจัดทําปายนิเทศนในการจัด
นิทรรศการนั้น ควรใหนักเรียนรางเนื้อหามาใหตรวจทานแกไข คําผิดกอนท่ีจะใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง  ซ่ึงจะทําใหไมส้ินเปลืองทรัพยากรในการจัดทํา หรือแกไข.

ดานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   โดยภาพรวมพบวา    สวนใหญนักเรียนคิดวา   การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีดีควรนําไปปฏิบัติและเผยแพร  รวมท้ังมีความสําคัญ  และมี
ประโยชนตอการเรียนรู  เนื่องจากเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีจัดขึ้นควบคูกับการศึกษาหาความรู
และการอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงทําใหแหลงทองเท่ียวตางๆ คงสภาพความสมบูรณ
และสามารถใชเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวไดตอไป  อันนํามาซ่ึงรายไดเขาสูชุมชน  นอกจากนี้ทีนักเรียนมี
ความเห็นวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนับวามีความสําคัญและมีประโยชนในการเรียนรู  เพราะ
ปจจุบันแหลงทองเท่ียวตางๆ ของอําเภอสังขละบุร ี  กําลังตกอยูในสภาวะเริ่มเส่ือมโทรม  อันเนื่อง
มาจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรท่ีมีอยูในแหลงทองเท่ียว และการสูญหายในดานของ แหลงทอง
เท่ียวทางวัฒนธรรม  อันเนื่องมาจาก  ความเจริญทางดานวัตถุและคานิยมท่ีเปล่ียนไปของประชาชน
ในทองถ่ิน รวมท้ังคนรุนหลังไมใสใจในการสืบสานตอวัฒนธรรมซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงความเปนเอก
ลักษณของชนชาติกระเหรี่ยง ท่ีนาศึกษาคนควา  และสามารถสงเสริมใหเขารูปแบบการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได    นอกจากนี้ประชาชนในทองถ่ินยังขาดความรู
ในการปฏิบัติตนเม่ือเขาไปทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ตามหลักการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  จึงทําใหเกิดปญหาแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม  ทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวลดลง  ไดแก
จํานวนตนไม  กลวยไม  และปญหาดานมลพิษในแหลงทองเท่ียว อันมาจากการท้ิงขยะในแหลง
ทองเท่ียว  ซ่ึงหากไมชวยกันแกไขพฤติกรรมดังกลาว  โดยใชรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
ถายทอดความรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหกับคนในทองถ่ินแลว  แหลงทองเท่ียวตางๆ ดัง
กลาวก็จะเส่ือมโทรม  และยากท่ีจะพัฒนาใหกลับมาเหมือนเดิมไดอีก  ซ่ึงนั่นหมายถึงการขาดราย
ไดเขาสูชุมชนท่ีจะมาจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   เพราะหากแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม  หมด
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ความสวยงาม  หรือ ไมมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณภายในทองถ่ินหลงเหลืออยู
นักทองเท่ียวก็คงจะไมมาเยือนอําเภอสังขละบุรีอีกตอไป ดังท่ีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดเห็นวา
“…ตองการใหประชาชนทุกคนชวยกันอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  และรวมกันสืบสาน
ตอวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการรําตง  ใหคงอยูกับอําเภอสังขละบุรีตอไป…”  ( สะใจ  ไทรสัง  ขละ
โก  2544  )  และ เนทู ( 2545 ) กลาววา   “…การเรียนรูเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนับวามี
ประโยชน ตอพวกหน ู  ซ่ึงทําใหรูและเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอชุมชน
และการปฏิบัติตนในการไปเท่ียวในแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ซ่ึง หนูจะนําไปเผยแพรและเลา
ใหนองๆ และเพ่ือนๆ หรือพอแมท่ีบานฟงตอไปคะ  ไดชวยกันในการดูแลแหลงทองเท่ียวและทอง
เท่ียวอยางถูกวิธีกันเสียที…”  ดานความคิดเห็นท่ีมีตอผูสอน  ผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  ผูรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี และผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  ไดแก เจดียบานใหม
พัฒนา (เจดียมหาธาตุ)  ลําหวยผะเหยาะ และการรําตง  โดยภาพรวมพบวาผูสอนทุกคนใจดี  อธิบาย
เขาใจ เนื้อหาท่ีไดรับมีประโยชน  เขาใจงาย   เรียนดวยความสนุกสนาน  และตอบคําถามใหความ
กระจางในขอสงสัยทุกประเด็นคําถามอยางละเอียด  ในการไปทัศนศึกษามีความเปนกันเอง  แนะ
นํา  และเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ แหลงทองเท่ียวใหนักเรียนฟงโดยมีสอดแทรกมุกตลก  ทําใหนักเรียน
ไปทัศนศึกษาดวยความสนุกสนาน     ดานขอคิดเห็นอ่ืนๆ  พบวาสวนใหญมีความตองการใหครูจัด
ไปทัศนศึกษาอีกเพ่ือเปนการเรียนรูจากสถานท่ีจริงในส่ิงท่ีไมเคยเห็น ในรูปแบบการทัศนศึกษา
แบบระยะยาว  คือ มีการพักคางแรมในแหลงทองเท่ียวดวย และตองการใหมีหนวยงานเขามาดูแล
แหลงทองเท่ียว และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนใหเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากขึ้น
ดังท่ีนักเรียนคนหนึ่งไดกลาววา “…ผมตองการใหนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี ไดรู
จักแหลงทองเท่ียวในชุมชนของเราดวย นอกจากรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวแหลงอ่ืนในอําเภอสังขละ
บุรี  เพราะ แหลงทองเท่ียวในชุมชนของเรา โดยเฉพาะเจดียบานใหมพัฒนา (เจดียมหาธาตุ) เปน
แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจและมีประวัติความเปนมานาศึกษา  ซ่ึงถามีคนหรือหนวยงานชวยเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวดังกลาว  ผมคิดวาจะนํารายไดเขาสูชุมชนของเราเพ่ิมขึ้น…”  และ
โจซาอ่ัว (2545)  ไดกลาวไววา  “…ถาคนในหมูบานของเราชวยกันดูแลตนไมในแหลงทองเท่ียว
เด็กๆ ชวยกันฝกรําตง เพ่ือสืบสานตอวัฒนธรรมการรําตงของหมูบานเรา ก็จะเปนการดี  จะทําให
หมูบานเรานาสนใจและมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นในท่ีสุด…”
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ขั้นตอนที่ 2   การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร  ไดแกผูบริหารโรงเรียน

บานใหมพัฒนา   ครูผูสอน   ผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  ผูรูใน
ทองถ่ินดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจในดานความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  และ
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
บานใหมพัฒนา   พบวาสวนใหญผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรมีความคิดเห็นวาหลักสูตรทองถ่ิน
เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี    เปนหลักสูตรท่ีดีมากทําใหนักเรียนไดรูจักการทองเท่ียวท่ีถูกวิธี ตามหลักการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ รักษาและเห็นคุณคาของแหลงทองเท่ียว และทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอชุมชน
รักทองถ่ินและรวมกันรักษา     หวงแหนทรัพยากรในทองถ่ิน  เขาใจเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองเพ่ิม
มากขึ้น   ดังท่ีครูผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตไดกลาววา “…หลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี  เปนส่ิงท่ีดีมากเพราะอําเภอสังขละบุรีเปนอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงปจจุบันกําลังเริ่มเส่ือมโทรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวลดนอยลงอันเปนผลมาจากคนในทองถ่ินเปนผูทําลายเสียเอง 
เนื่องจากขาดความรูไมเห็นความสําคัญของทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอชุมชน  ดังนั้นในการ
สอนเรื่องนี้ควรเนนใหนักเรียนเห็นคุณคาของทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว  และการกระทําตนเปน
นักทอเท่ียวท่ีดีตามรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เพ่ือจะไดชวยกันเผยแพรความรู  และรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวไวตลอดไป…”(อรนิจ  จิตตะเสโน 2545 )ดานปญหา  อุปสรรค
และแนวทางการแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  พบวา  สวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรม
นั้นเนื่องจากนักเรียนมีปญหาดานการอานภาษาไทย  ดังนั้นในการศึกษาใบความรูและใบงานจึงทํา
ใหเปนไปไดชา  ไมทันกับกําหนดเวลาท่ีจัดไว  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเวลาในการใหนักเรียนไดศึกษา
จากใบความรูและจัดทําใบงานใหมากขึ้นรวมท้ังในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยมีการนํานักเรียน
ออกนอกสถานท่ีซ่ึงอยูในชวงฤดูฝน จึงทําใหในการจัดไปทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียวทางธรรม
ชาติ คอนขางมีปญหาในดานการเดินทาง  ถึงแมจะอยูในชุมชนของนักเรียนเองก็ตาม  ดังนั้นจึงควร
มีการเตรียมความพรอมและความปลอดภัยในการเดินทางรวมท้ังขอความรวมมือจากครูทานอ่ืนใน
การดูแลใหความปลอดภัยกับนักเรียนในชวงการทัศนศึกษาอยางท่ัวถึง โดยควรจัดใหมีครูประจํา
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กลุมนักเรียนในแตละกลุมเพ่ือชวยในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปทัศน
ศึกษา   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  พบวาควรจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ในระดับ
ช้ันอ่ืนๆ เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรัก  และภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  และควรจัดสอน
บูรณาการกับวิชาอ่ืนๆในสายช้ันเดียวกันบาง  ไดแก  การจัดสอนบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษและ
วิชาภาษาไทย ในการฝกใหเด็กนักเรียนไดฝกพูดสนทนาแนะนําแหลงทองเท่ียวใหกับนักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวภายในหมูบานของนัก
เรียนดวย  ซ่ึงอาจขยายผลไปสูการฝกฝนใหนักเรียนเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน  เพ่ือกอใหเกิดรายไดใน
การนําเท่ียวไดอีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 3   การปรับปรุงหลักสูตร
ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชพบวา  มีขอบกพรองท่ี

ควรปรับปรุงแกไขเรื่องของระยะเวลา  ถึงแมในชวงพัฒนาโครงรางหลักสูตรจะไดรับการตรวจ
สอบจากผูเช่ียวชาญแลวก็ตามวาสอดคลองและเหมาะสม แตในทางปฏิบัติจริงพบวาระยะเวลาท่ี
กําหนดไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นควรมีการยืดหยุนระยะเวลาใหเหมาะ
สมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือมีการสอนนอกเวลาเรียน   ดังในแผนการสอนท่ี  1    จากเดิม
จํานวน  3  คาบ  เพ่ิมเปน  4  คาบ  แผนการสอนท่ี  2  จากเดิม  จํานวน  3  คาบ  เพ่ิมเปน  6  คาบ
แผนการสอนท่ี  4  จากเดิม  ภาคทฤษฎี  จํานวน   6  คาบ    เพ่ิมเปน  9  คาบ   ภาคปฏิบัต ิ  จํานวน
3  คาบ   และแผนการสอนท่ี 7 จากเดิม  ภาคปฏิบัต ิ จํานวน  2  คาบ  เพ่ิมเปน  3  คาบ  และควรจัด
การเรียนการสอนนอกเวลาเรียนเชนในคาบอิสระเพ่ิมเติมในสวนท่ีใหนักเรียนไดมีเวลาใน            
การทํางานกลุม และในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น เนื่องจาก
มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีประกอบกับสภาพภูมิอากาศของอําเภอสังขละบุรีในชวงฤดู
ฝนจะยาวนานและมีฝนตกตลอดชุก  ดังนั้นหากกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูในชวงฤดูฝน
จึงควรมีการเตรียมการดานความพรอมและความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาในแหลง
ทองเท่ียวประเภทตางๆ รวมท้ังควรจัดใหมีครูประจํากลุมนักเรียนกลุมละ 1 คน เพ่ือดูแลดานความ
ปลอดภัยและใหคําปรึกษาตางๆ แกนักเรียนไดอยางท่ัวถึงมากขึ้น นอกจากนี้ในการจัดกลุมนักเรียน
เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมชวงการไปทัศนศึกษาและสะดวกตอการควบคุมดูแลนั้น  กลุมนักเรียนท่ีจัดไม
ควรเกินกลุมละ 10 คน.
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บทที่  5
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี เปนการวิจัยและพัฒนา      (  Research  
and  Development  )  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี มีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร  4  ขั้นตอน คือ  1 )  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน   2 )  การพัฒนาหลักสูตร  3 )  การทดลองใช
หลักสูตร  4 ) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพัฒนาหลักสูตร  โดยนํา
ขอมูลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร  รวมท้ังความตองการจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  หัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอสังขละบุร ี   ศึกษานิเทศก   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหม
พัฒนา ผูบริหารโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ผูสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6   ตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนและตัวแทนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน
ใหมพัฒนา  ผูรูในทองถ่ินไดแก  ผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของ
อําเภอสังขละบุร ี  ผูดําเนินกิจการท่ัวรทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  ชาวบานในพ้ืนท่ีแหลงทอง
เท่ียว  ผูใหญบานในทองท่ีท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา  ไดแกหมูบานบานใหมพัฒนา  นํามา
พัฒนาโครงรางหลักสูตร  แนวการสอน  และแผนการสอนและใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอด
คลองของโครงรางหลักสูตรและปรับปรุงโดยการประมวลจากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ  นํา
หลักสูตรทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  อําเภอสังขละบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี จํานวน  23  คน  และประเมินผลดานความรู  ดานทักษะ  และดานความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  1 )  เครื่องมือสําหรับศึกษาขอ
มูลพ้ืนฐาน  ไดแก  แบบสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสังขบะบุรีและศึกษานิเทศก  แบบ
สอบถามนักเรียน  ประเด็นการสนทนากลุม แบบบันทึกการสัมภาษณชาวบานในพ้ืนท่ีแหลงทอง
เท่ียว  และ แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสําหรับสัมภาษณผูใหญบานในทองท่ีท่ีจะพานักเรียน
ไปทัศนศึกษา 2 )  เครื่องมือในการประเมินผลหลักสูตร  ไดแก  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน  แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นนักเรียน  แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน  ผูสอน และผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
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ในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ี
นักเรียนสนใจ ผูวิจัยสรางเครื่องมือแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบจากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไข  แลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอนวิเคราะหขอมูลโดยใชคา
รอยละ ( % ) คาเฉล่ีย  ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D )   t – test  แบบ  Dependent และการ
วิเคราะหเนื้อหา  (  Content  Analysis  )

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยโดยสรุป  ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน  มีดังนี้
1.ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียว           

เชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  พบวา
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร  โดยการศึกษา
จาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ. 2540  -  2544  )  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  (  พ.ศ.  2540  -
2544  )  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  และแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2535 มี
นโยบายตองการใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆและชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา  ใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยการจัดกระบวน
การเรียนรูภายในชุมชน  ตามสภาพปญหาของชุมชน  ความตองการของทองถ่ินและนักเรียน
รวมท้ังสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ใหเหมาะกับบริบทของชุมชน  สังคมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  การวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
และกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2545 มีจุดเนนของหลักสูตรท่ีสอดคลองกันคือสงเสริมใหทองถ่ินจัดการเรียนการสอน
หรือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและทรัพยากรของทองถ่ินและผูเรียน โดย
มุงเนนใหศึกษาและไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของทองถ่ิน ประวัติศาสตรและ
ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะพ้ืนบาน  ตลอดจนเสริมสรางให
ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี    ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดี
งามใหสังคม   การศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิง
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อนุรักษ    สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชวิธี
การสัมภาษณ    การสอบถามและการสนทนากลุม  พบวา  บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของตองการใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิทยากรภายนอก
ไดแก  ผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษณ  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอ
สังขละบุรี  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  และผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมกัน  มีการกําหนดขอบขายเนื้อหาท่ีครอบคลุมเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน  และ
ความตองการของนักเรียน  โดยเนนท้ังภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฎี  มีการจัดการเรียนรูท้ังภาย
ในโรงเรียนและนอกสถานท่ี  ใหนักเรียนปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางตอ
เนื่องตามสภาพจริง  โดยใชรูปแบบการประเมินผลจากหลายๆ ฝายรวมกัน

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบรี  พบวาการพัฒนาโครงรางหลักสูตรทอง
ถ่ิน    เรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี ประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา   ขอบขายเนื้อ
หา  เวลาเรียน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน   และการวัดผล
และประเมินผล  และแผนการสอน  จํานวน  8  แผนการสอน  ประกอบดวย  แผนการสอนท่ี  1  รู
จักอําเภอสังขละบุร ี  แผนการสอนท่ี 2  แหลงทองเท่ียวมากมีนาสนใจ   แผนการสอนท่ี 3  สภาพ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ    แผนการสอนท่ี  4  หนึ่งในมิติใหมการทองเท่ียว
แบบยั่งยืน   แผนการสอนท่ี 5  เจาะลึกแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  แผนการสอนท่ี  6  เตรียม
พรอมไปทัศนศึกษาอยางตอเนื่อง  แผนการสอนท่ี  7  เรียนรูการทําคูมือการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  
แผนการสอนท่ี 8  เตรียมพรอมจัดนิทรรศการพาเพลิน และประเมินโครงรางหลักสูตร  พบวา  
โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลอง  โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ  1.00  และมีความ
เหมาะสมในสวนประกอบตางๆ  ไดแก  แนวการสอน  และแผนการสอน  และมีขอเสนอแนะ     
เพ่ิมเติม  แนวทางการจัดการเรียนการสอนควรเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนในสถานท่ีจริง  และ   
ในสวนของการประเมินผลหลักสูตรจากผูเรียนควรปรับคําวาสอบถามความรูสึกเปนการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษแทน  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเพ่ิมกิจกรรมในแผนการสอนท่ี 1 และแผน
การสอนท่ี 2  และแผนการสอนท่ี 4 ในขั้นนําเขาสูบทเรียน  โดยใหนักเรียนรวมกันบอกความหมาย
ของอําเภอสังขละบุร ี  บอกสถานท่ีทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุรีท่ีนักเรียนเคยไปหรือเคยไดยิน  
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และ ใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับปญหาของแหลงทองเท่ียวและรวมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปญหา
ตองแหลงทองเท่ียวและสาเหตุของปญหาท่ีเรียนผานมาแลว  ตามลําดับ

3. ผลการทดลองใชหลักสูตร   โดยนําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนะบุร ี  ทดลองกับนักเรียน
ช้ันมัธยมประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี 
จํานวน  23  คน  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน  จํานวน  8 แผนการ
สอน  ซ่ึงมีผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอําเภอสังขละ
บุรี  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ  ถายทอดความรูในภาคทฤษฎีโดยการเลาประสบ
การณ และอธิบาย  โดยดําเนินการสอนรวมกับครูผูสอนและผูวิจัยในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎี  และมีการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  โดยการจัดทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว    
ท่ีนักเรียนสนใจ  ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  พบวา  นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
ในการเรียนและสามารถจัดทําผลงานไดแก คูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ จัดนิทรรศการเกี่ยว
กับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  รวมท้ังปฏบัติตนในการเปนนักทองเท่ียวตามแบบนักทองเท่ียวเชิง
อนุรักษไดเปนอยางดี

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยคะแนนเฉล่ียหลังการใชหลักสูตรสูงกวา
กอนการใชหลักสูตร   ในดานทักษะ  พบวา  นักเรียนสามารถจัดทําผลงานไดแกคูมือการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดถูกตอง ซ่ึงผลงานของนักเรียน
สวนใหญอยูในระดับ ดี คือมีคะแนนเฉล่ีย อยูท่ี 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ในดานพฤติ
กรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแบบนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ได    และในดานความคิดเห็น  พบวา  นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ เห็นความสําคัญและประโยชนของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ินของตนเอง   และควรมีการปรับปรุงดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให
มีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมท้ังควรจัดใหมีมีการสอน
นอกเวลาเรียนเพ่ิมเติม
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การอภิปรายผล

ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานนั้น  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการการทอง

เท่ียวเชิงอนุรักษและการพัฒนาหลักสูตร  จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) , แผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ,  แผนการศึกษา
แหงชาต ิพุทธศักราช 2535 , หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) , หลัก
สูตรกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 พบวา  
มีนโยบายใหสถานศึกษา  องคการตางๆ และชุมชน  มีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟู  มรดกศิลป
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และภูมิปญญาภายในทองถ่ิน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน  ตามสภาพปญหาของชุมชน  ความตองการของทองถ่ินและนักเรียน  โดยสงเสริมใหมีการ
จัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหเหมาะสม  กับบริบทของสังคม  ชุมชน  และภูมิปญญาทองถ่ิน  ท้ังนี้  
เนื่องจากการจัดการศึกษาในปจจุบัน  โรงเรียนและชุมชน  ตองมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษา  
หรือจัดทําหลักสูตรท่ีสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน     
รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึก  รวมกันในการอนุรักษทรัพยากรตางๆ ภายในทองถ่ินของตน  
ซ่ึงสนองตอบตอนโยบายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พุทธศักราช 2542  ในมาตรา 7 
มาตรา 22  มาตรา  23  วรรค 2  มาตรา  27  มาตรา 29  ไดกําหนดไววา  ในกระบวนการเรียนรูตอง
มุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง  เกี่ยวกับการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  ตลอด
จนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยในการจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียนมีความ
สําคัญท่ีสุด  จัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  เนนความรู
คูคุณธรรม   จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการความรูและทักษะในการบํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  และใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง  ในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหา   
ในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยใหสถานศึกษารวมกับชุมชน  องคกรตางๆ สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน  โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  ใหผูเรียนใชกระบวนการ  
ในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ ภายในชุมชน         
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 2542 : 9 - 29) ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ    
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ในหมวดท่ี 3 มาตรา 46  มาตรา 56  หมวด 4  
มาตรา 69  หมวด 5  มาตรา 79  มาตรา 81 หมวดท่ี 9 มาตรา 46  มาตรา 290 ท่ีระบุวา  บุคคลซ่ึงรวม
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กันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิในการอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปวัฒน
ธรรมอันดีงามและมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยชวยกันสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในชุม
ชนดวย ( รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  2544 : 17,20,22-23,98-99) โดย
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน  ขอท่ี 8 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีพบวา  
รัฐบาลมีนโยบายในการฟนฟูสภาพและคุณภาพ  การปองกันการเส่ือมโทรมหรือการสูญส้ินไปและ
นํากลับมาใชใหม  ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  ใหเอ้ือตอการดํารงชีวิต  
เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง
ยั่งยืน  โดยจัดรูปแบบบริหารและจัดการส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทาง   
ชีวภาพแบบบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
ทองถ่ินดั้งเดิม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย  สําหรับการ
อนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหลง  ( คําแถลงการ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  แถลงตอรัฐสภาพ  วัน
จันทรท่ี 26  กุมภาพันธ 2544 2544 : 16 ) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ           
( 2540 : 1) ท่ีวา  การจัดการศึกษาในปจจุบันไดเปดโอกาสใหทองถ่ินสามารถจัดการเรียนการสอน
ยืดหยุนและเหมาะสมตามสภาพ  และเหตุการณของทองถ่ิน  ดังนั้นหากโรงเรียนไดใชโอกาสนี ้  
ดึงชุมชนใหเขามามีบทบาทมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนใหสอดคลองตาม
สภาพและทองถ่ินของตน  ตลอดจนนําเอาภูมิปญญาทองถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินก็จะประสบผลสําเร็จ
ตามความคาดหวัง  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิธเทอร  ซารา อี ( Wither  Sarah  E. 2000      
: 2176 ) ท่ีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและการจัดการพ้ืนฐานทางการศึกษา  พบวา  ทาง      
โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และควรทําใหเด็ก
เกิดความคิดโดยใชประสาทสัมผัสทุกสวนจากตัวเด็กกับส่ิงแวดลอมท่ีพวกเขาอยูดวย  และจัดหา
โอกาสใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูระหวางชุมชน  ซ่ึงหลักสูตรนี้ไดพัฒนาขึ้นทุกระดับ  โดย
เนนในเรื่องการรวมกันจัดการศึกษาระหวางครู  สมาชิกของชุมชน  และนักเรียน  ซ่ึงผูนําชุมชนจะ
จัดเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของโรงเรียนท่ีวางไว  ซ่ึงจะเห็นวาการท่ีใหเด็ก
ไดแลกเปล่ียนความรูกับชุมชนนั้นถือเปนการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของเด็กอยางหนึ่ง  
เนื่องจากทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  แอนเดรีย  โนทาร 
(Andrea Notare  1999 : บทคัดยอ ) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยการ
กําหนดรูปแบบของระบบการพัฒนาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพบวา       
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หลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  ทําใหไดหลักสูตรท่ี
ตรงตามความตองการและความสนใจของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรอยางแทจริง  และในดาน
คุณคาของหลักสูตร  พบวา  หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  สามารถถายโยงนําไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีอยู
ในชุมชนเดียวกันได ทําใหผูเรียนใหความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียน  สําหรับผล
การวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) หลักสูตรกลุม
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  นั้นพบวา  
การกําหนดโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร  ไมไดกําหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสาระ
ความรูของทรัพยากรธรรมชาติแตละทองถ่ินไว  แตเปนการกําหนดการกําหนดเนื้อหาสาระไวอยาง
กวางๆ  โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระท่ีใกลตัวผูเรียนแลวขยายกวางออกไปสูชุมชน และประเทศ  ซ่ึง
หลักสูตรดังกลาวไดมีการเนนใหสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน  
การพัฒนาหลักสูตร  และหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตนั้นสงเสริมใหจัดการเรียน   
การสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินและผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  ในกลุมวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
มาตรฐานท่ี ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการ
สรางสรรคและมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร  และส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ( กรมวิชาการ 
2544 : 14 )  โดยจะเห็นไดวา  หลักสูตรดังกลาวนั้น  เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงให  
นักเรียนตระหนักเห็นคุณคาและสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ             
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน    ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 
2542  ในมาตราท่ี 7  ไดกําหนดวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง  สงเสริม  
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มาตรา  23  วรรค 3 ใหนักเรียนมีความรูและ
ทักษะ  ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ( สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ 2542 : 12-13 ) และจากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง        
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัด
กาญจนบุรี  พบวา  มีความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เนื่องจากเปนการสงเสริมใหสถานศึกษารวมกับคนในทองถ่ิน ผูรูใน
ทองถ่ิน ประชาชน รวมท้ังใชแหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเปนแหลงเรียนรูและจัดการศึกษา  
จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินและผูเรียน  และท่ีสําคัญ เปน
การสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ในชุมชนทองถ่ินใกลตัวนักเรียน  ทราบปญหาและ
ฝกกระบวนการวางแผนแกปญหาและการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ประเพณีวัฒนธรรม
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ในทองถ่ินของนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ในทองถ่ินใกลตัว  ตามความ
สนใจและความตองการของตนเอง  และเนื่องจากอําเภอสังขละบุรีเปนอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ี
สวยงามและขึ้นช่ือของจังหวัดกาญจนบุร ี มีท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน-โบราณสถาน  และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม    ซ่ึงปจจุบัน
กําลังเริ่มเขาสูภาวะวิกฤติดานความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว  ดังนั้นจึงควรปลูกฝงใหนักเรียน
เห็นความสําคัญ และรวมกันเรียนรูท่ีจะอนุรักษไว เพ่ือคนรุนหลัง และเปนการกอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนรวมกันดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ โดยใชหลักการเปน
นักทองเท่ียวท่ีดีตามหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาใช  ประกอบกับโรงเรียนบานใหมพัฒนา  มี
ความพรอมในดานแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวและผูรูในทองถ่ินท่ีจะทําหนาท่ีถายทอดความรู   
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนเปนอยางดี  และการสนับสนุนของผูบริหารนั้นเปนการสงผล
ใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางสะดวกและสําเร็จลุลวงไปได   ซ่ึงสอดคลองกับ      
ผลการวิจัยของอุบลรัตน  กิจไมตร ี ( 2544 : 124 )  ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอด
เพลงอีแซว  ภูมิปญญาทองถ่ินสุพรรณบุร ี  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  พบวา การสนับสนุน
ของผูบริหารนั้นจะสงผลใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางสะดวกและสําเร็จลุลวงได

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  โครง
สราง  คําอธิบายรายวิชา  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
ส่ือการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธํารง  บัวศรี ( 2538 
: 7 ) ท่ีเสนอองคประกอบของหลักสูตรวาตองประกอบดวย  จุดหมายของหลักสูตร  จุดประสงค
ของการเรียนการสอน  เนื้อหาสาระและประสบการณ  วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน  รวม
ท้ังการประเมินผล  และแนวคิดของกรมวิชาการ ( 2540 : 8-9 ) ท่ีระบุองคประกอบของหลักสูตรนั้น
จะตองประกอบดวย หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชา  ส่ือการเรียน
การสอน  วิธีสอน  และการวัดและประเมินผล  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของทาบา            
( Taba  1962 : 10 ) ท่ีเสนอองคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวยจุดหมาย  วัตถุประสงค  
เนื้อหาประสบการณการเรียนรู   รูปแบบการเรียนรู  และการประเมินผลการเรียนรู  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สาลิน ี อุดมผล   ( 2542 : ฆ ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอดภูมิ
ปญญาชาวบานเรื่อง  การเจียระไนนิล  พบวาองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ     
จุดหมาย  โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และการประเมินผล  และงานวิจัยของสุกัญญา รอยพิลา ( 2542 : 19 ) ท่ีศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องบุคคลสําคัญระดับทองถ่ินในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  
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สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต ิ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดทําการสรางเอกสารหลักสูตรทองถ่ิน  ซ่ึงเปนหลักสูตร
แมบท ประกอบดวย หลักการของหลักสูตร  จุดประสงคท่ัวไป เนื้อหาสาระ  อัตราเวลาเรียน  การ
จัดการเรียนการสอน  ส่ือประกอบการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล ในทํานองเดียวกัน
อุบลรัตน  กิจไมตร ี ( 2544 :  9 )  ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซว  ภูมิ
ปญญาทองถ่ินสุพรรณบุร ี  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ผลการสรางพบวา องคประกอบ   
หลักสูตรประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  คําอธิบายรายวิชา  โครงสราง  ขอบขายเนื้อหา  เวลา
เรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล ส่ือการเรียนการ
สอน  และการวัดและประเมินผล  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชีวรัตน  สาล่ีประเสริฐ ( 2545 :35 )  
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการสรางพบวา องคประกอบหลักสูตรประกอบดวย  หลัก
การ  จุดหมาย  โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา  ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรนั้นตองมี
การกําหนดองคประกอบดังกลาว เพราะการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการท่ีตองประกอบไปดวย  
องคประกอบดังกลาว  เพ่ือนําไปเปนแนวทางสําหรับกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา  ใหมีประ
สิทธิภาพและเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง  ดังท่ีอมรา  เล็กเริงสินธุ ( 2540 : 8 ) ท่ีไดสรุปสาระ
สําคัญขององคประกอบหลักสูตรไววา  “…การกําหนดจุดหมายหลักสูตรถือไดวาเปนทิศทางของ
การจัดการศึกษา  เปนสวนท่ีจะทําใหทราบวาจะพัฒนาผูเรียนไปในลักษณะใด  สําหรับการกําหนด
เนื้อหา  ความรูตางๆ นั้น  มีความสําคัญในฐานะท่ีเปนองคประกอบท่ีจะชวยใหนักเรียนพัฒนาไปสู
จุดหมายท่ีกําหนดไวได และการประเมินผลนั้นเปนองคประกอบสุดทายท่ีจะตองประเมินวาการนํา
หลักสูตรไปใชเกิดผลตามจุดหมายท่ีวางไวหรือไมมากนอยเพียงใด  ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…”  ซ่ึงสอดคลองกับกาญจนา  คุณารักษ   ( 2543 : 38 ) ไดสรุป
สาระองคประกอบของหลักสูตร วา “…หลักสูตร คือ โครงการหรือแผน  ขอกําหนด  อันประกอบ
ดวยหลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  กิจกรรม  และวัสดุอุปกรณตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
จะพัฒนาผูเรียน  ใหเกิดความรู  ความสามารถและประสบการณซ่ึงจัดเปนหัวใจและเปนตัวกําหนด
ทิศทางของการศึกษาในการชวยพัฒนาผูเรียนคนพบ ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ
ของตนเอง  ซ่ึงหลักสูตรควรมีองคประกอบอยางนอย 4 รายการไดแก  ความมุงหมายของหลักสูตร  
เนื้อหาวิชาและประสบการณ  วิธีการสอนและการจัดดําเนินการ  วัสดุอุปกรณการสอน                  
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล…” นอกจากนี้ในดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร    
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอําเภอสังขละบุร ี  และแหลง
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ทองเท่ียวภายในอําเภอ  ประเภทของแหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในแหลง       
ทองเท่ียวประเภทตาง ๆ  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจภายในทองถ่ิน  และการพาผูเรียนไปทัศนศึกษา  พรอมท้ังใหมีการทําคูมือ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ท้ังนี้เพ่ือใหเนื้อ
หาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ 
แนวคิดของ เกษสิน ี  พลบูรณ ( 2542 : 30 ) ท่ีเสนอไววา  การสงเสริมใหบุคคลเกิดความตระหนัก
และมีความรูสึกตอบสนองตอคุณคาของส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญยิ่ง  เพราะการทําใหคนมีความรู
ยอมชวยใหการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขึ้น    ซ่ึงส่ิงท่ีควรจัดทํานั่นคือ การจัดสรางหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษขึ้น  และ
ในทํานองเดียวกันจากการศึกษางานวิจัยของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( ม.ป.ท. : 2533 ) ท่ีได
ศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพของนักทองเท่ียว การจัดทัศนศึกษาสําหรับเยาวชนในปจจุบัน        
ความตองการและทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอการจัดการทองเท่ียวทัศนศึกษา  ทัศนคติของผูปกครอง  
ครูอาจารยตลอดจนผูบริหารในหนวยงานตางๆ ผลการวิจัยพบวา ประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของ      
การไปทองเท่ียวทัศนศึกษาของเยาวชนคือทําใหเยาวชนมีประสบการณท่ีดีขึ้น  เยาวชนไดรับความรู  
ไดพบเห็นส่ิงใหมๆ ทําใหหูตากวางขึ้น  และรูจักประเทศของตนเองมากขึ้น   ดังนั้นหลักสูตร     
ทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีจัดทําขึ้น จึงมีเนื้อหาครอบคลุมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ดังกลาว  และในทํานองเดียวกัน  สอดคลองกับแนวคิดของภราเดช  พยัคฆวิเชียร  อดีตผูวาการ   
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ท่ีมีความเห็นวา กระบวนการหนึ่งท่ีควรนํามาใชเปนกลไกใน     
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือกระบวนการจัดการศึกษา  ซ่ึงตองเริ่มใหผูเรียนรูจักเรื่อง
ของชุมชนของตนเองเสียกอน  โดยใหความรูและสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทองเท่ียวและการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมตั้งแตยังเด็ก  ปลูกฝงความรับผิดชอบ  สงเสริมใหบุคคลตระหนักและมีความรู
สึกตอบสนองตอคุณคาของส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ ( ADVANCE  THAILAND  GEOGRAPHIC. 
มกราคม – กุมภาพันธ  : 2543 )

3. ผลการทดลองใชหลักสูตร  โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานใหมพัฒนา  จังหวัดกาญจนบุร ี  จํานวน 23 คน  ดําเนินการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนตามแผนการสอน  8  แผนการสอน  ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    
พบวานักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของกับทองถ่ินและทรัพยากรแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินของนักเรียน  ท้ังในสวนท่ีเปนเนื้อ
หาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตรภูมิศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุร ี  ประเภทของแหลงทองเท่ียวและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในแหลง
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ทองเท่ียวประเภทตางๆ  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และแหลงทองเท่ียวในทอง
ถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  ความรูเกี่ยวกับการทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว  การทําคูมือการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  เพ่ือเตรียมความรูกอนการจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  การไปทัศนศึกษาในแหลง
ทองเท่ียวภายในทองถ่ินท่ีนักเรียนสนใจท้ัง  3 ประเภท  ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ (ลํา
หวยผะเหยาะ ) แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน (เจดียบานใหมพัฒนา) และแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ( การรําตง ) และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ       
นักเรียนมีความสนใจกลาท่ีจะซักถามเม่ือมีขอสงสัย  และกลาแสดงออกมากขึ้นในการนําเสนอผล
งาน  เหตุท่ีผลการทดลองใชหลักสูตรเปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีอยู
ใน   ทองถ่ินท่ีใกลตัวนักเรียน  มีการเชิญวิทยากรภายนอกซ่ึงไดแกผูรูดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ในทองถ่ิน  ผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในอําเภอสังขละบุร ี  และผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ี      
นักเรียนสนใจซ่ึงถือเปนปราชญชาวบาน มารวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบาง         
กิจกรรม และใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริงโดยการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาภายใน
แหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ท้ัง 3 แหลง  นอกจากนี้หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุร ี  ท่ีสรางขึ้นเปนการจัด
กิจกรรมในลักษณะกิจกรรมกลุม  ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองและรวมกันคิดรวมกันทํา จากใบความรู   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชาตรี  สําราญ  ครูตน
แบบป 2541 ไดเสนอแนวคิดวา การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จและเปนการเรียนรูในรูปแบบท่ียั่งยืน
และเขมแข็งวา  ในการจัดการเรียนรูนั้น  ครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาตองมีบทบาทรวมกัน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูแกเด็ก ๆ เพ่ือใหเด็ก ๆ สามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ  และมีการ
นําเด็กออกจากหองเรียนไปเรียนรูเรื่องราวในชุมชน  ใหเด็ก ๆ คนหาคําตอบจากภูมิปญญาทองถ่ิน  
แลวมานั่งอภิปรายผลหาขอสรุปรวมกัน ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2543 :  160 ) 
นอกจากนี้นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและความสามารถท่ีหลากหลายตามความตองการ
ของตนอยางสรางสรรค  เชนการเขียนแผนผังความคิด  การจัดทําหนังสือเลมเล็ก การจัดทําผลงาน
ตามความ   สนใจ  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดวิธีการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ตามความตองการ
ของผูเรียน  และมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเองและของกลุม  ตลอดจนผลงานของ
เพ่ือนรวมกับครูผูสอน  ผูวิจัย  และผูรูในทองถ่ิน  รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดออกแบบดําเนิน
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางชวง  เชนการวางแผนรวมกันในการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของนักเรียน 
ทําใหนักเรียนไมเบ่ือ  มีความสนุกสนานและมีความสุข รูถึงกระบวนการวิเคราะหและประเมินผล
งานอยางมีเหตุผล   ซ่ึงสอดคลองกับ อุทัย  ดุลยเกษม  ( 2543 :29 ) ท่ีเสนอไววา การจัดการเรียนรู     
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ของเด็กท่ีไมเกี่ยวของกับธรรมชาติหรือชีวิตจริง  เปนการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนไมเขาใจความจริง  
ซ่ึงรูปแบบการเรียนรูแบบใหม ควรจัดในรูปแบบใหเด็กไดมีโอกาสลงมือทํางานดวยตนเอง         
การเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํางานจะทําใหเขาไดเรียนรูของจริงมากขึ้น  เขาใจชีวิตท่ีแทจริง  
และควรจัดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวของผูเรียน  ซ่ึงเปนการสนองนโยบายการปฏิรูปการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ   ( 2543 : 5 – 6 ) 
ไดเสนอแนวคิดวาปจจุบันมีเสียงเรียกรองจากเด็กและเยาวชน  พอแม  ผูปกครองใหมีการพัฒนาคุณ
ภาพและมาตรฐานของโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ท่ีมุงใหมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน  ไดพัฒนา
สมอง  การคิดและสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ  ไดแสดงออกอยางสรางสรรค     นอกจากนี้ ในดาน
วิธีการถายทอดความรูของวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีลักษณะการถายทอดความรูโดยวิทยากรภายนอกเปน  
ผูดําเนินกิจกรรมการจัดเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ไดแก  1) การดําเนินการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนเองในบางเนื้อหา  ไดแก การบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตรของอําเภอสังขละบุร ี
และ    การเลาเรื่องเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญภายในอําเภอสังขละบุรีจากประสบการณของ
วิทยากร  และใหนักเรียนรวมซักถาม  เลาประสบการณและความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายใน
อําเภอสังขละบุรีท่ีนักเรียนเคยไปหรือเคยไดยินมารวมกัน  2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน   การ
สอนรวมกันระหวางผูรูภายใน     ทองถ่ินดวยกันเอง  โดยการแบงเปนฐานการเรียนรูเปน 3 ฐาน ให
นักเรียนแบงกลุมหมุนเวียนในแตละฐานเพ่ือรวมฟงการบรรยายและจดบันทึกอภิปราย  ซักถามผูรู
ในทองถ่ินประจําฐาน  ในเนื้อหาท่ีเปนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจภายในชุม
ชน และ 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนและผูวิจัย ในการนํานักเรียน
ไปศึกษาในสถานท่ีจริง โดยการจัดทัศนศึกษาในแหลงทองเท่ียว 3 แหลงท่ีนักเรียนสนใจภายในชุม
ชน  ไดแก  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  (ลําหวยผะเหยาะ ) แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสนสถาน – 
โบราณสถาน ( เจดียมบานใหมพัฒนา) และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ( การรําตง ) ซ่ึงวิธีการ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ของผูรูภายในทองถ่ินนั้น ถือไดวาเปน
ปราชญชาวบานนั้น   สอดคลองกับรัตนะ  บัวสนธ  ( 2535 : 112 ) ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวน
การถายทอดภูมิปญญาขอหนึ่งวาการท่ีปราชญทองถ่ินเปนผูดําเนินกิจกรรม  การเรียนการสอนแทน
ท่ีทางโรงเรียนจะใหครูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาก็เปล่ียนเปนปราชญ
ทองถ่ินทําหนาท่ีเปนผูสอนหรือเปนครูแทนรวมท้ังใหปราชญทองถ่ิน ทําหนาท่ีประเมินผล        
การเรียนของนักเรียนดวย  นอกจากนี้สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ       
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( 2542 :  93 ) ท่ีกลาววากระบวนการถายทอดภูมิปญญาขอหนึ่งของปราชญทองถ่ินคือการบรรยาย 
ซ่ึงเรียกวาเวทีชาวบาน เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับการแลกเปล่ียนความรู  การ
วิเคราะหและสังเคราะหประสบการณของชาวบานรวมกันอันจะสงผลใหสมาชิกของชุมชนมีความ
รูความสามารถสูงขึ้น สวนดานการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษนั้นพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางและขั้นตอนท่ีกําหนดไว  
โดยวิทยากรภายนอกไดแก  ผูรูในทองถ่ิน  ผูสอนและผูวิจัย  มีสวนรวมในการสอนและการ
ประเมินผลงานของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ  ( 2543    :  5  )  ท่ีวาการปฏิรูปการเรียนรูจะเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542  เปนการเปดแนวทางใหมใหแก  ครู  
พอแม  ชุมชนมีอิสระในการใหการศึกษา  จัดหลักสูตรและการบริหารจัดการใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูท่ีกลมกลืนกับทองถ่ิน  และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ( 2543 
: 19 – 20 ) ท่ีวาควรสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยเนนความเขมแข็งของ   
ชุมชน  ครอบครัว  สถานประกอบการ  ใหรวมกันจัดการศึกษาครบวงจร  ท้ังรูปแบบเนื้อหา  หลัก
สูตร  กระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับความตองการการเรียนรูของชุมชน
นั้นๆ และสรางความเขมแข็งใหองคกรทองถ่ิน  ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกาศึกษา

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมี         
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชหลักสูตรมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการใชหลักสูตร 
และผลงานในการทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตลอดจนผลการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษ  อยูในระดับ  ดี  คือ มีคะแนนเฉล่ียสวนใหญ อยูท่ี 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน  สามารถจัดทําผลงานไดถูกตองตามเนื้อหา  มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ  มีความ
ปราณีตเรียบรอย  และมีความคงทนแข็งแรงในผลงานท่ีจัดทํา ผลท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา       
ไดเรียนรูจากหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีครูและวิทยากรภายนอกเปนผู         
ถายทอดความรูและประสบการณให  ตลอดจนนักเรียนสวนใหญเปนบุคคลในทองถ่ิน  ทําใหเกิด
ความ  รัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณคาของแหลงทองเท่ียว และทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว
ภายในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุกัญญา  รอยพิลา ( 2542 : บทคัดยอ ) ท่ีศึกษาเรื่อง        
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องบุคคลสําคัญระดับทองถ่ินในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต ิ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  หลังการทดลองใชหลักสูตรทําให ผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนของนักเรียนทุกคนมีคาเฉล่ียของคะแนนผานเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนดไว คือรอยละ 
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70 ของคะแนนเต็ม  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   และสอดคลองกับอุบลรัตน    กิจไมตร ี ( 2544 :  127 - 128 )    
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซว  ภูมิปญญาทองถ่ินสุพรรณบุรี สําหรับ       
นักเรียนช้ันประถมศึกษา    พบวาจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชทําใหนักเรียนมีความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนเปนอยางด ี   และมีความตระหนักถึงคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรม
ของทองถ่ินตนเอง     ดานทักษะ พบวานักเรียนแตละกลุมสามารถจัดทําผลงานเกี่ยวกับการสงเสริม
การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทองไดอยางถูกตอง    สวยงาม    มีความคิดริเริ่มสราง
สรรค  และมีความแข็งแรง  ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตน  
สามารถแสดงศักยภาพและความคิดสรางสรรคไดอยางหลากหลาย ทําใหผลงานท่ีผลิตขึ้นดีระดับ
หนึ่ง  รวมท้ังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชีวรัตน  สาล่ีประเสริฐ ( 2545 : ง ) ท่ีศึกษาเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา จากการนําหลักสูตรไปทดลองใชทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องการ
อนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทองกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนไดเรียนรูจากหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการ
อนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง ท่ีท้ังครูและวิทยากรภายนอกถายทอดความรูและ
ประสบการณให  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  เนื้อหาและแหลงเรียนรูเปน   ส่ิงท่ี
อยูในชุมชนของนักเรียน  และนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมนอกหองเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
จริงในชุมชน   ตลอดจนนักเรียนสวนใหญเปนบุคคลในทองถ่ิน  ทําใหเกิดความรัก  ความหวงแหน
และภาคภูมิใจในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน  หลังการใชหลักสูตรนักเรียนจึงมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวากอนใชหลักสูตร  ดานผลงานพบวา  นักเรียนแตละกลุมสามารถจัดทําผลงาน  
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จัดคูมือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ไดอยางถูกตองสวยงาม    
สรางสรรค  รวมท้ังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดอยางสมบูรณ  ท้ังนี้เนื่องจาก
นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ  ตามความตองการของนักเรียน  และมีสวนรวมในการจัด         
กิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินการรวมกันในบางกิจกรรมตามความตองการของผูเรียน  ซ่ึง
สอดคลองกับกรมวิชาการ ( 2543 : 21 – 22 ) เสนอแนวคิดวาการจัดกระบวนการเรียนรูตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  สรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยาง   
ตอเนื่อง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด  ทํา  สรางสรรค  โดยครูเปนผูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู     
จัดส่ือ และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน  ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  
ตามความถนัด  ความสนใจของผูเรียน   และสามารถปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามรูปแบบ  
นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษได  ในดานความคิดเห็นพบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอ   
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หลักสูตรเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตระหนักเห็นคุณคาและความสําคัญของการการทองเท่ียว       
เชิงอนุรักษ  มีความภาคภูมิใจและรักทองถ่ินของตน  ผลท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาในการจัด    
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  นักเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัต ิ  และมีสวน
รวมในการประเมินผลงาน ตลอดจนพฤติกรรมการทองเท่ียวของตนและเพ่ือน  รวมท้ังไดเขาไป
เรียนรูในแหลงเรียนรูจริงภายในชุมชนของตนเองโดยเปนผูเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเองตาม    
ความสนใจ  ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  รูกระบวนการการวางแผนและดําเนินการ  
ตลอดจนการวิเคราะห และประเมินผล  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  แตกตางจาก      
การเรียนรูภายในโรงเรียนเพียงอยางเดียว  ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ ( 2540 : 22 ) ท่ีกลาววา     
การใหนักเรียนไดออกไปสํารวจและรวบรวมความรูในชุมชนดวยการปฏิบัติจริง  ไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงนับเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนรูอยางแทจริง และเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน  
และสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาต ิ ( 2543 : 1) ท่ีเสนอแนวคิดวาการจัดกระบวนการเรียนรู
ตองคํานึงถึงศักยภาพและความตองการของผูเรียน  ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน.

ขอเสนอแนะ

จากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะ 3 ประเด็น  
มีรายละเอียดดังนี้

ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช
เพ่ือใหสามารถนําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนุบร ี  ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชดังนี้

1.  จากผลการวิจัยพบวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางคาบอาจมีการสอน
เกินเวลาท่ีกําหนด  เนื่องจากผูเรียนมีปญหาดานการใชภาษาไทยจึงทําใหระยะเวลาในการศึกษาใบ
ความรู และการทําใบงานไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ดังนั้นครูสามารถยืดหยุนเวลาให
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และอาจเพ่ิมเติมใหนักเรียนศึกษานอกเวลาเปน  
การเพ่ิมเติมได
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2.  จากผลการวิจัยพบวาในการประเมินผลงานของนักเรียนหากนําผลงานของนักเรียน
แตละกลุมมาเปรียบเทียบกันจะทําใหนักเรียนขาดกําลังใจในการทําผลงานในลําดับตอไป  แตการ
ใหคําชมเชย ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจในการทํางานจะทําใหนักเรียนทําผลงานออกมาไดดี  ดัง
นั้นครูจึงควรเนนการประเมินตามสภาพจริง  เพ่ือดูความกาวหนาหรือพัฒนาการของผลงานในแต
ละครั้ง  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนหาขอผิดพลาดของผลงานและแกไขผลงานดวยตนเอง

3. ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ไดมีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน  ซ่ึงไดแก  ตัวนักเรียนประเมินตนเองและใหเพ่ือน  ผูปกครอง  วิทยากรทองถ่ินไดมี
สวนรวมในการประเมิน  เพ่ือเปนการสะทอนความคิดเห็นของบุคคลหลาย ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของในการ
นําผลงานประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานในการทํางานแตละครั้งใหดีขึ้น

4.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีตองนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
เพ่ือความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงควรประสานงานกับผูบริหารโรงเรียน
และขอความชวยเหลือจากครูผูสอนทานอ่ืนๆ  เพ่ือขอความรวมมือในการควบคุมดูแลความปลอด
ภัยและอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาแนะนํากับนักเรียนอยางท่ัวถึง

5.  จากผลการวิจัยพบวา ในการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปดกวางใหนักเรียนไดทําผลงานและ
คิดรูปแบบการนําเสนอผลงานเองนั้นทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานมากกวาการ
กําหนดเรื่องหรือรูแปบบของผลงานใหนักเรียน  เนื่องจากนักเรียนไดทํางานตามความตองการและ
ความสนใจ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน และในการใหนักเรียนนําเสนอผลงาน  ครูจึงควร
กําหนดกรอบหรือหัวขอกวาง ๆ ใหเทานั้น  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ

พัฒนาหลักสูตร ไดแกองคการท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ชุมชน  และโรงเรียน  
เพ่ือกําหนดเปนแนวทางดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวานักเรียนสามารถเรียนรู  และเขาใจเรื่องราวของการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษไดเปนอยางด ี ดังนั้นทางโรงเรียนควรนําเรื่องราวการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไปจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  และสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินในทุกระดับช้ัน  เพ่ือปลูก
ฝงใหนักเรียนรัก  และมีเจตคติท่ีดีตอทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินตั้งแตเด็ก  เนื่องจากการไดเรียน
รูเรื่องราวในทองถ่ินของตนจะทําใหนักเรียนรูสึกรัก  หวงแหน  และมีความภูมิใจในทองถ่ินของตน
เองมากยิ่งขึ้น
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2. จากผลการวิจัยพบวา ระหวางท่ีนํานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือทําการศึกษานอกสถาน
ท่ี  นักเรียนมีความรู  สามารถปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามหลักนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษได
และสามารถจัดทําคูมือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ไดอยางนาสนใจ  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประสานงานกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวภายในชุมชน  เพ่ือรวมกันหาวิธีเผยแพรความรูเรื่องราวเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  โดยใชโรงเรียนบานใหมพัฒนาเปนสถานท่ีเผยแพรความรู โดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการเผยแพรความรูอยางตอเนื่อง

3.  จากผลการวิจัยพบวา  หลังจากผานการเรียนรูตามหลักสูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแลว  ทําใหชาวบานและนัก
เรียนไดรับความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินมากขึ้น  เกิดความรักและหวงแหน  รวมท้ัง
พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวได  สามารถทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวไดถูก
ตองตามหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังนั้นจึงควรมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียว เพ่ือชวยเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ิน  ซ่ึงไดแก แหลงทอง
เท่ียวทางธรรมชาติ (ลําหวยผะเหยาะ) แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน – โบราณสถาน (เจดียบาน
ใหมพัฒนา ) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (วัฒนธรรมการรําตง ) เพ่ือชวยในการสงเสริมการทอง
เท่ียวของชุมชนตอไป  โดยประสานงานรวมกับคนในชุมชนในการใหความสะดวก และดูแล
ทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวตอไป

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  สําหรับผูสนใจท่ีจะสานตอการพัฒนาหลัก

สูตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินตอไปดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาหลังจากใชหลักสูตรแลวพบวา  นักเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  รักและหวงแหนในทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวภายในแหลงทอง
เท่ียวในชุมชนของนักเรียน   ดังนั้นควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเกี่ยวกับเรื่องการทอง
เท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินตางๆ ตามบริบทและศักยภาพของแตละชุมชนตอไป

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในลักษณะ
ตางๆ เชน การพัฒนามัคคุเทศกทองถ่ิน ในการใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจและการ
ปฏิบัติตนในการเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามรูปแบบนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยอาจบูรณาการในวิชา
ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย เพ่ือใหนักเรียนฝกการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการเผยแพร
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ความรูใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวภายในแหลง
ทองเท่ียวในชุมชนของนักเรียนตอไป

3.   ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory  Action  Research : PAR ) 
ระหวางผูสอน  นักเรียน  ชุมชน องคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวภายในทองถ่ิน ปราชญ
ชาวบานหรือผูรูในทองถ่ิน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูนําชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในทองถ่ิน และการ
เผยแพรหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนสาระของหลักสูตร
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