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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เรื่องคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี  6 2)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  3) ทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสด์ิ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เก่ียวกับผลการเรียนรู ความสามารถในการทําโครงงานและศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร โดยทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสด์ิ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เปนเวลา 20 ช่ัวโมง  เครื่องมือ 
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสด์ิ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณความคิดเห็น 
ประเด็นการสนทนากลุม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน การวิเคราะห
ขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา (t-test) แบบ Dependent และการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นักเรียนและผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและ
ตองการใหนําผูรูทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู คาดหวังใหผูเรียนรูและเขาใจเรื่องราวของทองถิ่น รักภูมิใจ และ
รวมมือดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์  โดยใหผูรูทองถิ่นรวมจัดการเรียนรูและประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร
พบวา หลักสูตรประกอบดวยแนวคิด หลักการ จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวัง โครงสราง เวลาเรียน ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู เน้ือหาหลักสูตรประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสด์ิ  2)  
ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 3) บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน  4) สภาพภูมิศาสตร 5) 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 6) การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์และหลักสูตรมีความสอดคลอง 3) ผลการทดลองใช
หลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน ใชเวลา 20 ช่ัวโมง  
จัดการเรียนรูโดยผูรูทองถิ่นและครู ขณะทดลองใชหลักสูตร พบวานักเรียนมีความกระตือรือรน มีความรวมมือในการ
ทํางานกลุม และสนใจปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรพบวา นักเรียนมีผล
การเรียนรูเก่ียวกับคลองมหาสวัสด์ิกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ระดับสูง นักเรียนสวนใหญมี 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรและเห็นวาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ทําใหนักเรียนรัก  ภูมิใจในทองถิ่นและเรียนรู
อยางมีความสุข 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน         บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2550 
ลายมือช่ือนักศึกษา  
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1.   2. 3.  
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 The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for 

development of School Based Curriculum on Mahasawat Canal for sixth grade students.             

2) to develop the school based curriculum on Mahasawat Canal for sixth grade students       

3) to implement the school based curriculum on Mahasawat Canal for sixth grade students 

and 4) to evaluate and improve the school based curriculum on Mahasawat Canal for sixth 

grade students. The sample of this study comprised of 15 sixth grade students of Ban Khlong 

Mahasawat School, Buddhamonton District, Nakornpatom  Province. The research  

instruments were an interviewing form, a focus group discussion guideline, a learning 

outcomes test, and a project evaluation form. 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 revealed that the students and involved persons realized 

the importance of the local experts and would like to invite them to participate in planning the 

learning programm and also influenced them to conserve and to be proud of Mahasawat 

Canal. 2) The developed curriculum were consisted of philosophy, principle, objectives, 

course description, learning standard, learning outcomes, learning schedule, curriculum 

contents,  instructional media,  lesson plans an evaluation method, and the curriculum 

contents consisted of six topics.  3) The developed curriculum was implemented with 15 sixth 

grade students for 20 hours. The local experts participated in learning management process. 

4) The results of curriculum evaluation and improvement  indicated that the students’ learning 

outcomes before and after the implementation of the school  based  curriculum were 

statistically  significant  different at 0.05 level and also the sixth grade students had the 

abilities in proposing the project works towards Mahasawat Canal at a high level. However, 

most of the students were satisfied with the developed curriculum toward  Mahasawat  Canal.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี  เพราะผูวิจัยได รับความอนุเคราะหอยางสูง 
จากผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม  นิลพันธุ ซ่ึงเปนท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนท่ีปรึกษาและ 
คอยชวยเหลือใหกําลังใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ รองศาสตราจารยสมประสงค 
นวมบุญลือ และอาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล ผูคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยาง
ยิ่งกับผูวิจัย ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี ท่ีกรุณาเปนประธานในการ
พิจารณาวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และแกไขขอบกพรอง จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญทั้ง 6 ทาน ท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
ดร.ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  
นายสามารถ ทิมนาค   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
ผูใหคําแนะนําดานหลักสูตรและการสอน อาจารยสมบูรณ  ทยาพัชร และ อาจารยไชยากาล  
เพชรชัด ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผูใหคําแนะนําดานการวัดและ
ประเมินผล อาจารยสวาท โพธ์ิอุบล ขาราชการบํานาญครูเช่ียวชาญโรงเรียนวัดไทร และอาจารยสุนี  
เทียนพึ่งเวียน ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 ผูใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนรูในทองถ่ิน ทําใหเคร่ืองมือท่ีใช 
ในการวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณอาจารยปรีชา  นิพนธพิทยา ขาราชการบํานาญตําแหนงศึกษานิเทศก
เช่ียวชาญ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐมและผูรูทองถ่ินทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรและสละเวลาอันมีคาถายทอดภูมิปญญา
ใหแกนักเรียน 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนท่ีใหความอนุเคราะห สงเสริมใหผูวิจัยไดมีโอกาสพัฒนา
ตนเองและขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ทุกคนท่ีใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือนครูและเพื่อนรวมรุนหลักสูตรและการนิเทศ “48”  โครงการปกติ 
โครงการพิเศษ และโครงการรวมมือท่ีเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 ทายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณแมสาล่ี เมฆทอง และทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษามุงหวังใหเยาวชนมีความรู ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิต 
เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจาก 
ความเจริญกาวหนาของวิทยาการและระบบส่ือสาร รวมท้ังการติดตอสัมพันธกับประชาคมโลก
อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน การเปล่ียนแปลงเชนนี้ทําใหบุคคลและสังคมปรับตัวไมทันและกอใหเกิด
ความไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาจิตใจ ระหวางการใชกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผูคนในประเทศตองเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมประกอบกับความตองการของสังคมในการพัฒนาคนคุมครองสิทธิสรางความเสมอภาค
ใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และใหโอกาสทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถ่ิน เรียนรูสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนใหความรัก ความผูกพัน 
และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนรวมท้ังสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
ตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 3)  ดังนั้นการศึกษา
จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งวา  “การศึกษาเปนการสืบทอดความรู ความสามารถ 
ท่ีมนุษยไดฝกฝนคนคิดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เพื่อเกิดความคิดเร่ืองการศึกษามวลชน 
และการศึกษาตลอดชีวิต จึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาแบบมีระบบ มีงบประมาณ หลักสูตร 
สถานท่ีและบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีๆ อันมีคาของทองถ่ิน ซ่ึงมีความหลากหลายใหดํารงไว” 
(รัตนพินิจนิทิศการศึกษา 2542 : 94) นอกจากนี้การจัดการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน 
อยางแทจริงนั้น ตองเปนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง เกื้อกูลตอชีวิตจริง สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของแตละทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการจึงเปดโอกาสใหทองถ่ินมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรลักษณะตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละ
ทองถ่ินได และในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชนของประเทศนั้น หลักสูตรถือเปน
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพราะเปนเคร่ืองมือในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา 
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เพื่อท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดํารงชีวิตของตนเอง เปนพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและสงผลให
สังคมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพชวยเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของผูเรียนชวยใหพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง การศึกษาจึง
เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหบรรลุเปาหมายและสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
สังคมและการเมือง การศึกษาจึงเปนการพัฒนาเยาวชนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุขและเจริญกาวหนา (รุง  แกวแดง, 2541 :  8)  ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงถือเปน 
สวนหนึ่งของชีวิตและชีวิตก็มีความสัมพันธกับสังคมอยางลึกซ้ึงจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได 
การศึกษาจึงเปนกระบวนการทางสังคมอยางหน่ึงท่ีรัฐจัดข้ึน เพื่อเปนรากฐานในการสงเสริม     
ความเจริญม่ันคงของบุคคล ชุมชนและประเทศชาติเพ่ือการดํารงอยูของสังคม และขณะเดียวกันท่ี
จะตองสนองตอความตองการของประเทศชาติ เพ่ือชีวิตเปล่ียนไป การศึกษาซ่ึงตองการเปล่ียนไป
ดวย หลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เม่ือการศึกษาเปล่ียนไป หลักสูตรก็ตองเปล่ียนดวย
เชนกัน (วิมลรัตน  สุนทรโรจน, 2544) 
 ดังนั้น ในสภาพปจจุบันของประเทศไทยเรา การจัดการศึกษาจึงตองมีการเปล่ียน
รูปแบบใหม โดยจะตองเปนการจัดการศึกษาสําคัญคนท้ังมวล (Education for All) อยางท่ัวถึง 
ยืดหยุน หลากหลายเหมาะสมกับคนทุกกลุมในสังคม    ใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา(All for Education) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเปนกระบวนการเรียนรูท่ีงาย สนทนา
และพัฒนาคนไดเต็มความศักยภาพของมนุษย สามารถแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรมส่ิงแวดลอม การเมืองและสุขภาพไปพรอมกับสรางระบบ สงเสริมวิชาชีพปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการและตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา (ประเวศ  วะสี, 2542  อางถึง
ในถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข . 2543) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เปนแผนท่ีได
อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพ่ือใหประเทศรอดพน
จากวิกฤต   สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ  และยั่งยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2545 :  ก) ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหการพัฒนายึดทางสายกลาง อยูบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล นําไปสูสังคมท่ีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจัก
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตเปนคนดี มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริต อยูในสังคมแหงภูมิปญญา และ 
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การเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองถ่ินควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม    
ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาทางสังคมไทยท่ีมีความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน อันจะเปน
รากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณธรรม และย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงาติ 2545 : 4) ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 2545 : 14) ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
หมวด 3 วาดวย สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย มาตรา 46 ระบุวา บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธ์ิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ หรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ินและชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน หมวด 4 วาดวยหนาท่ีของชนชาวไทย 
มาตรา 69 ระบุวา บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ 
รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมวด 5 วาดวย แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 81 
ระบุวา    รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคู
คุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ     ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ 
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุน
การคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประ เทศ  พัฒนาวิชา ชีพค รู  และส ง เสริมภู มิปญญาทอง ถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรมของชา ติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2541 : 10 - 16)  
 ดวยความตระหนักถึงปญหานี้ ประเทศไทยจึงไดกําหนดนโยบายการศึกษาท่ีได
กลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทย และใหการสนับสนุนใหทองถ่ินใหสามารถพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินไดดังเชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ในมาตรา 20 มาตรา 31 และมาตรา 44 ไดระบุใหมีการระดมทรัพยากรจากรัฐและเอกชน
ประสานและดําเนินงานตอหนวยงานในพื้นท่ี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
รวมท้ังการนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดทักษะในการดํารงชีวิตกับการประกอบอาชีพได           
ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรที่จะระดมทรัพยากรจากรัฐและเอกชนประสานงานและ
ดําเนินงานจัดแหลงการเรียนรูในเขตพื้นท่ีสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเปน
รากฐานการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 วาดวยแนวการจัดการศึกษามาตรา 23 ระบุวา การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองความรู
เกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การประยุกตใชภูมิปญญา ในดานหลักสูตร 
มาตรา 27 ระบุวา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ี
เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 11-13)  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางเพื่อใชจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสําหรับสถานศึกษา หรือหนวยงานที่มีหนาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวประเทศนําไปใช
เปนเคร่ืองมือ และแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน 
สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ตามมาตรา 27 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ในมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ
วิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาระหวางชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 :  
13 - 14) 
 ดังนั้น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีสถานศึกษารวมกับชุมชน 
ทองถ่ิน วัด และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จัดทําข้ึนโดยนําสาระการเรียนรูและมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาเปนกรอบ และนําขอมูล
สถานศึกษาและชุมชนในสวนท่ีเกี่ยวกับปญหา  จุดเดน /เอกลักษณของชุมชนและสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงคมาประกอบในการกําหนดเปน
สาระการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาไดตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนเปน
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน    สังคม และประเทศชาติ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาว
จะเห็นไดวาหลักสูตรสถานศึกษาใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ิน (สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2  2549 : 1-2) 
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 เพื่อใหสอดรับตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกตาม
ความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีมุงเนนใหความสําคัญโดยการนํา 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสาระรวมสําหรับการจัดการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544โดยกําหนดใหเปนหลักสูตรแกนกลาง      มีจุดประสงคเพื่อใหสามารถพัฒนา   
คุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดบน
พื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล สามารถประกอบอาชีพหรือกระบวนการเรียนรูท่ี
กําหนดเปนกรอบในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน  และใหทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร  
ข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําหลักสูตรใหครอบคลุมเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง (2541 , 
204) ที่สนับสนุนใหนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปน
ส่ิงท่ีมีคุณคาแกการถายทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันท่ีเปนอยางตอเนื่องไมขาดสาย เปน
ธรรมชาติของชาวบานท่ีเช่ือมโยงประวัติศาสตรตอกันมา เปนเอกลักษณ ความสัมพันธภายใน โดย
ชาวบานเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ  มีความหลากหลายตามสภาพ       
ทองถ่ิน  แตปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูรูทองถ่ินมารวมในการจัดการศึกษายังไมดําเนินการ
แพรหลาย ท้ังนี้จากงานวิจัยของภัทรวดี  อุดมมนกุล  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษา
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนแกนนํารวมพัฒนา
หลักสูตรสังกัดกรมสามัญศึกษาพบวาบุคคลากรในโรงเรียนขาดความรู ความเขาใจในการนํา       
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในโรงเรียน โรงเรียนขาดการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
บุคคลากรไมมีเวลาในการดําเนินการ และขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนกับทองถ่ิน ดวย
ปญหาดังกลาว   โรงเรียนสวนใหญจึงไมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา   
ความตองการของทองถ่ินและการนําเนื้อหาทองถ่ินมาใชในการจัดทําหลักสูตร   สวนแมนสรวง 
เพ็งนู (2546 : บทคัดยอ)  ซ่ึงไดศึกษาพัฒนาหลักสูตรปาชายเลน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 พบวานักเรียนขาดความรูความเขาใจท่ีแทจริงในเร่ืองปาชายเลน โรงเรียนขาดงบประมาณใน
การพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน   และครูขาดความรูเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   
นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงครามยังไมมีหลักสูตรเก่ียวกับ 
ปาชายเลนและไมมีหลักสูตรท่ีผานกระบวนการที่นาเช่ือถือสําหรับนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน  
ซ่ึงสอดคลองกับสิทธิเดช  สําลีแกว (2545 :  บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเร่ือง 
การอนุรักษปาชายเลนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา   โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดประจวบคิรีขันธมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาตินอยและยังไมเคยมีโรงเรียนใดทําหลักสูตรอนุรักษปาชายเลน   และนักเรียนมี
ความตองการที่จะมี    หลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
 อําเภอพุทธมณฑลเปนหนึ่งในเจ็ดอําเภอของจังหวัดนครปฐม อยูในเขตปริมณฑลต้ังอยู
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ี 76,329 ตารางกิโลเมตร การปกครองแบงเปน 3 
ตําบล 17 หมูบาน ไดแกตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง และตําบลมหาสวัสดิ์ สภาพพื้นท่ีเปนท่ี       
ราบลุม ไมมีภูเขาและปาไมมีคลองธรรมชาติและคลองขุดเพื่อการเกษตรตําบลมหาสวัสดิ์เปน
ทองถ่ินท่ีมีเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรทองถ่ินรวมองคความรูตางๆ โดยเฉพาะ
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรกับการพัฒนาชุมชนดานวัฒนธรรมซ่ึงสมควรท่ีคนรุนหลังไดเรียนรู 
นอกจากนี้คลองมหาสวัสดิ์ยังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของผูคนสองริมฝงคลอง
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตปจจุบันมีผูคนท่ีรูประวัติความเปนมานอยลง ท่ีสําคัญการใชประโยชน
จากคลอง มหาสวัสดิ์อยางไมระมัดระวัง อาจทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมคลอง
มหาสวัสดิ์ถูกทําลายลง (ศุภวรรณ  พลายนอย  2544 : 25) จากนโยบายการสงเสริมการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและในภูมิภาคตางๆ มีการ
พัฒนาสาธารณูปโภค การส่ือสาร คมนาคมและการขยายตัวของชุมชนมากข้ึน   มีการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมสูการผลิตแบบสมัยใหมท่ีใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย
และใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการในการบริโภค และความตองการของ
ตลาดท้ังภายในและตางประเทศมีการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อนํารายไดเขาทองถ่ินและ
ประเทศชาติ แตความเจริญกาวหนาเหลานี้กลับสงผลเสียตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและทําให
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยระบุไวหมวด 3  
มาตรา  56  หมวด  4  มาตรา  69  หมวด  5  มาตรา  79  หมวด 9  มาตรา  290  ท่ีระบุวา บุคคลซ่ึง
รวมกันเปนชุมชน ทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปหรือ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน บุคคลมีหนาท่ีรับการศึกษา
อบรม พิทักษ ปกปองและสืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน  และอนุรักษทรัพยากร
ธรรมและส่ิงแวดลอม องคการปกครองสวนทองถ่ินมีสวนจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล (รัฐธรรมแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 : 30, 35 ; 2544 : 161-162)  
 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์เปนโรงเรียนต้ังอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนช้ันอนุบาลถึงช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 6 ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแตยังไมไดดําเนินการในสวนของการนําเนื้อหา 
ท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและความตองการของชุมชนมาใชในการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังเชนรายงานผล 
การประเมินภายนอกของโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์พบวา  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ินอยูในระดับพอใช นักเรียนขาดความรูความเขาใจท่ีแทจริง  
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาและสํารวจแหลงขอมูล
ต างๆในทอง ถ่ิน  มีการนํ าภู มิปญญาทอง ถ่ินมาใช ในการจัดการ เ รียนรูบ าง  แตยั งขาด 
ความหลากหลาย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังไมเปนระบบตามหลักการพัฒนาหลักสูตรท่ี
นาเ ช่ือถือสําหรับนําไปใชในการพัฒนาผู เ รียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังขาดงบประมาณใน 
การดําเนินการพัฒนา     หลักสูตร ส่ือการเรียนรู และขาดงบประมาณการสนับสนุนใหครูนําแหลง
วิทยากรทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตร  ทําใหครูขาดความรูความเขาใจเร่ืองการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในทองถ่ิน ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนขาดความรูความสนใจ
ในเร่ืองของทองถ่ิน จากการสอบถามนักเรียน ช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ปการศึกษา 2549 จํานวน 24 คน
พบวา  นักเรียนสวนใหญจํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ 91.67  มีความตองการใหทางโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงการเรียนรูและผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลอง
มหาสวัสดิ์  แหลงทองเท่ียวทางการเกษตรและการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  จากการสัมภาษณ  
(ธีระพงษ ศรีโพธ์ิ 2549) หัวหนาศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 พบวา  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคอนขางนอย  และมีหลายโรงเรียนไมมีการพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน และจากการสัมภาษณ (โสภา   
มีจันทร 2550) ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีกลาววา นักเรียนในโรงเรียนมีความรู 
ความเขาใจเร่ืองของทองถ่ินคอนขางนอย คลองมหาสวัสดิ์เปนแหลงน้ําธรรมชาติ มีประวัติ 
ความเปนมาท่ีนาสนใจ  และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ินคอนขางมาก  ควรนํามาจัด 
การเรียนรูใหกับผูเรียน  และจากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง
นักเรียน (สมใจ  เทียมหงษ 2550) ตางมีความเห็นสอดคลองกันวาตองการใหนักเรียนรูเร่ืองราวของ
ทองถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน เนื่องจากพบวานักเรียนไม
สนใจดูแลส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับตนเอง และไมเห็นความสําคัญของทองถ่ินตนเอง และพบวา 
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ภูมิปญญาของทองถ่ินท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์กําลังจะสูญหายไป  ดังนั้นจึง
ตองการใหโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อถายทอดภูมิปญญาดังกลาว  
 จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2550 ผูอํานวยการ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เห็นถึง
ความสําคัญของการฟนฟูส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ินโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและใชแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหนักเรียน
ไดใชประโยชนจากคลองมหาสวัสดิ์ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ เห็นคุณคา หวงแหน รวมกันอนุรักษ
ดูแลรักษาดวยตนเอง และเห็นพองกันวาในปจจุบันนักเรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ินคอนขางนอย  
ท่ีสําคัญการใชประโยชนจากคลองมหาสวัสดิ์อยางไมระมัดระวังอาจทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมริมคลองมหาสวัสดิ์ถูกทําลาย ควรท่ีจะใหความรูแกนักเรียนผานระบบการศึกษา 
ในทุกระดับ ประกอบกับโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ยังขาดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน ดังเชนท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  
ท่ีสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ินใชแหลง
การเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนและจุดหมายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินพบวา หลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาสามารถชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเร่ือง 
ท่ีเรียน โดยเฉพาะเร่ืองราวในทองถ่ินไดมากข้ึน เชน การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนของ
สิทธิเดช สําลีแกว (2545 : บทคัดยอ) พบวา ตามนโยบายทางการศึกษาของประเทศตองการให
สถาบันองคกรตางๆ และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหจัด
กระบวนการเรียนรูชุมชนและควรนําวิทยากรภายนอกในทองถ่ินมารวมสอนโดยมีการศึกษาแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน ผลจากการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนได นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ตอหลักสูตร เพราะทําใหไดฝกปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมกลุมบริเวณปาชายเลนในทองถ่ิน การสอน
ใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับความรูพื้นฐานของนักเรียน 
 คลองมหาสวัสดิ์มีความสําคัญตอชาวพุทธมณฑลเปนอยางยิ่ง    ท้ังนี้เพราะคลอง                 
มหาสวัสดิ์ เปนเสนทางสัญจรทางน้ําซ่ึงเช่ือมตอกับแมน้ําทาจีนและแมน้ําเจาพระยา และมี
ความสําคัญตอผูคนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน   เปนแหลงสรางอาหารตางๆ ไดแก กุง  หอย ปู ปลา และ
สัตวน้ํานานาชนิดเพื่อหลอเล้ียงชีวิตชาวพุทธมณฑล  นอกจากนี้คลองมหาสวัสดิ์ยังมีประวัติศาสตร
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ทองถ่ินท่ีนาจดจํา มีคุณคาตอชาวพุทธมณฑล ถานักเรียนหรือคนในทองถ่ินไมไดรูเร่ืองราวของ
คลองมหาสวัสดิ์ในแงมุมตางๆ  ตลอดจนการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมแลว ในอนาคตอาจไมมีคลองมหาสวัสดิ์ท่ีมีน้ําใสสะอาดเหลืออยู  สงผลตอ
วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของชาวพุทธมณฑล นอกจากนี้โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ยังขาด         
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนระบบและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
  จากสภาพปญหา  ความสําคัญและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอน 
ในโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ตระหนักในปญหาและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและ
ความจําเปนท่ีจะใหนักเรียนในฐานะเยาวชนของชาติไดเรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ิน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใช
แหลงการเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
ในสวนท่ี เกี่ ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภู มิปญญาทอง ถ่ิน  คุณลักษณะ 
อันพึ งประสงค  เพื่ อ เป นสมา ชิก ท่ีดี ของครอบค รัว  ชุมชน  สั งคมและประ เทศชา ติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 13) โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 รวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  ผู อํานวยการสถานศึกษา   
ศึกษานิเทศก    ผู เ ช่ียวชาญ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูผูสอน  ผู รูในทองถ่ิน ในดาน 
ความคิดเห็น ความตองการ ขอบขายเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู  การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากน้ันนําขอมูลมาเขียนเปนหลักสูตรรวมกับครูผูสอน ผูรู
ในทองถ่ินใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของทองถ่ิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคนควาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชแหลงการเรียนรู
ในชุมชน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสํารวจแนวคิดและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรพบวา  
มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดแสดงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดังนี้ สงัด  อุทรานันท (2532 : 
314-316) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงมีความสอดคลองกับทาบา(Taba 1963 : 316 - 
345)  และกาญจนา  คุณารักษ (2540 : 309) ไดเสนอ 7 ข้ันตอนคือ 1. จัดต้ังคณะทํางาน  
2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  3.  การกําหนดจุดมุงหมาย  4. การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระ  
5.  ดําเนินการใชหลักสูตร  6.  ประเมินผลการใชหลักสูตร  7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรคลายคลึง
กับวิชัย   วงษใหญ  (2533 : 19)  ไดเสนอแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรครบวงจรไว 3 ระบบ 
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คือ 1.ระบบการรางหลักสูตรประกอบดวยส่ิงท่ีกําหนด    หลักสูตรคือ การเตรียมการศึกษาขอมูล
พื้นฐานตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรหลังจากการศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ซ่ึงจะประกอบดวย โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ     
การวางแผนการใชหลักสูตร 2.ระบบการใชหลักสูตรประกอบดวยการขออนุมัติหลักสูตร            
การวางแผนการใชหลักสูตร ดําเนินการใชหลักสูตรและบริหารหลักสูตร  3.  ระบบการประเมิน
หลักสูตร เปนระบบสุดทายของการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยวางแผนประเมินหลักสูตร        
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยเคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะขอมูลแหลงนั้น วิเคราะห
ขอมูลคือขอมูลท่ีรวบรวมมาจัดเปนหมวดหมูดวยวิธีการที่เหมาะสม การรายงานเปนการนําเสนอ
ขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลว โดยการตีความอธิบายลงสรุปจากการรายงานขอมูลไปปรับปรุง
แกไขสวนตางๆ ของหลักสูตรตอไป สอดคลองกับกรมวิชาการ (2543 : 15-29) ไดเสนอข้ันตอน    
การพัฒนาหลักสูตรไว 10 ข้ันตอนคือ  1.  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน   2.  การวิเคราะหขอมูล                  
3.  การกําหนดความเหมาะสมกับนักเรียน  4.  กําหนดความเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน  5.  กําหนด
ความคิดรวบยอด  6.  การรางรายวิชา   7.  วิเคราะหรางรายวิชา  8.  วิเคราะหความเปนไปไดใน
กระบวนการเรียนการสอน 9.จัดสรางปจจัยเกื้อหนุนการสอน  10. นําไปทดลองใช ดังเชน ไทเลอร 
(Tyler 1949 : 1-2) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  โดยต้ังเปนคําถามไว 4 ขอ คือ  
1) มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนจะตองจัดใหเด็กไดรับ 2) มีประสบการณ 
ทางการศึกษาอะไรบางท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ 3) จะจัดประสบการณทางการศึกษา
เหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร และ 4) จะพิจารณาอยางไรวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้นได
บรรลุแลว สวน ทาบา (Taba 1963 : 345-399) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ข้ันตอน 
ดังนี้ 1) วินิจฉัยความตองการ 2) กําหนดวัตถุประสงค 3) เลือกเนื้อหาสาระ 4) จัดเนื้อหาสาระ  
5) เลือกประสบการณในการเรียนรู 6) การจัดประสบการณการเรียนรู และ 7) การประเมินผล   
ในทํานองเดียวกัน เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1981 : 23) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1. การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก ไดแก  
ภู มิหลังของนักเ รียนสังคม  ธรรมชาติของการเ รียนรูแผนการศึกษาแหงชาติทรัพยากร  
ความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตรและคําแนะนําจากผูประกอบอาชีพ 2. การกําหนด 
ความมุงหมายและวัตถุประสงค  3.  การนําความรูจากหลักสูตรไปใช  4.   การประเมินผล 
 นอกจากแนวคิดของนักศึกษาท่ีไดกลาวมาแลวยังมีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร โดยระบุข้ันตอนตางๆ ท่ีสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน เชน งานวิจัย
ของมาเรียม  นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรวิจัยวัฒนธรรมสําหรับขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวยข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
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ข้ันท่ี    1.  การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตร
วัฒนธรรม สัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของ สํารวจความรูพื้นฐานของขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและสํารวจชุมชนท่ีเปนสหายวิจัย  ข้ันท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานโดยประมวลขอมูลตางๆ พัฒนาเปนโครงรางหลักสูตรหลังจากนั้นให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตรและนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงคุณภาพโครงราง
หลักสูตร ข้ันท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรโดยจัดฝกอบรมภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติภาคสนาม ข้ันท่ี 
4 การประเมินผลหลักสูตรโดยประเมินความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ ผลงานเก่ียวกับ
ความสามารถในการวิจัยทางดานวัฒนธรรม และประเมินผลหลักสูตร ทํานองเดียวกับ ศรีวรรณ 
จันทรหงษ (2542 : 14) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินเร่ืองงานจักสาน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยสํารวจความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร งานจักสาน สํารวจงานจักสานในชุมชนและวิเคราะหหลักสูตรกลุม
การงานและพ้ืนฐานอาชีพ ข้ันท่ี 2 พัฒนาโครงรางหลักสูตรประกอบดวยหลักการ จุดประสงค
ทั่วไป โครงสราง  คําอธิบายรายวิชา เนื้อหา เวลาเรียน แนวดําเนินการ ส่ือการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ข้ันท่ี 3  ทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปทดลองใช
สอนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ข้ันท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดย 
การประเมินเอกสารหลักสูตร ความรูความเขาใจ ทักษะเจตคติ   และงานวิจัยของสาลินี อุดมผล 
(2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เร่ืองการเจียระไนนิล 
ระบุข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ ข้ันท่ี 1 สํารวจขอมูลพื้นฐาน ข้ันท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร ข้ันท่ี 3 
ทดลองใชหลักสูตร ข้ันท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของอุบลรัตน กิจไมตรี (2544 : 121-122) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซวภูมิปญญา
ทองถ่ินสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา งานวิจัยของชีวรัตน  สาล่ีประเสริฐ  (2545 : 
19)  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ อําเภออูทอง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  มีข้ันตอนการพัฒนา 4 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1  การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารนโยบายการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุแหงชาติ ศึกษางานแนว
วิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุมวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ศึกษาความตองการกับของผูเกี่ยวของ ข้ันท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยหลักการ 
จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล  แผนการสอน  เอกสารประกอบหลักสูตร ข้ันท่ี  3 การทดลองใชหลักสูตร นํา
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หลักสูตรไปทดลองใชสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ข้ันท่ี  4  การประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตร โดยการประเมินความรู ความเขาใจ ประเมินผลงานนักเรียนและประเมินความเห็นท่ีมีตอ
หลักสูตร สวนสิทธิเดช  สําลีแกว  (2545 : 13) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการอนุรักษ 
ปาชายเลน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังตอไปนี้  
ข้ันท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ
ปาชายเลน  วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) หลักสูตร 
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษา
สภาพชุมชน  ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการอนุรักษปาชายเลนจากบุคคล
ท่ีเกี่ยวของ ข้ันท่ี 2 การพัฒนาแผนการสอน เอกสารประกอบหลักสูตร ประเมินโครงรางหลักสูตร
และปรับปรุงโครงรางหลักสูตรผูเชี่ยวชาญ  ข้ันท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 และข้ันท่ี 4 ประเมินผลหลังการใช  หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสอดคลอง
กับงานวิจัยของแมนสรวง เพ็งนู (2546 : 10) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรปาชายเลนสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  ข้ันท่ี  1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปน
ในการพัฒนาหลักสูตร ข้ันท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรโดยจัดทําหลักสูตรฉบับรางประกอบดวยหลักการ 
จุดประสงค  ยุทธศาสตรการสอน  ส่ือการเรียนการสอนขั้นท่ี 3  ทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  ข้ันท่ี 4  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสวน วราภรณ ธรรมทิพยสกุล (2547 : 
ง) พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยทรงดํา สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน และสําเริง  ยอยรูรอบ (2547 : ง)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานหัตถกรรม
พื้นบานการทําเปลญวน  สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดระบุข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรซ่ึง 
สอดลองกัน ดังนี้  ข้ันท่ี 1   สํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษานโยบายเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิเคราะหหลักสูตรและสํารวจความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ข้ันท่ี 2 การพัฒนา
โครงรางหลักสูตร ประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา 
เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผลและแผนการสอน
ข้ันท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร  โดยมีปราชญชาวบานรวมถายทอดภาคปฏิบติ และข้ันท่ี 4  
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา  และผูวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มาเปนกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดย
มีข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดย 1) 
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2) ศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลและรูปแบบ 
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวของไดแก ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร ศึกษานิเทศก  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
ผูปกครองนักเรียน  ผูรูในทองถ่ิน ผูบริหารโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ครูวิชาการ ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 4) ศึกษาขอมูล
ทองถ่ินคลองมหาสวัสดิ์ 
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยหลักสูตรฉบับรางประกอบดวยแนวคิด หลักการ 
จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โครงสราง ขอบขายสาระ
การเรียนรู   เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู  ส่ือการจัดการเรียนรู   การวัดและประเมินผล และ
แผนการจัดการเรียนรู 
 3. ทดลองใชหลักสูตร  นําหลักสูตร ท่ีพัฒนาไปทดลองใชกับนัก เ รียน ช้ัน
ประถมศึกษา ปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม   
เขต 2 จํานวน   15  คน 
 4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในเร่ือง
คลองมหาสวัสดิ์ ความสามารถ ในการทําโครงงานของนักเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
หลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  
 จากข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ดังแผนภาพท่ี 1 
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ขั้นที่ 2 (พัฒนา) พัฒนาหลักสูตร 
 

ขั้นที่ 1 (วิจัย) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 
1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. ศึกษาความตองการของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและรูปแบบของหลักสูตร 
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศกึษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ 
จากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก 
 - ศึกษานิเทศก 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 - ผูปกครองนกัเรียน 
 - ผูอํานวยการโรงเรียน 
 - หัวหนาฝายวิชาการ 
 - ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ผูเชี่ยวชาญ 
 - ผูรูในทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลทองถิน่คลองมหาสวัสดิ์ 

พัฒนาหลกัสูตร 
1. แนวคิด 
2. หลักการ 
3. จุดหมาย 
4. คําอธิบายรายวิชา 
5. มาตรฐานการเรียนรู 
6. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
7. ขอบขายสาระการเรียนรู 
8. โครงสราง 
9. เวลาเรียน 
10. แนวทางการจัดการเรียนรู 
11. สื่อการจัดการเรียนรู 
12. การวัดและประเมินผล 
13. แผนการจัดการเรยีนรู 

ประเมินหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ   
ตรวจสอบคณุภาพหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นที่ 3 (วิจัย) ทดลองใชลักสูตร 
 
1 .   ทดสอบผลการ เ รียน รู ก อน
ทดลองหลักสูตร   
2.  นําหลักสูตรไปทดลองใชโดย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 15คนโรงเรียนบานคลอง    
มหาสวัสดิ์  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  
3. ทดสอบผลการเรียนรูหลังการ
ทดลองใชหลักสูตร 

ขั้นที่ 4 (พัฒนา) ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
1. ประเมินผลการใชหลักสูตร 
 - ผลการเรียนรูเรื่องคลอง         
มหาสวัสดิ์ 
 -    ความสามารถในการทํา
โครงงาน 
 -  ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร  

ผลการประเมิน 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ปรับปรุงแกไข 

ผาน 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยัพัฒนาโครงรางหลักสูตร 

ไมผาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เกี่ยวกับผลการเรียนรูท่ีเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ความสามารถในการทํา
โครงงานและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 
คําถามการวิจัย 
 1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   เปนอยางไร 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 มีองคประกอบอะไรบาง และมีคุณภาพระดับใด 
 3. หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ มีการนําไปใชอยางไร 
 4. ผลการประเมินหลักสูตรในดานผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์กอนและหลัง
การใชหลักสูตรแตกตางกันหรือไม  ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนเปนอยางไร 
ความคิดเห็นตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ และผลการปรับปรุงหลักสูตร 
เปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังใช
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์แตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว  ดังนี้ 
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 1. ประชากร   ไดแก  โรงเรียนท่ีอยูในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์  ในเขตอําเภอ 
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ไดแก โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐมเขต 2 นักเรียนจํานวน 30 คนโรงเรียนวัดสาลวัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 นักเรียนจํานวน 55 คน และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 นักเรียนจํานวน 15 คน รวม   100  คน 
 2. กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการทดลองหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ไดแก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ตําบลคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอ            
พุทธมณฑล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 นักเรียนจํานวน 15   คน 
 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
  3.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย  
   3.2.1  ผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
   3.2.2  ความสามารถในการทําโครงงาน 
   3.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร 
 4. ระยะเวลาในการทดลอง ใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ระหวาง  
15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ 2551 ใชเวลาสอนสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง จํานวน 5 สัปดาห รวม  
20 ช่ัวโมง 
 5. เนื้อหา    เนื้อหาท่ีใชในการทดลองหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ประกอบดวย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบดวย 1) ประวัติคลองมหาสวัสดิ์  
2) ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์  3) บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน                            
4)   สภาพภูมิศาสตร 5) แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 6) การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจตรงกับผูวิจัย  จึงไดใหความหมายศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินและสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการหลักสูตรของนักเรียนและ                    
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ความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การทดลองใช  4. การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ หมายถึง  สาระและมวลประสบการณ
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีจัดทําข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและมาตรฐาน               
การเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของคลองมหาสวัสดิ์  ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์  บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตคนในอดีต
และปจจุบัน  สภาพภูมิศาสตร  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   และการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ โดยมี
ผูรูในทองถ่ิน  มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 3. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนดานความรู ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์  ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์  บทบาทของคลองกับ
วิถีชีวิตคนในอดีตและปจจุบัน  สภาพภูมิศาสตร   แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการอนุรักษคลอง 
มหาสวัสดิ์  ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 4. ความสามารถในการทําโครงงาน   หมายถึง คะแนนและพฤติกรรมท่ีนักเรียน
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  ในดานเน้ือหา
และดานกระบวนการทํางาน ไดแกการระบุช่ือเร่ือง ท่ีมาและความสําคัญ การกําหนดจุดประสงค     
วิธีดําเนินการ  การเขียนรายงาน  การวางแผนการทํางาน  การแสวงหาความรู  การแกปญหา  
การทํางาน  ความรับผิดชอบ และการเสนอผลงาน  ซ่ึงวัดไดจากแบบประเมินความสามารถในการ
ทําโครงงาน 
 5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    ดานกิจกรรมการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู  การวัดและ
ประเมินผล   และประโยชนท่ีไดรับ   ซ่ึงประเมินจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
 6.  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
บานคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2550 
 7. ผูรูในทองถ่ิน หมายถึง บุคคลในทองถ่ินท่ีมีความรูและประสบการณในเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์   ในดานประวัติคลองมหาสวัสดิ์   ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์   บทบาทของคลอง
มหาสวัสดิ์กับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน สภาพภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ     
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ และสามารถถายทอดความรูและประสบการณใหกับนักเรียนได 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์” ผูวิจัยไดเสนอ 
เนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย
หัวขอดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 

4. ภูมิหลังของคลองมหาสวัสดิ์ : บริบทในการพัฒนาหลักสูตร 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
การพัฒนาหลักสูตร 

 
 หลักสูตรเปนส่ิงสําคัญของการจัดการศึกษา และเปนตัวกําหนดแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว หลักสูตรท่ีดีตองมีความสอดคลอง
กับสังคมและเหมาะสมกับผู เ รียนและตองมีการพัฒนาอยู เสมอเพื่ อ ท่ีจะได ให ทันกับ                            
การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ความหมายของหลักสูตร 
 ความหมายของหลักสูตร ตามทัศนะของนักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาให
ความหมายหรือคํานิยามแตกตางกันไป ตามทัศนะ ความเช่ือ ความคิด ปรัชญาและประสบการณซ่ึง
ประมวลความหมายท่ีสําคัญไดดังนี้ 
 คําวา “หลักสูตร” ตามความหมายในภาษาอังกฤษวา Curriculum มีรากศัพทมาจาก
ภาษาละตินวา “currere” ซ่ึงหมายถึงสนามแขง ความเปนจริงแลวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตร แตเดิม
นั้นคนสวนใหญคิดวาหลักสูตรมีลักษณะเปนสนามแขงจริงๆ คือนักเรียนตองแขงขันกันเรียนใหจบ
เพ่ือท่ีจะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา  แมในปจจุบันความเช่ือหรือแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
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ก็ยังยึดม่ันอยูวา “หลักสูตร” คือสนามแขงท่ีประกอบดวยรายวิชาตางๆ ซ่ึงนักเรียนจะตองเรียนให
ประผลสําเร็จ (ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา 2530 : 1, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ 2543 : 4) สวนสงัด 
อุทรานันท (2532 : 16) กาญจนา คุณารักษ (2540 : 14) ไดใหความหมายของหลักสูตรคลายคลึงกัน
วา หมายถึง โครงการหรือแผน ขอกําหนด อันประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง กิจกรรม
และวัสดุตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ความสามารถโดย
สงเสริมใหเอกัตบุคคลไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพื่อมุงใหเด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ี
ตองการ โอลิวา (Oliva 2005 : 16-17) กลาวไววา หลักสูตรหมายถึง แผนหรือโครงการเพ่ือจัด
ประสบการณเรียนรูใหแกผูเรียนตามแนวทางของโรงเรียน โดยมีการวางแผนโดยนักทฤษฎีหรือ 
นักการศึกษา สวนออนสไตลและฮันกิ้นส (Omstein and Hunkins, 1993 : 9) กลาวถึงความหมาย
ของหลักสูตรวา เปนแผนหรือเอกสารซ่ึงเขียนข้ึนเพื่อเปนกลยุทธของโรงเรียนในการปฏิบัติให
บรรลุผลหรือเปาหมายท่ีตั้งไว สอดคลองกับทาบา (Taba 1962 : 10) กูด (Good 1973 : 157)  
โบแชมป (Beauchamp 1981 : 61 - 62) และทรัมพและมิลเลอร (Trump and Miller 1986 : 11 - 12) 
ท่ีกลาววา หลักสูตร คือ โครงสรางหรือแผนการเรียนรูท่ีกําหนดวาผูเรียนควรไดรับประสบการณ
อะไรบางที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม เปนเคร่ืองช้ีจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
รายละเอียดและแนวทางการเลือกและจัดเนื้อหา และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ัง
การวัดและประเมินผลการเรียนดวย สําหรับ กูด (Good 1973 : 157) กลาววาหลักสูตร  หมายถึง 1. 
เนื้อหาท่ีจัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาสําเร็จไดรับประกาศนียบัตรในสาขาใดวิชาหนึ่ง เชน 
หลักสูตรสังคม หลักสูตรศิลปะ เปนตน 2. เคาโครงท่ัวไปของเน้ือหา หรือส่ิงเฉพาะที่ตองสอนซ่ึง
โรงเรียนจัดใหแกเด็กเพื่อใหมีความรูจบช้ัน หรือไดรับประกาศนียบัตร เพื่อใหสามารถเรียนตอ
ในทางวิชาชีพตอไป และ 3. กลุมวิชาและการจัดประสบการณกําหนดไวภายใตการแนะนําของ       
โรงเรียน สวนสงบ ลักษณะ (2542 : 12) นิคม ชมพูหลง (2542 : 12) และสงกรานต จําปาบุรี    
(2544 : 9) มีความเห็นสอดคลองกับวิชัย วงษใหญ (2525 : 2) กมล สุดประเสริฐ (2526 : 4) และ  
วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 81) มาเรียม นิลพันธุ (2543 : 6) กรมวิชาการ (2544 ค : 1) ท่ีให         
ความหมาย หลักสูตรสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณท่ีจัดใหผูเรียนโดยจัดทําเปน
เอกสาร  โครงการ แผน หรือ ขอกําหนด ท่ีเรียกวา “หนังสือหลักสูตร” อันประกอบดวย หลักการ 
จุดหมาย โครงสราง กิจกรรม และวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและมีการอธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ไวในเอกสารเลมอ่ืนๆ ท่ีเรียกวา “เอกสารประกอบหลักสูตร” เพื่อใชเปน
แนวทางพัฒนาผูเรียนแตละบุคคลใหเกิดความรู ความสามารถไปสูศักยภาพสูงสุดของตน ซ่ึง 
ชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติในการเรียนรู รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
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 ดังนั้นสรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง แผนหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับมวลประสบการณ  
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดเรียงลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพสูงสุดของตนเองและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
ความสําคัญของหลักสูตร 
 ความสําคัญของหลักสูตรตอการจัดการศึกษาไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของหลักสูตรไวดังเชน หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา ท้ังนี้เพราะหลักสูตรเปนส่ิงท่ี
ช้ีใหเห็นวาโรงเรียนมีความมุงหมายในการใหการศึกษาแกเด็กอยางไร และสามารถใหความรู 
สรางเสริมทักษะและเจตคติในดานใดบาง ส่ิงตางๆ ท่ีประมวลไวในหลักสูตรเปนเสมือนแนวทางท่ี 
ชวยใหเราทราบไดทันทีวาการศึกษาที่จัดใหแกเด็กนั้น เนนหนักไปทางใด มีผลดีตอตัวเด็ก และ
สังคมมากนอยเพียงใด เปนเคร่ืองช้ีนําทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของหรือเปน
บทบัญญัติตอรัฐ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษานําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทาง
การศึกษา ตามคํากลาวของพงษศักดิ์ ภูกาบขาว (2540 : 18 - 19) เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor 
and Alexander 1966 : 5) สวนไทเลอร (Tyler) ไดกลาววา “ การศึกษาเปนกระบวนการของ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย” นอกจากนี้ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไวดังนี้ 
 หลักสูตรเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีจะทําใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผล
สมความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ เพราะหลักสูตรมีความสําคัญในการชวยพัฒนาบุคคล
ในทุกๆ ดาน กลาวคือผูเรียนอยูในวัยท่ีกําลังจะเปนผูใหญในอนาคตหลักสูตรมีความสําคัญตอ     
การพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพราะผูพัฒนาหลักสูตรสามารถท่ีจะกําหนดจุดมุงหมาย 
และเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเพ่ือวางรากฐานทางความคิดและความประพฤติของผูเรียนใหมี
คุณภาพ มีความสํานึกในสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองดี ทําใหผูเรียนเติบโตเปนสมาชิก ท่ีดีของ
สังคม        หลักสูตรจะชวยใหผูเรียนไดคนพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
ตลอดจน  รูจักกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามท่ีตนเองถนัด หลักสูตรจึงเปรียบเสมือน
หางเสือท่ีคอยบังคับหรือกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมายของ
การศึกษา   หลักสูตรทําใหสังคมเปล่ียนแปลงไดเพราะเม่ือประเทศชาติตองการที่จะสราง
คุณลักษณะของประชาชนในชาติใหเปนอยางไรรัฐบาลก็สามารถจะกําหนดจุดหมาย และ
เนื้อหาวิชาท่ีจะพัฒนาและสรางสรรคใหเยาวชนเปนไปตามท่ีชาติตองการ (มาเรียม นิลพันธุ  
2543 : 6) นอกจากนี้ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไวดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21 

 ธํารง บัวศรี (2532 : 6 - 7) และใจทิพย เช้ือรัตน (2539 : 11) กลาวสอดคลองกันวา   
หลักสูตรคือส่ิงท่ีนําเอาความมุงหมาย และนโยบายการศึกษาไปแปลงเปนการกระทําข้ันพื้นฐานใน
โรงเรียนเพื่อเปนเครื่องช้ีนําทางใหครูใชในการจัดการความรูและประสบการณใหแกนักเรียน และ
แสดงใหเห็นวาโรงเรียนนั้นมีความมุงหมายในการใหการศึกษากับเด็กอยางไร ส่ิงตางๆ ท่ีประมวล
ไวในหลักสูตรเปนเสมือนแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีจัดใหเด็กเนนหนักไปในทิศทางใด มีผลตอ
ตัวเด็กและสังคมมากนอยเพียงใด และหรืออาจกลาววาหลักสูตรคือหัวใจของการศึกษาเปนเคร่ืองช้ี
ถึงความเจริญของชาติ ถาประเทศใดมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คนใน
ประเทศนั้นก็ยอมมีความรูและศักยภาพในการพัฒนาประเทศไดเต็มท่ี และ สุมิตร คุณากร (2536 : 
199 - 200) กลาววา หลักสูตรเปนเคร่ืองช้ีนําในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือเพื่อเปน
บทบัญญัติของรัฐเพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษานําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทาง       
การศึกษาและควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ รวมทั้งเปน
เกณฑในการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร สําหรับนิตยา บุตรศรี (2542 : 12) หลักสูตรเปน
ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
บุคลากรในประเทศใหมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
 จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของ
การศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปนการกําหนดทิศทางของการศึกษาใหแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ      
หลักสูตรมีความสําคัญในฐานะเปนแผนซ่ึงแสดงแนวทางในการจัดมวลประสบการณ และเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหไดเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว และเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาคนในชาติใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ เจตคติ และสามารถ
อยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุข 
 
องคประกอบของหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นนอกจากพิจารณาความหมายและความสําคัญของหลักสูตร
แลว องคประกอบของหลักสูตรก็เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาเพราะหลักสูตรเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวคิด      
เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
 เคอร (Kerr 1989 : 16 - 17, อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 19) ไดกําหนด           
องคประกอบของหลักสูตรไว 4 องคประกอบ คือ 1.วัตถุประสงคของหลักสูตร 2. เนื้อหาความรู    
3. ประสบการณการเรียนรู  และ 4. การประเมินหลักสูตร 
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 สวน ทาบา (Taba, อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2543 : 20 - 21) กลาววา องคประกอบ
ของหลักสูตร ประกอบดวย 1) จุดประสงค (หมายรวมถึงจุดประสงคของหลักสูตรและจุดประสงค
ของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร) 2) เนื้อหาวิชา 3) วิธีสอนและการจัดดําเนินการ 4) การประเมินผล
ซ่ึงสอดคลองกับไทเลอร (Tyler 1996 : 1, อางถึงใน มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ 2547 : 9) ท่ีกลาววา    
โครงสรางของหลักสูตร มี 4 ประการ คือ 1. จุดมุงหมาย (Education Purpose) ท่ีโรงเรียนตองการให
ผูเรียนเกิดผล 2. ประสบการณ (Education Experience) ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อใหจุดมุงหมายบรรลุผล 
3. วิธีการจัดประสบการณ (Organizational Education Experience) เพ่ือใหการสอนเปนไปอยาง     
มีประสิทธิภาพและ 4. วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพ่ือตรวจสอบ         
จุดมุงหมายท่ีตั้งไว นอกจากนี้ ธํารง บัวศรี (2532 : 7 - 8) ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว   
6 ประการ คือ 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) จุดประสงคของการเรียนการสอน 3) เนื้อหาสาระ
และประสบการณ 4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 5) วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน        
6) การประเมินผล เชนเดียวกับสงัด อุทรานันท (2532 : 244) หลักสูตรท่ีดีควรจะกลาวถึง 1) เหตุผล
และความจําเปนของหลักสูตร 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ        
4) การเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 5) การเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือการเรียน   
การสอนและแหลงวิชาในชุมชน 6) การประเมินผล 7) การเสนอแนะเก่ียวกับการชวยเหลือและ   
สงเสริมผูเรียน มีความสัมพันธกับเคอร (Kerr 1989 : 16 - 17, อางถึงในสาลินี อุดมผล 2542 : 19) 
ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว 4 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของหลักสูตร 2) เนื้อหาความรู 
3) ประสบการณการเรียน 4) การประเมิน สวนวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 50 - 52) และ                   
อารีย พรหมเล็ก (2547 : 37) มีความเห็นเชนเดียวกันวาหลักสูตรประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง 
ไดแก 1. จุดมุงหมายและจุดประสงค (Aims and Objectives) 2. เนื้อหาสาระและประสบการณ 
(Contents and Experiences) 3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) และ 4. การ
ประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงเปนวัฏจักรท่ีหมุนเวียนโดยไมจบส้ินและแตละวัฏจักรจะมีเวลานาน
หลายปและมีความเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย หลายคน และจากแนวคิดของอุบลรัตน  
กิจไมตรี (2544 : 32)  หลักสูตรประกอบดวย  1. จุดมุงหมายของหลักสูตร  2. เนื้อหาวิชา 
3. กระบวนการเรียนรู และ  4. การประเมินผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรขางตน สรุปไดวา หลักสูตรตองมี  
องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 1. จุดมุงหมาย (Aims) 2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ (Subject matter 
and Experience) 3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) และ 4. การประเมินผล (Evaluation) 
เพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพองคประกอบของหลักสูตรท้ัง 4 สวนจะตองมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกัน และมีผลตอเนื่องกัน โดยเร่ิมตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมาย โดยพิจารณาวาการศึกษา 
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ในระดับนั้นๆ ควรเปนไปเพ่ืออะไร ผูเรียนสําเร็จตามหลักสูตรนั้นแลวควรมีคุณสมบัติอยางไร 
เนื้อหาและประสบการณใดท่ีจะชวยใหผูเรียนมีคุณสมบัติบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนแบบใด ปฏิบัติอยางไร แลวจึงประเมินผลวาหลักสูตรมีผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดหรือไม 
 
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษา เพราะเปน    
เคร่ืองมือสําคัญหรือกรอบแนวปฏิบัติในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับ ใหบรรลุ
ความมุงหมายท่ีวางไว โดยการกําหนดจุดมุงหมาย และเนื้อหาของหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับอุดมการณอันสูงสุดของชาติท่ีกําหนดไว                 
โดยวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเรียน เพื่อท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมได การจัดการศึกษา
ท่ีดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชีวิตและสังคมของผูเรียน หลักสูตรจึงจําเปน 
ท่ีจะตองมีการปรับปรุง หรือพัฒนาใหมีความเหมาะสมในดานตางๆ และทันตอการเปล่ียนแปลง
ของสภาพ เศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ ไดมีนักการศึกษาและผูใหความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรไว หลากหลายทัศนะดังนี้ 
 เปร่ือง กิจรัตน (2535 : 15) สงัด อุทรานันท (2532 : 30) และเซเลอร อเล็กซานเดอร 
(Saylor and Alexander 1974 : 7) มีความเห็นสอดคลองกันวา การพัฒนาหลักสูตรทําได 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน ลักษณะท่ีสอง  หมายถึง การสราง
หลักสูตรข้ึนมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย ซ่ึงสอดคลองกับ อารีย พรหมเล็ก 
(2532 : 30) วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช และอุบลรัตน อุบลกิจไมตรี (2544 : 30) ใหความหมายวา                
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตร หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรข้ึนใหม
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม โดยมีจุดมุงหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหา
สาระเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถทัศนคติและพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของ
การศึกษา สวนกาญจนา คุณารักษ (2540 : 334) ไดใหความหมายการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภทเพ่ือใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมใหตรงตามจุดประสงคท่ีวางไว 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา การพัฒนาหลักสูตร คือ การจัดทําหลักสูตรข้ึนมาใหม หรือ 
การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูแลว  ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปจจุบัน โดยมีองคประกอบ
สําคัญ คือ มีจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  กระบวนการ และการประเมินผล ซ่ึง
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องคประกอบตางๆ ดังกลาวควรสอดคลองกับความตองการของสังคมเพ่ือใหผูเรียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามความมุงหมายของการศึกษาและจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 งานพัฒนาหลักสูตรเปนงานท่ีตองทําอยางเปนระบบ ระเบียบตามข้ันตอนกระบวนการ
ท่ีกําหนดโดยอาศัยผูเช่ียวชาญทางดานการจัดหลักสูตรและรวมกับบุคคลหลายฝาย การเลือก
รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญและจําเปนเนื่องจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจะเปน
แนวทาง เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปอยางราบรื่น ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบหรือ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้ังนักการศึกษาไทยและตางประเทศ นําเสนอไว ดังนี้ 
 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร (Tyler 1950 : 1 - 2) ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
ตนแบบท่ีมีนักการศึกษาหลายทานนําไปประยุกตปรับปรุง โดยแนวคิดของไทเลอร จะมุงให
ความสําคัญเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการจัดประสบการณ ประสิทธิภาพของประสบการณและ    
การประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาที่กําหนดไว ไทเลอรไดวางแบบโครงสรางของหลักสูตร 
โดยใหหลักการ และเหตุผลในการสรางหลักสูตรไว 4 ประการ ท่ีผูสรางหลักสูตรควรจะตอบ       
คําถามท่ีเปนพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้ 
 1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
 2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
 3. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจัดข้ึนเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย   
ท่ีวางไว 
 4. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ไทเลอรเนนวาคําถามท้ัง 4 ขอนี้จะตองเรียงลําดับลงมา เพราะฉะน้ันการต้ังจัดมุงหมาย
ท่ีกําหนดไวเม่ือกําหนดเปนรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร สามารถเขียนเปนแผนภาพ
ไดดังแผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพท่ี 2   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler Model) 
ท่ีมา : Ralph W. Tyler, The Steps of Curriculum Development [Online], accessed 9 January 2006. 
Available from www.triangle co uk/pdf/validate asp? 
 
 จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรวา การพัฒนา
หลักสูตรจะตองเปนไปตามลําดับข้ันดังตอไปนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เร่ิมดวยการกําหนดจุดมุงหมายช่ัวคราว 
(Tentative Objectives) โดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิด (Sources) ท่ีจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ 
3 แหลง ดวยกันคือ 
 1. ศึกษาจากสังคม 
 2. ศึกษาจากตัวผูเรียน 
 3. ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา 
 ขอมูลท่ีไดจากท้ังหมดนี้จะเปนเคร่ืองชวยในการตั้งจุดมุงหมายอยางคราวๆ จุดมุงหมาย
ท่ีไดในข้ันนี้บางคร้ังมีมากเกินกวาท่ีจะจัดเขาไวในหลักสูตรไดท้ังหมด จึงควรไดมีการเลือก 
จุดมุงหมายขอท่ีสําคัญและสอดคลองกันใหเหลือนอยลง เพ่ือนําไปเปนหลักในการปฏิบัติข้ันตอๆ 
ไป ไทเลอรไดเสนอวาการเลือกจุดมุงหมายควรผานการกล่ันกรองเพื่อคัดขอท่ีไมสําคัญและไม
สอดคลองออก 2 ข้ันตอน คือ 
 1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
 2. พิจารณาหลักปรัชญา 
 จุดมุงหมายท่ีผานการกล่ันกรองแลวนี้เรียกวา จุดมุงหมายท่ีแทจริง (Precise Objectives) 

เลือกประสบการณ ประเมินผล 

เนื้อหาวิชา แหลงขอมูล 
จุดมุงหมาย
ช่ัวคราว กล่ันกรอง 

จุดมุงหมาย     
ท่ีแทจริง 

ปรัชญา สังคม 

ผูเรียน จิตวิทยา 
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 ข้ันท่ี 2 การเลือกประสบการณการเรียน (Learning Experience) ในการวางโครงสราง
ของหลักสูตร ไทเลอรไดตั้งคําถามขอท่ี 2 ไววาจะเลือกประสบการณการเรียนอยางไรจึงจะชวยให
บรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว จุดมุงหมายท่ีระบุท้ังพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เปนจุดหมาย
ปลายทางท่ีตองการไปถึง (Ends) แตประสบการณการเรียนท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้น เปน
วิธีการท่ีจะใหบรรลุถึงจุดหมายท่ีกําหนดไว 
 ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเปนข้ันตอนสุดทายของแนวคิด ใน
การจัดสรางหลักสูตรของไทเลอร เปนข้ันท่ีจะทําใหผูวางแผนจัดทําหลักสูตรรูวาประสบการณ 
การเรียนท่ีจะจัดข้ึนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด 
 สําหรับโบแชมป (Beauchamp 1981 : 164) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใน
รูปแบบท่ีเปนระบบระเบียบโดยกําหนดข้ันตอนของการทดลองใช การทบทวนการแกไข ซ่ึงมี
กระบวนการที่ประกอบดวยตัวนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป 
ท่ีมา : Beauchamp George A., Curriculum Theory. 4th ed. (Itsca : F.E Peacock Publisher, 1981), 
164. 
 

ตัวนําเขา (Input) 
1. พื้นฐานการศึกษา 
2. ลักษณะของชุมชน 
3. บุคลิกภาพ 
4. เนื้อหาท่ีเรียนแลว 
5. แนวทางของศาสตร 
แตละสาขา 
6. คุณคาของสังคมและ
วัฒนธรรม 

กระบวนการ (Process) 
1. เลือกขอบขายและ
ข้ันตอนของหลักสูตร 
2. เลือกบุคลากร 
3. เลือกลําดับ 
การดําเนินงาน 
4. พิจารณาวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
5. ทดลองใชหลักสูตร 
6. ตรวจสอบแกไข 
ปรับปรุง 

ผลผลิต (Product) 
1. รูปเลมของหลักสูตรท่ี
ทําใหผูเรียนเพิ่มความรู 
เปล่ียนเจตคติและสามารถ
นําไปปฏิบัติได 
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 สวนโอลิวา (Oliva, 1992 : 168) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร 
มาปรับขยายโดยเพิ่มกระบวนการวางแผนภายหลังจากการกําหนดจุดประสงคของการเรียน
การสอน ดังแผนภาพท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา  
ท่ีมา : Peter F. Oliva Developing Curriculum. 3rd ed. (New York : Harper Collins Publisher, 
1992), 69. 
 
 
 

แหลงขอมูลจากนักเรียน แหลงขอมูล แหลงขอมูลจากเนื้อหา 

กําหนดเปนจดุมุงหมาย

พิจารณากล่ันกรองโดยใช
ปรัชญาทางการศึกษา 

พิจารณากล่ันกรองโดยใช
จิตวิทยาการเรียนรู 

กําหนดจุดมุงหมายการเรยีนการสอน 

การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู 

การรวบรวมประสบการณการเรียนรู 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

การประเมินผลประสบการณการเรียนรู 
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 นอกจากนี้ กูดแลดและริชเทอร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสรางหรือ 
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ (Goodlad and Richter 1966 : 65, อางถึงในใจทิพย เช้ือรัตนพงษ 2539 : 
24 - 25) คือ คานิยมตางๆ ของสังคม (Values of the existing culture) จะเปนตัวกําหนดจุดหมาย 
ทางการศึกษา (Education aims) และจุดหมายทางการศึกษาเหลานี้ จะถูกแปลงเปนจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรมท่ัวไปทางการศึกษา (General educational objectives stated behaviorally)  
ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบใหญๆ 2 สวน คือ เนื้อหาสาระหรือเร่ืองท่ีจะใหเกิดการเรียนรูในตัว
ผูเรียน (Substantive element) และพฤติกรรมท่ีตองการจะปลูกฝงใหแกผูเรียน (Behavioral element) 
พฤติกรรมท่ัวไปทางการศึกษาจะชวยใหการกําหนดโอกาสการเรียนรู (Learning opportunities) 
ของตัวผูเรียน กูดแลดและริชเทอรไดใหความหมายของโอกาสการเรียนรู หมายถึง “สถานการณ
ใดๆ ก็ตามท่ีจะใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทางท่ีกําหนด” จากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ัวไป
ทางการศึกษาและโอกาสการเรียนรูท่ีไดกําหนดไว  นักพัฒนาหลักสูตรจะตองกําหนดจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษาดังแผนภาพท่ี 5 
 สําหรับ การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของฟอกซ (Robert S. Fox)   
 ฟอกซ (Fox 1962 : 204), อางถึงในใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 26-27) ไดเสนอ
รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรพรอมแสดงข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร คือ 
คานิยมตางๆ  ในสังคมจะเปนประโยชนตอการกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร และจุดประสงค
ของหลักสูตรจะชวยในการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีจะเปนความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรูของนักเรียน  ความตองการทางสังคม  และความรูในสาขาวิชา ความรูทั้ง 3 ชนิด
ท่ีกลาวถึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการคัดเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือ 
การเรียนการสอน รูปแบบของหลักสูตรและวิธีการสอน ซ่ึงเปนประโยชนในการจัดโอกาส 
การเรียนรูของนักเรียนหรือการจัดทําหลักสูตร ดังแผนภาพท่ี 6 
 สวนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาไทยอยางเชน                       
สงัด อุทรานันท (2532 : 34 - 43) ไดประยุกตแนวคิดของไทเลอรเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนด
ข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร ดังแผนภาพท่ี 7 
 จากแผนภาพที่ 7 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของระบบยอยในระบบการพัฒนา
หลักสูตรซ่ึงประกอบดวยระบบยอยท่ีสําคัญ 3 ระบบ คือ ระบบรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร 
ซ่ึงการปรับปรุงจะดําเนินการในระบบยอยระบบใดกอนหรือหลังก็ได สวนข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรมี 7 ข้ันตอน ดังแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี  5   รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของกูดแล็ค และริชเทอร 
ท่ีมา :    ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ ,  การพัฒนาหลักสูตร :  หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ อลีน เพรส, 2539), 25. 
 

คานิยม 

จุดหมายทางการศึกษา 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ัวไปทางการศึกษา 

โอกาสการเรียนรู 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมเฉพาะทาง

โอกาสการเรียนรูเฉพาะกลุมผูเรียน/ผูเรียน 

ผูเรียน 

ความรูความเขาใจของมนุษย 

คว
าม
รูที่

เป
นร

าก
ฐา
น 

ดานพฤติกรรม ดานเนื้อหาสาระ 

ดานพฤติกรรม ดานเนื้อหาสาระ 
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แผนภาพท่ี 6   รูปแบบการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของฟอกซ 
ท่ีมา :  ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ,  การพัฒนาหลักสูตร :  หลักการและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ อลีน เพรส, 2539), 27. 
 

คานิยม 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

ความ 
ตองการ 
ทางสังคม 

ความรู 
ในสาขา 
วิชาตางๆ  

กระบวนการพัฒนา 
และการเรียนรูของ

นักเรียน 

เนื้อหาสาระ 
ของหลักสูตร 

ส่ือการเรียน
การสอน 

รูปแบบของ
หลักสูตร 

วิธี 
การสอน 

เปนประโยชนในการจดั 

โอกาสการเรียนรูของนักเรียนหรือการจัดทําหลักสูตร 

ชวยในการคัดเลือก 

ชวยในการคัดเลือกความรูดาน 
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แผนภาพท่ี 7   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท 
ท่ีมา : สงัด อุทรานันท, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 34 – 43.  
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
1. ประวัตแิละปรัชญาการศึกษา 
2. สังคมและวัฒนธรรม 
3. ความเกีย่วของกับผูเรียน 
4. ทฤษฎีการเรียนรู 
5. ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 

ระบบการรางหลักสูตร 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
2. กําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 
3. คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 
4. กําหนดวิธีการประเมินผล 
5. (อาจจะ) ทดลองใชหลักสูตร 
6. ประเมินหลักสูตรกอนการ
นําไปใช 

ระบบการใชหลักสูตร 

1. จัดทําเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 
2. เตรียมบุคลากร 
3. บริหารและบริการ
หลักสูตร 
4. ดําเนินการสอนตาม
หลักสูตร 
5. นิเทศการใชหลักสูตร 

ระบบการประเมินผล
หลักสูตร 

1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของหลักสูตร 
2. ประเมินระบบ
หลักสูตร 
 

การปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 8   ภาพแสดงวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท  
ท่ีมา : สงัด อุทรานันท, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 34 – 43.  
 
 จากแผนภาพท่ี 8 จะเห็นวาข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
อยางเปนวัฏจักร โดยมีข้ันตอน 7 ข้ันตอน ดังรายละเอียด 
 1.1 การกําหนดขอมูลพื้นฐานเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญและเปนข้ันตอนแรก
ของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาความตองการของสังคมและผูเรียนซ่ึงจะชวย
ใหสามารถจัดหลักสูตรใหสนองกับความตองการและสามารถแกไขปญหาตางๆ  
 1.2 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร จัดเปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งอีกข้ันตอนหน่ึง 
เปนข้ันตอนท่ีทําหลังจากไดวิเคราะหและไดทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนความตองการตางๆ                  
การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นเปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูล อาจเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม หรือจากการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
ข้ึนมาใหมก็ได 

การปรับปรุง
แกไข 

วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลภายนอก 

ประเมินการใช
หลักสูตร 

การนําหลักสูตร
ไปใช 

การกําหนด
จุดมุงหมาย 

การเลือกและการ
จัดเนื้อหาสาระ 

การกําหนดมาตรการ
วัดและประเมิน 
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 1.3 การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนการสอนท่ีจะนํามาจัดไว
ในหลักสูตรจะตองผานการพิจารณากล่ันกรองถึงความเหมาะสม และจําเปนตองสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว 
 1.4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล ข้ันนี้มุงท่ีจะหาเกณฑมาตรฐานเพ่ือใชใน
การวัดและประเมินผลวา จะวัดและประเมินผลอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1.5 การทดลองใชหลักสูตร ข้ันตอนนี้จะมุงศึกษาหาจุดออนหรือขอบกพรองตางๆ 
ของหลักสูตร หลังจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว ท้ังนี้เพื่อหาวิธีการแกไขปรับปรุงหลักสูตรให
ดียิ่งข้ึน 
 1.6 การประเมินผลการใชหลักสูตร หลังจากไดมีการยกรางหลักสูตร หรือไดทําการ
ทดลองใชหลักสูตรแลว ก็ควรจะประเมินผลจากการใชวาเปนอยางไร มีสวนไหนบางท่ีควรจะ
ไดรับการปรับปรุงแกไขบาง ถามีจุดออนหรือไมเหมาะสมตรงไหนก็จะตองปรับปรุง ใหเปนท่ี
เหมาะสมกอนนําออกไปใชจริงตอไป 
 1.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช หลังจากท่ีไดมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลเบ้ืองตนแลว หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง
หรือเหมาะสมกอนท่ีจะนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษาจริง ท้ังนี้เพ่ือใหการใชหลักสูตรบรรลุผล
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 การดําเนินการตามกระบวนการตางๆ เหลานี้จัดไดวาเปนวัฏจักรท่ีมีความตอเนื่องกัน
ซ่ึงหากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไปแลวการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะขาดความสมบูรณ และ
วิชัย วงษใหญ (2533 : 38) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ                          
ดังแผนภาพท่ี 9 
 จากแผนภูมิท่ี 9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรแบงเปน 3 ระบบ โดย
เร่ิมตนมาจากระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช ระบบการประเมินหลักสูตร โดย
ท่ีแตละข้ันตอนมีความเกี่ยวของและตอเน่ืองกัน ดังรายละเอียด 
 1. ระบบการรางหลักสูตร 
  1.1 ส่ิงกําหนดหลักสูตร คือ เตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร ไดแก ส่ิงกําหนดทางวิชาการ ส่ิงกําหนดทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 
ส่ิงกําหนดทางการเมือง 
  1.2 รูปแบบหลักสูตร ไดแก โครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ซ่ึงได
หลังจากการศึกษาขอมูล พื้นฐานจากส่ิงท่ีกําหนดหลักสูตร 
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แผนภาพท่ี 9   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวิชัย วงษใหญ 
ท่ีมา : วิชัย วงษใหญ, การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม (กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองธรรม, 
2533), 38. 
 
  1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เปนการศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร
พรอมท้ังปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใชจริง 
  1.4 การปรับแกหลักสูตรกอนการนําไปใช จะตองจัดทําระบบขอมูลท่ีชัดเจน
รวมท้ังสังเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ 

ระบบการรางหลักสูตร 
1. สิ่งที่กําหนดหลักสูตร

วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง 

2. รูปแบบหลักสูตร หลักการ 
โครงสราง องคประกอบ
หลักสูตร วัตถุประสงค 
เน้ือหา ประสบการณเรียน 
การประเมินผล 

3. ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ 
การสัมมนา ทดลอง นํา
รอง การวิจัย 

4. ปรับแกกอนให
คณะกรรมการ 

ระบบการใชหลักสูตร 
1. การอนุมัติหลักสูตร 

หนวยงาน กระทรวง 
2. วางแผนการใชหลักสูตร

ประชาสัมพันธหลักสูตร
เตรียมความพรอมบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุหลักสูตร 
บริการ สนับสนุนอาคาร
สถานท่ี ระบบบริหาร การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การติดตามผล 

3. การบริหารหลักสูตร การ
ดําเนินการตามแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดตารางสอน 
แผนการสอน คูมือผูเรียน 
ความพรอมของผูสอน 
ความพรอมของผูเรียน การ
ประเมินผลการเรียน  

ระบบการประเมินผล 
1. วางแผนการประเมิน 

ประเมินยอย ประเมิน
รวบยอด ระบบ
หลักสูตร ระบบการ
บริหาร การสอนของ
ผูสอน ผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียน 

2. การเก็บขอมูล 
3. การวิเคราะหขอมูล 
4. การรายงานขอมูล 

การปรับปรุงแกไข 
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 2. ระบบการนําหลักสูตรไปใช ไดแก 
  2.1 การขออนุมัติการใชหลักสูตร เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงรับสมัครผูท่ีจะศึกษา
และดําเนินการสอนได 
  2.2 การวางแผนการใชหลักสูตร จะกระทําควบคูไปกับการขออนุมัติหลักสูตร
เม่ือหลักสูตรไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จะดําเนินการใชหลักสูตรได 
  2.3 การบ ริหารห ลัก สูตรห รือการดํ า เนินการใชห ลัก สูตร เ ร่ิ ม ต้ั งแต 
การประชาสัมพันธ การเตรียมความพรอมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ไปจนถึงการจัดตารางสอน 
 3. ระบบการประเมินหลักสูตร ไดแก 
  3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร เปนการวางแผนวาจะประเมินหลักสูตร
ในสวนใดบาง เชน ประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินยอยๆ แตละระบบ เชน ระบบการเรียน
การสอนผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน หรือประเมินหลักสูตรท้ังระบบ 
  3.2 แผนการเก็บขอมูล การจัดขอมูลเปนหมวดหมูและการวิเคราะหขอมูล
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
  3.3 การวิเคราะหขอมูล  ควรกําหนดวา มีขอมูลอะไรบางที่สําคัญในการ
ตัดสินใจการจัดทําระบบขอมูล จะชวยจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู และสังเคราะหขอมูลตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
  3.4 การรายงานขอมูล การจัดทํารายงานและการเสนอขอมูล จะชวยในการ
พิจารณาวาหลักสูตรนี้มีคาตรงตามวัตถุประสงคหรือวาจะปรับปรุงแกไขระบบพัฒนาหลักสูตร
แบบครบวงจรในจุดท่ีบกพรองสวนใดบาง 
 สวนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 118) ไดมีการระบุ
ถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรวา การพัฒนาหลักสูตรจะตองมีข้ันตอน มีกระบวนการท่ีตองอาศัย
บุคลากรจํานวนมากในการปฏิบัติงาน ตองพัฒนาอยางเปนระบบ มีหนวยงานรับผิดชอบและพัฒนา
อยางสมํ่าเสมอตอเนื่องกันไป ดังแผนภาพท่ี 10 
 จากแผนภาพท่ี 10 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีรายละเอียด ลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. การจัดต้ังคณะกรรมการ ซ่ึงอาจจําแนกเปน 
  1.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดแนวนโยบายให
คําปรึกษา อํานวยความสะดวก ประสานงาน ฯลฯ 
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แผนภาพท่ี 10   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช 
ท่ีมา : วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช, การพัฒนาหลักสูตรสานตอท่ีทองถ่ิน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ดีสคัฟเวอร่ี, 2542), 118. 
  
  1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน อาจจะแบงเปนคณะอนุกรรมการฝายตางๆ 
ดําเนินการเฉพาะเร่ืองตามที่ไดรับมอบหมาย  แลวจึงนําขอมูลการทํางานมารวบรวมโดย
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน นาจะเปนการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการ               
ดานตางๆ จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรจากน้ันจึงนําขอมูลมาสังเคราะห
โดยคณะกรรมการดําเนินงาน  
 3. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร มีส่ิงท่ีตองกําหนดดังนี้ 

การจัดต้ังคณะกรรมการ 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

จุดมุงหมายของหลักสูตร พิสัยหรือขอบเขต 

การออกแบบหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตร จุดประสงคระดับ เนื้อหาสาระและประสบการณ 

การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร 

การตัดสินตอหลักสูตร 
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  3.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร (Aim) เปนจุดมุงหมายในระดับหลักสูตรท่ีมี
ลักษณะกวางแสดงถึงคานิยม คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนาผูเรียน 
  3.2 จุดหมายของหลักสูตร ตองกําหนดพิสัยหรือขอบเขต (Domain) ใหครบทุก
ดานแตละดานตองมีสัดสวนอยางไรข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเปาประสงค 
(Goal)    อันเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาในระดับสูงสุด ท่ีกําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ 
 4. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ตองพิจารณาตัดสินใจใน 3 ประเด็น
หลัก คือ 
  4.1 กําหนดโครงรางของหลักสูตร เม่ือมีจุดหมายของหลักสูตรท่ีมีพิสัยครบ 
ทุกดานยอมมองเห็นไดวาจะตองจัดรายวิชาใดบางไวในหลักสูตร แตละรายวิชามีความลึก และ                            
กวางเพียงใดข้ึนอยูกับวุฒิภาวะ ทําใหใชเวลาในการเรียนรูแตละรายวิชาไมเทากัน จึงเกิดเปน
โครงสรางของหลักสูตร 
  4.2 การกําหนดจุดประสงคในระดับหลักสูตร 
   4.2.1 จุดประสงคของกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณ (Specific Objective) 
ตามท่ีกําหนดในโครงสรางของหลักสูตร 
   4.2.2 จุดประสงครายวิชา (Course Objective) ซ่ึงแยกกําหนดเปนแตละ
รายวิชา 
  4.3 การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ ซ่ึงมีการเลือก การจัดอยางเปน
กระบวนการ 
 5. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) เปนข้ันตอเนื่องจาก 
การออกแบบหลักสูตร จนไดหลักสูตรท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงมีการคาบเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
กลาวคือ 
  5.1 กรณีการปรับปรุงหรือแกไขหลักสูตร เพียงบางรายการท่ีเปนสวนปลีกยอย
อาจมีการประกาศใหนําหลักสูตรไปใชในระดับปฏิบัติการ 
  5.2 กรณีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรข้ึนมาใหม ตองนํา
หลักสูตรไปใชในข้ันทดลองใชหลักสูตร กอนแลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข กอน 
การประกาศใช หลักสูตรในระดับปฏิบัติการ หรือการอนุมัติหลักสูตร 
 6. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เปนการพิจารณาคุณคาของ
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติและนําไปใชแลว โดยใชผลของการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่ประเมิน 
ดวยวิธีการหรือรูปแบบหลากหลายเพ่ือนํามาพิจารณารวมกันสรุปผลการประเมิน และนําเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

38 

 7. การตัดสินตอหลักสูตร ภายหลังการประเมินหลักสูตร นําผลการประเมินมา
พิจารณาตัดสิน 4 ประเด็น คือ หลักสูตรท่ีกําลังใชอยูมีความถูกตอง ทันสมัย เหมาะสมทุกประการ 
ก็ใหใชหลักสูตรฉบับนั้นไป แตหากพบวาหลักสูตรมีบางส่ิงบางอยางท่ีตองการเพิ่มเติมใหดีข้ึนก็มี
การปรับปรุง หากมีส่ิงบกพรองบางประการก็ตองมีการแกไข หรือประเมินแลวพบวาหลักสูตรท่ีใช
อยูไมเหมาะสมกับสภาพการณท้ังปวง ก็ตัดสินเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 ในกรณีท่ีตัดสินใจแลววาหลักสูตรตองปรับปรุง หรือแกไข วัฏจักรกระบวนการพัฒนา 
หลักสูตรจะตองยอนกลับไปข้ันการออกแบบ แตหากตัดสินใจแลววาจะตองเปล่ียนแปลงหลักสูตร
และขอมูลท่ีไดจากการประเมินเพียงพอ ก็ยอนกลับไปเร่ิมท่ีการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
หรืออาจจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวสามารถใชสําหรับ
พัฒนาหลักสูตรท้ังระดับชาติและระดับสถานศึกษา 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีกลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยข้ันตอนดังแผนภาพท่ี 11 
 การพัฒนาหลักสูตรสามารถทําไดในหลายระดับ ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายในการพัฒนา
หลักสูตรนั้นๆ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก 1. หลักสูตรระดับชาติหรือท่ีเรียกวาหลักสูตร
แมบทหรือหลักสูตรแกน 2. หลักสูตรระดับทองถ่ินหรือระดับโรงเรียนเปนการนําหลักสูตร
ระดับชาติมาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินเหมาะสมกับผูเรียนซ่ึงปจจุบันเรียกวา
หลักสูตรสถานศึกษาและ 3. หลักสูตรระดับหองเรียน เปนการหลักสูตรมาพัฒนาสูการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว 
 
แนวทางการดําเนินงานจัดทําการเรียนรูสาระทองถ่ิน 
 การกําหนดเน้ือหาสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชจัดประสบการณ
ใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง ท้ังในดานความสําคัญ ประวัติความเปนมา สภาพ 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะทําใหผูเรียนเกิดความรัก 
ความผูกพัน  มีความภูมิใจในทองถ่ินของตน ยินดีท่ีจะรวมสืบสานพัฒนาหรือแกไขปญหาของ
ทองถ่ินนั้น มีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 11   สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
 การดําเนินงานของสวนกลาง 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยงานใน
สวนกลาง มีภารกิจสําคัญในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีหนาท่ีในการจัดทํา
นโยบายและจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินโดยกําหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคใหผูเรียนรักประเทศชาติ รักทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงดีงามใหสังคม มี

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ศึกษาขอมูลพืน้ฐานและวิเคราะหขอมูล 

กําหนดจุดมุงหมายของหลกัสูตร 

ออกแบบหลักสูตร 

ตรวจสอบหลักสูตร 

ทดลองใช – แกไขปรับปรุง 

นําหลักสูตรไปใชจริง 

ประเมินหลักสูตร 

แกไข ปรับปรุง 
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จิต สํ านึกในการอนุ รักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประ เพณี  กีฬา  ภู มิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของจะตองนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 นี้ ไปใชจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให
บรรลุตามจุดหมายมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
 การดําเนินงานระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการท่ีจะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนผูจัดทําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภูมิใจในทองถ่ินสถานศึกษาจงึตอง
นํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มาจัดทํารายละเอียดของเนื้อหาองคความรูท่ีเกี่ยวกับทองถ่ินให
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้นๆ  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1) ควรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยครู 
ผูบริหาร ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณหลากหลาย เพื่อ
จะไดรวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนดไว 
 2) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไว 
เพื่อจะไดทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินของ
สถานศึกษาซ่ึงกําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาไดกําหนดไว 
 3) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจะไดทราบถึงจุดเนนหรือประเด็นท่ีศึกษาให
ความสําคัญ และแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินนี้วาควรจะอยูในกลุมสาระการเรียนรูใด 
ชั้นปใด เปนรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาท่ีตองการเรียนเพิ่มเติม และควรจะมีเนื้อหามากนอย
อยางไร ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 
 4) ศึกษา / วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนํามาเปน
ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณข้ึน 
 5) จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา เม่ือคณะกรรมการไดวิเคราะห / 
สังเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน / ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา / ชุมชนและวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาทราบแลววาในกลุมสาระการเรียนรูใด ช้ันปใดบางท่ีจะตองจัดทําสาระ         
การเรียนรูทองถ่ิน และจะจัดทําเปนรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม จากน้ันจึงรวมกันพิจารณา
กําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของ
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สถานศึกษาและสภาพของชุมชน ซ่ึงอาจจะทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา 
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและจัดทําเปนชวงช้ันหรือเปนช้ันปก็ได 
 ท้ังนี้ สถานศึกษาใดที่ขาดความพรอมและยังมิไดจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน อาจพิจารณาใชรายละเอียดขอมูลองคความรูตามรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษารวบรวมไว ในชุมชนเดี่ยวกัน จัดการเรียนการสอนก็ได 
 การนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้นสถานศึกษา
หรือครูผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูท่ี
กําหนดไว ตามโครงสรางของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยครูผูสอนสามารถดําเนินการได
หลายลักษณะเชน 
 -  จัดทํารายวิชาเพ่ิม ซ่ึงครูผูสอนอาจจัดทํารายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
หรือรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมของสถานศึกษานั้นๆ ก็ได ในการจัดทําครูผูสอนอาจ
ปรับปรุงพัฒนารายวิชาท่ีมีอยูเดิม หรือจัดเปนรายวิชาใหม เพื่อใหผูเรียนมีคุณสมบัติบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันนั้นๆ  
 - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชาตางๆ  
เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรูท่ี
กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันนั้นๆ ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอน
อาจเชิญวิทยากร / ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือพานักเรียนออกไปเรียนรูสภาพจริงในทองถ่ินก็จะทําให
การเรียนรูมีความหมายตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 อนึ่ง การจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินนี้ ครูผูสอนอาจพัฒนาส่ือ ส่ิงพิมพ
หรือจัดทําส่ือประกอบการเรียนรูอ่ืนๆ ใหผูเรียนศึกษาคนควาหรือเรียนรูดวยตนเองดวยก็ไดและ
เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จแลว ครูผูสอนควรประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูและประเมินสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา รวมท้ังควรปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูใหมีคามเหมะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยมีข้ันตอนตามแผนภาพท่ี 12 
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แผนภาพท่ี 12   แนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจดัทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ ,2549), 10-13, 45. 
 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ความหมายหลักสูตรสถานศึกษา เปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัด
การศึกษาท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสู
ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับข้ันของมวลประสบการณท่ีกอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติได ประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง 
มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบดวยการเรียนรูและประสบการณอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา 
สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ศึกษา / วิเคราะห 
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

ศึกษา / วิเคราะห 
หลักสูตรและจุดเนนของสถานศึกษา 

ศึกษา / วิเคราะห 
ขอมูลสารสนเทศของชุมชน / 
ปญหาและส่ิงท่ีควรพัฒนา

จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู 
ทองถ่ินของสถานศึกษา 

ครู / อาจารย 
นําไปจัดทําคําอธิบายรายวิชา / หนวยการเรียนรู / แผนการจัดการเรียนรู 

เพื่อจัดกจิกรรมการเรียนการสอน / ประเมนิผล / ปรับปรุง 
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โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูท้ังรายวิชาท่ีเปนพื้นฐาน และรายวิชาท่ีตองการเรียนเพิ่มเติมเปน
รายปหรือรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนในแตละปหรือภาคและกําหนดคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงคจากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรมวิชาการ 2544 ข : 1) 
 ความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา มีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน สามารถ
ช้ีแนะใหผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดพยายามจัด
มวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงาน และ
สถานศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 2 ประการ 
ซ่ึงจุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางท่ีสําคัญซ่ึงสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายใน
บริบทและแนวทางนั้นๆ ดังนี้ (กรมวิชาการ 2545 : 1 – 2) 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากท่ีสุดมี
ความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียน
และพัฒนาความม่ันใจใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะ         
การเรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร 
สงเสริมจิตใจท่ีอยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาใน
ความเช่ือของคน ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตร
สถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองท่ีมี      
ความรับผิดชอบ  สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมข้ึน  มีความเสมอภาค  ควรพัฒนา            
ความตระหนักเขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมท่ีตนดํารงชีวิตอยู ยึดม่ันในขอตกลงรวมกันตอ   
การพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับสวนตัว ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษา
ควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระและ
เขาใจในความรับผิดชอบ 
 กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปล่ียนไป
ตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน
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ของตน  เพื่อสนองตอบตอความตองการของผู เ รียนท่ี เปล่ียนแปลง  และผลกระทบจาก                   
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิ่งข้ึนถาหลักสูตรมี
การปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการและความจําเปนตลอดเวลา 
 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร
และภารกิจในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวยภารกิจ
ดังแผนภาพท่ี 13 และ 14 หนา 45 และ 46 ตามลําดับ 
 ภารกิจท่ี 1  การเตรียมความพรอม 
 ภารกิจท่ี 2  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 ภารกิจท่ี 3  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
 ภารกิจท่ี 4  การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) 
 ภารกิจท่ี 5  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล  
 ภารกิจท่ี 6  การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ภารกิจท่ี 7  การปรับปรุงพัฒนา 
 สําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เปนการพัฒนาหลักสูตร
ระดับทองถ่ินเพราะไดบรรจุเนื้อหาทองถ่ินทางดานประวัติคลองมหาสวัสดิ์ ความสําคัญของคลอง
มหาสวัสดิ์ บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน สภาพภูมิศาสตร  ความสําคัญ
ของคลองมหาสวัสดิ์ บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน แหลงทองเท่ียว
ทางการเกษตรและการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ใหนักเรียนไดเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
และเปนการปลูกฝงจิตสํานึกอุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน ซ่ึงเปนความตองการของ
ชุมชนท่ีตองการใหเยาวชนไดเรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ิน โดยจัดทําเปนสาระเพิ่มเติมจากหลักสูตร
สารการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงแนวทางการจัดทําสาระเพิ่มเติมพบวา นักเรียน
มีความสนใจ หรือความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ครูผูสอนสอดคลองกัน โรงเรียนสามารถ
จัดทําสาระเพ่ิมเติม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. วางแผนในเร่ืองการปรับเวลา อาจมีการเพิ่มเวลาจากท่ีกําหนดไวในโครงสราง   
หลักสูตรใหมีความเหมาะสม โดยกําหนดในชวงช้ันท่ี 2 (ป. 4 – ป. 6)  จัดไวในโครงการหลักสูตร 
 2. กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคใหเขมขน
และลึกซ้ึงข้ึน แลวไปทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู 
 3. จัดทํารายวิชาใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
บรรลุเปาหมาย 
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แผนภาพท่ี 13   แสดงภารกิจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ีมา : กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุ, 2545), 5. 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คูมือสาระการ 
เรียนรู 8 กลุม 

เอกสาร 
ประกอบหลักสูตร

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

ส่ือ 
การเรียนรู 

ระดับชาติ

หลักสูตรของสถานศึกษา 

ขอมูลสารสนเทศ 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

หนวยการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชา 

โครงสรางหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 

ส่ือ 
การเรียนรู 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

คูมือ 

ระดับสถานศึกษา

การจัดกจิกรรม 
พัฒนาผูเรียน 
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แผนภาพที่ 14 กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
ที่มา : กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545) 3.  

แผนภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. การเตรียมความพรอม 
 - การสรางความตระหนัก 
 - พัฒนาบุคลากร 
 - แตงตั้งคณะกรรมการของ 
  สถานศึกษา 

- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

ฯลฯ 

2.  การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) จัดทําสาระของหลักสูตร 
  - ศึกษาวิเคราะหขอมูล 
  - กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 
  - กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  - กําหนดโครงสรางหลักสูตร 
  – จัดทําสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   รายป หรือรายภาค 

- จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
- จัดทําหนวยการเรียนรู 
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ฯลฯ 

3.  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
 - สรางบรรยากาศการเรียนรู 
 - จัดหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาสื่อ  
 - จัดกระบวนการเรียนรู 
 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 - วัดผลประเมินผล 
 - แนะแนว 
 – นิเทศ กํากับ ติดตาม 
 - วิจัยเพื่อพัฒนา  

ฯลฯ 

7. การปรับปรุง พัฒนา 

6. การสรุปผลการดําเนินงาน 5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

4. การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) 
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 ดังนั้นสรุปไดวา ในการจัดทําหลักสูตรระดับทองถ่ินสาระเพ่ิมเติมสามารถดําเนินการ
ไดดังน้ี 
 1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางและสภาพปญหา ความตองการของชุมชน 
 2. ศึกษาความตองการและความสนใจของนักเรียน 
 3. กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป / รายภาคจากมาตรฐาน
การเรียนรูชวงช้ัน 
 4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 5. จัดทําแผนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู และ 
 6. การประเมินผล 
 
การประเมินผลหลักสูตร 
 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรข้ันตอนหน่ึงท่ีสําคัญและขาดไมไดคือ การประเมินผล 
(Evalualion) เพื่อใหทราบวา หลักสูตรนั้นไดผลตามความมุงหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหา
หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไขปรับปรุง พัฒนาตอไป ความหมายของการประเมินผลหลักสูตรตาม
ทัศนะของนักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงประมวลไวท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 วอรเทน และแซนเดอรส (Worthen and Sanders 1973 : 19, อางถึงใน ศรีวรรณ      
จันทรหงษ 2542 : 32) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรวา การประเมินผล 
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของผลผลิต วิธีการ จุดหมายและประโยชนท่ีไดรับจากหลักสูตร  
โดยเนนในเร่ืองการตัดสินคุณคาของส่ิงดังกลาว สวนโอลิวา (Oliva 2005 : 457) และเฟรด เจเนซี 
(Genesee 2001 : 144) ใหความหมายของการประเมินผลวาเปนกระบวนการวิเคราะหวิจารณ 
กําหนดรวบรวมและประมวลผลขอมูลท่ีมีประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ ฉะนั้น 
การประเมินจึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อการพัฒนาหลักสูตร สวนกาญจนา คุณารักษ (2540 : 220)  
ไดใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตรเปนการเตรียม
ขอสนเทศ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจในระยะตางๆ ของการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงขอสนเทศ
ดังกลาว อาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีสมบูรณท้ังหมดหรือองคประกอบเพียงบางสวนซ่ึงสอดคลอง
กับวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 30) และสําลี รักสุทธิ(2544 : 30) ท่ีกลาววาการประเมินหลักสูตร 
เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา ทดลองใช เปรียบเทียบ 
ระหวางผลการใชหลักสูตรท่ีวัดไดกับจุดมุงหมาย เพื่อหาขอบกพรองหรือปญหา ตลอดจน 
การตัดสินคุณคาและคะแนน ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
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 ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรจึงหมายถึง การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทําทดลองใชและผลของการใชแลว นํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาขอบกพรองหรือปญหาในสวน   
ตางๆ ของหลักสูตรเพ่ือประกอบการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรจะ
ทําใหทราบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันเปนหลักสูตรที่ดีหรือไมดี มีจุดดีจุดดอยอยางไร 
 
ประเภทของการประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสูตรแบงออกเปน 3 ประเภท ตามระยะของจุดมุงหมายของ        
การประเมิน โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528  : 95,อางถึงใน สาลินี อุดมผล 2542 : 31)และ
ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 193-195)  
 1. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชหรือประเมินในระหวางการรางหลักสูตร 
(Exante Evaluation) เปนการประเมินเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตร ตรวจสอบ   
คุณภาพของหลักสูตร เพื่อหาขอมูลที่ไมสมบูรณ อันจะนําไปสูการปรับแกไขกอนนําหลักสูตร
ไปใช สามารถทําได 2 ลักษณะคือ 
  1.1 ประเมินเม่ือสรางฉบับรางเสร็จแลวและกอนนําไปใชจริงควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพฉบับรางและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรในข้ันนี้ตองอาศัยความคิดเห็นของ              
ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาชีพครู และดานการวัดผล 
  1.2 ประเมินในข้ันการทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไขสวนท่ีขาดตกบกพรองหรือ
มีปญหาใหมีความสมบูรณเพื่อประสิทธิภาพของการนําไปใชตอไป 
 2. การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร (on-going or formative evaluation) 
ในชวงระยะการใชหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรใชไดดีเพียงใด บกพรองในจุดไหน จะได
แกไขใหเหมาะสมส่ิงท่ีประเมินคือกระบวนการใชหลักสูตรในดานการบริหารการจัดการหลักสูตร          
การนิเทศกํากับดูแลและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. การประเมินผลหลังเสร็จส้ินการใชหลักสูตร (summative evaluation) หลังจากมี 
การใชหลักสูตรมาระยะหน่ึงแลว หรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว จึงมีการประเมินเพื่อสรุปผล
การใชหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะสําหรับ  
การใชหลักสูตรคร้ังตอไป 
 
จุดหมายของการประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร เปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจาก     
การวัดในแงมุมตางๆ ของส่ิงท่ีประเมินเพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน
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มานั้น มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว หรือตองปรับปรุงแกไข ดังเชน ทาบา (Taba 1962 : 
310) กลาววาการประเมินหลักสูตรทําข้ึนเพ่ือศึกษากระบวนการตางๆ ท่ีกําหนดไววามีการ
เปล่ียนแปลงใดบางท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกับวัตถุประสงคของการศึกษาสวน วิชัย วงษใหญ 
(2523 : 192) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร มี 2 ประการ คือ ประเมิน 
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลเพื่อสรุปคุณคาของการพัฒนาหลักสูตร วาดีหรือ
ปรับปรุงแกไข ควรใชตอไปหรือควรยกเลิกท้ังหมด หรืออาจยกเลิกเพียงบางสวน ซ่ึงสอดคลองกับ
กาญจนา     คุณารักษ (2540 : 219) กลาววา การประเมินผลหลักสูตรใดๆ ก็ตาม จะมีจุดมุงหมาย
คลายคลึงกันอยู 3 ประการสําคัญๆ คือ 1) เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรนั้นโดยดูวาหลักสูตรท่ีจัดข้ึน
นั้นสามารถสนองตามวัตถุประสงคท่ีหลักสูตรนั้นตองการหรือไม 2) เพื่อตัดสินวาการวางเคาโครง
และรูปแบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรเปนไปในทางท่ี
ถูกตองแลวหรือไม 3) เพื่อวัดผลดูวา ผลผลิตคือผูเรียนนั้นเปนอยางไร  
 ดังนั้น จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร ก็เพื่อการปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมี
ความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 
เกณฑการประเมินหลักสูตร 
 ลักษณะเดนท่ีสําคัญประการหนึ่งของการประเมินคือ จะตองมีเกณฑไวสําหรับ    
เปรียบเทียบกับผลที่ไดรับ กลาวคือ  ถาผลที่ไดรับมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ผลการประเมินก็จะ
ออกมาในลักษณะท่ีพึงพอใจ  แตถ าผลการประเมินออกมาในลักษณะท่ีต่ํ ากว า เกณฑ                     
ผลการประเมินก็จะมีลักษณะท่ีไมนาพึงพอใจ 
 สันต  ธรรมบํารุง (2527 : 10) ใหความเห็นวา หลักสูตรท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. หลักสูตรควรมีความคลองตัวพอสมควร และสามารถที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ไดเปนอยางดี 
 2. หลักสูตรเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหการศึกษาบรรลุตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว 
 3. หลักสูตรท่ีดีจะตองสนองความตองการและความจําเปนของผูเรียน โดยมุงหวัง      
ท่ีจะปลูกฝงกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 4. หลักสูตรจะตองคํานึงถึงเนื้อหาวิชาและการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน 
 5. การดําเนินการวางแผนหลักสูตร ควรคํานึงถึงรากฐานท่ีเช่ือถือได 
 6. ในการพัฒนาหลักสูตร ควรคํานึงถึงรากฐานทางปรัชญาทางการศึกษา รากฐาน
ทางจิตวิทยา รากฐานทางสังคม ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง 
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 7. หลักสูตรควรจะเปนแนวกวางเปดโอกาสใหผู เ รียนไดสํารวจความสนใจ  
ความถนัดและความสามารถเปนรายบุคคล 
 8. หลักสูตรในระดับตางๆ ควรจะมีความสัมพันธและตอเน่ืองกันไมขาดตอน 
 ดังนั้น เกณฑท่ีจะใชในการประเมินผลหลักสูตร ควรมีความเหมาะสม และครอบคลุม
ในเร่ืองของจุดมุงหมาย ความสําคัญ และความจําเปนของหลักสูตร ตลอดจนความเหมาะสมตอ
สภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และความตองการของผูเรียน 
 
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ ดังนั้นในการออกแบบประเมิน ผูประเมิน
จะตองพิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไรจึงจะทําใหผลการประเมินท่ีถูกตองตามสภาพ     
ความเปนจริง ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูท่ีจะใชผลประเมิน ถาพิจารณาให
ละเอียด รูปแบบการประเมินบางรูปแบบจะมีความคลายคลึงกัน สําหรับการจัดประเภทรูปแบบโดย
อาศัยลักษณะพฤติกรรมการประเมินเปนหลัก แบงไดเปน 3 กลุม (สําราญ มีแจง  2544 : 112) คือ  
 1. รูปแบบท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal – Attainment Model หรือ Objective 
Model) ซ่ึงเนนวัตถุประสงคหรือ จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลักในการประเมิน ดังนั้น             
ผูประเมินจึงตองกําหนดจุดมุงหมายและตีคาจุดมุงหมายเหลานี้ เพื่อพิจารณาวาส่ิงท่ีจะประเมิน
บรรลุจุดมุงหมายมากนอยเพียงใดผูมีความคิดในแนวนี้ไดแก ไทเลอร (Tyler) ทาบา (Taba)  
แฮมมอน (Hammound) สคริพเวน (Scriven) และครอนบาค (Cronbach) ในท่ีนี้ยกตัวอยาง รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler Model of Evaluation) ไทเลอร (Tyler 
1950 : 110 – 125) เปนผูวางรากฐานการประเมินผลหลักสูตรนับต้ังแตป ค.ศ. 1930 และไดใหคํา
นิยามของการศึกษาวา “การศึกษา” คือ การเปล่ียนพฤติกรรม ดังนั้นการประเมินผลหลักสูตรจึงเปน           
การเปรียบเทียบวาพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีไดตั้งไวหรือไม (Worthen and 
Sanders 1973 : 19) นอกจากนี้ ไทเลอรมีความเห็นวากระบวนการจัดการศึกษาน้ันประกอบไปดวย
องคประกอบ 3 อยางคือ จุดมุงหมายของการศึกษา  ประสบการณการเรียนรู และการพิจารณา      
ผลสัมฤทธ์ิ ท้ัง 3 สวนนี้จะมีความสัมพันธกัน  ดังแผนภาพท่ี 15 
  จากแผนภาพท่ี 15 แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตาม
แนวคิดของไทเลอรตามแนวคิดนี้ พื้นฐานของการจัดหลักสูตร ก็คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตอง
สามารถวางจุดหมายท่ีชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร พยายาม 
จัดประสบการณการสอนเพื่อชวยผูเรียนใหเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีตองการ บทบาทของ 
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การประเมินหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
หลักสูตร จึงอยูท่ีการดูผลผลิตของหลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม แนวคิดของไทเลอร 
จึงยึดความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก 
                                          จุดมุงหมายของการศึกษา 
 
 
 
      ประสบการณเรียนรู   การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ 
 
แผนภาพท่ี 15 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา 
ท่ีมา : Tyler Relph W, Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago : University of 
Chicago Press,1950), 116. 
 
  จุดหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซ่ึงถือวาการประเมินผลหลักสูตร 
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ โดยวิเคราะหทรัพยากรของจุดหมาย คือ 
นักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระ ขอบเขตของจุดหมายคือ  จิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา 
  2. กําหนดจุดหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจนเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเปนพฤติกรรม             
ท่ีตองการวัดในภายหลัง 
  3. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
  4. เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหเนื้อหาหรือประสบการณท่ี
วางไวประสบความสําเร็จ 
  5. ประเมินผลโดยใชวิธีการตางๆ หรือการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
  6. ถาไมบรรลุจุดหมายท่ีวางไว จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุง       
หลักสูตรนั้นแตถาบรรลุตามจุดหมายท่ีวางไวก็อาจจะใชผลสะทอนกลับของหลักสูตรนั้นเปน     
ขอมูลในการปรับปรุงการกําหนดจุดหมาย หรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณคาของหลักสูตร 
  การประเมินตามข้ันตอนของไทเลอร การเปล่ียนแปลงแกไขหรือปรับปรุง
จุดหมายของหลักสูตรท่ีจะประเมิน จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงวิธีการในการประเมินดวย 
(Worthen and Sander 1973 : 156) การประเมินผลแบบนี้จึงเปนการประเมินผลสรุป (summative 
evaluation)     มากกวาการประเมินยอย (formative evaluation) 
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 2. รูปแบบการตัดสินคุณคา (Judgement Model) โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก เกณฑท่ี
ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ เกณฑภายใน ไดแก กระบวนการตางๆ ท่ีชวยใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เกณฑภายนอก ไดแก การประเมินผลวัตถุประสงคท่ีบรรลุ เชนการประเมินผลผลิต การประเมิน
โดยใชรูปแบบดังกลาวตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ผูนําในแนวคิดรูปแบบ การประเมิน
ประเภทนี้ ไดแก โปรวัส (Provas) และสเตค (Stake’s countenance model) สเตค (Stake,  อางถึงใน
สําราญ มีแจง 2544 : 124-128) ใหความหมายของการประเมินไววาเปนการบรรยายและตัดสิน   
คุณคาโปรแกรมการศึกษาซ่ึงเปนการบรรยายส่ิงท่ีถูกประเมินโดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ
ในการตัดสินคุณคา ดังนั้นจะเห็นวาการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 
ประการ คือ การบรรยาย (Description) การตัดสินใจ (Judgement)  นั่นคือ การบรรยายจะเปน      
การอธิบายลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ กัน สวนการตัดสินใจจะตองมี
เกณฑมาตรฐาน (Standard) ในการเปรียบเทียบ 
  แตเนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมายและวิธีการเก็บขอมูลมีหลายวิธี จึงเปนหนาท่ี
ของ     ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลท่ีแทจริงใหได สเตคจึงเสนอวาขอมูลท่ีควรจะพิจารณา 
ในการประเมินผลหลักสูตรมี 3 ชนิดดวยกัน คือ ปจจัยเบ้ืองตน (Antecedences) ไดแก ส่ิงตางๆ          
ท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร เชน บุคลิกและนิสัยของนักเรียนและครู เนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือการเรียน 
สภาพแวดลอมและชุมชน กระบวนการ (Transactions) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ทัศนคติของนักเรียนเปนตนจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา 3 ประเภท ผูประเมินตองแยกเปน            
ผลท่ีคาดหวัง (intents) และผลท่ีเกิดข้ึนจริง (observations) แลวนํามาเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
เพื่อชวยในการตัดสิน ซ่ึงเกณฑอาจจะมาจากการกําหนดไวกอน หรือเปนเกณฑท่ีมาจากพฤติกรรม
ของกลุม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 16 
  จากแผนภาพท่ี 16 รูปแบบการประเมินผลของสเตค ผูประเมินตองพิจารณาขอมูล 
เพื่อการอธิบายกอน คือตองมีการศึกษาความสอดคลองระหวางผลท่ีคาดหวังกับผลท่ีเกิดข้ึน           
ความสัมพันธระหวางปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการและผลผลิต เม่ือไดผลอยางไรแลวจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือมาตรฐานท่ีคาดวาจะใหเกิดข้ึน แลวจึงตัดสินใจ นั่นคือ จากแผนภูมิ
ตั้งแตชองท่ี 1 ถึง 6 ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลใน 2 แนวคิด ในแนวต้ัง ไดแก 1-2-3 และ 4-5-6 
ควรมีความสัมพันธกันเพื่อดูวาปจจัยเบ้ืองตนอํานวยตอกระบวนการหรือไม ในแนวนอนไดแก 
ชอง 1-4,2-5 และ 3-6 ตองมีความสอดคลองกัน เพื่อตรวจสอบวาขอมูลท่ีได ในแตละสวน 
ตามแนวต้ังมีความสอดคลองกับส่ิงท่ีคาดหวังไวหรือไม ตองมีการปรับปรุงในสวนใดบาง 
 3. รูปแบบท่ีชวยในการตัดสินใจ (Decision Model) ผูท่ีเสนอรูปแบบนี้ ได
แกสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และโพรวัส (Provus) ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางรูปแบบของสตัฟเฟลบีม 
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(Stufflebeam) ท่ีเรียกวาการประเมินแบบซิปป (CIPP) หรือ (CIPP Model) ซ่ึงยอมาจาก C 
(Context)  คือสภาพแวดลอม I (Input) คือ ปจจัยเบ้ืองตน P(Process) คือ กระบวนการและ 
P(Product) คือผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 16   รูปแบบการประเมินของ สเตค  
ท่ีมา : สําราญ มีแจง , การประเมินโครงการทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : นิชินแอดเวอรไทซ่ิงกรุป, 
2544), 126. 
 
 รูปแบบการประเมินแบบซิปป (The CIPP Model of Evaiuation) Stuffebeam ไดพัฒนา
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบครบวงจร เพ่ือใชในการประเมินทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวย
การประเมิน 4 ดาน (สําลี รักสุทธิ 2544 : 30-32) ดังแผนภาพท่ี 17 
 1. การประเมินบริบท (context evaluation) คือการประเมินสภาพแวดลอมปจจุบัน      
ท่ีเปนสภาพพื้นฐานท่ัวไปของโรงเรียนและความตองการที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลักสูตร
วา สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการหรือไม  รวมท้ังความเปนไปไดของ       
การดําเนินงานวามีความราบร่ืนหรืออุปสรรคใดบาง ซ่ึงผลที่ไดจากการประเมินจะชวยตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนหรือการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการอื่นๆ ส่ิงท่ีควรประเมินไดแก นโยบาย จุดมุงหมาย ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ รวมถึง
ผลกระทบ 
 2. การประเมินตัวปอนเขาหรือปจจัยเบ้ืองตน (input evaluation)  คือการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรหรือสรรพกําลังวามีความเปนไปไดในการบรรลุตาม          

   ผลที่คาดหวงั               ผลท่ีเกิดข้ึนจริง    เกณฑมาตรฐาน         การตัดสินใจ 

ภาคการบรรยาย ภาคการตัดสินคุณคา 

ปจจัยเบื้องตนตน

กระบวนการ 

ผลผลิต 

1 

6 3 

5 2 

4 
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วัตถุประสงคหรือไมอยางไร การประเมินในสวนนี้เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ 
โครงสรางรวมท้ังวิธีการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรท่ีจะ
ใชวิธีการใดท่ีเหมาะสมกวาส่ิงท่ีควรประเมิน ไดแก บุคลากร เอกสาร งบประมาณและเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 17   รูปแบบซิปป (The CIPP Model of Evaluation : 1977) 
ท่ีมา : สําลี รักสุทธิ , เทคนิคการเขียนหลักสูตร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท, 2544), 31. 
 
 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) คือ เปนการประเมินวิธีการ 
ข้ันตอนสภาพการทํางานหรือการใชหลักสูตรวามีประสิทธิภาพเปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไวหรือไม 
เพียงใด ส่ิงท่ีควรประเมิน ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล 
 4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) คือ การประเมินผลที่เกิดจากการใช    
หลักสูตร เพื่อตัดสินคุณภาพของผลผลิต คุณภาพของหลักสูตร ผลท่ีไดอาจจะเปนผลที่กําหนดไว
แลวในวัตถุประสงคหรือผลกระทบ หรือผลขางเคียงก็ได การประเมินผลสวนนี้เพื่อชวยใน        
การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือปรับปรุงขอบกพรองในสวนตางๆ 
 รูปแบบการประเมินประเภทนี้ไมเพียงแตประเมินวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเทานั้น 
แตเปนการประเมินเพื่อใหไดรายละเอียดตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

C P I P 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน 
2. จุดมุงหมาย 
3. นโยบาย 
4. อาคาร สถานท่ี 
5. ชุมชน 
 

1. ครู 
2. นักเรียน 
3. เอกสาร
หลักสูตร 
4. วัสด ุ
5. งบประมาณ 
6. เวลา 
7. เทคนิควิธีการ 

1. การบริการ 
2. การนิเทศ 
3. การเรียน 
การสอน 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิ 
2. ทางการเรียน 
3. ทักษะปฏิบัต ิ
4. เจตคติและ 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
 

ขอมูลยอนกลับ 
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 การประเมินหลักสูตรเปน ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร               
การประเมินเปนข้ันตอนท่ีทําใหไดขอมูลแสดงใหเห็นถึงจุดเดน หรือจุดดอยอะไรบางท่ีจะตอง  
ปรับปรุงเพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ การประเมินมีหลายรูปแบบ ดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีประเมิน
จะตองเขาใจ และทราบจุดมุงหมายของการประเมิน เพื่อเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมในการประเมิน 
เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหมากท่ีสุด 
 
การประเมินหลักสูตรโดยใชหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 
 BSC เปนรูปแบบ (Model) การวัดผลการดําเนินงานขององคกร โดยกําหนดกรอบงาน 
(Framework) ของคณะผูบริหาร (Executives) ซ่ึงแปลงจากวิสัยทัศนและกลยุทธ เปนวัตถุประสงค 
(Objectives) และการวัด (Measures) ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงกําหนดกรอบเปนมุมมอง 4 ดาน ไดแก 
การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูโดยการพัฒนาจัดทําเปนตารางกรอบการประเมิน 
(Scorecard) ใชเปนกรอบงานการบริหารและหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด  
เช่ือมโยงสัมพันธกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร (Kaplan and Norton. 1996 : 24-25)                    
สวนพสุ เดชะรินทร (2547 : 4) และ สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล (2546 : 15) ไดความหมาย Balanced 
Scroecard ไวสอดคลองกันวา Balanced Scorecard เปนเคร่ืองมือทางดานการจัดการท่ีชวยในการนํา
กลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยการวัดหรือประเมินท่ีจะชวยใหองคกรเกิดความสอดคลองเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและมุงเนนในส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร และยังมีรูปแบบและ  
วิธีการที่ชวยใหการถายทอดทิศทางขององคกรกลยุทธและเปาหมายสูการปฏิบัติเปนไปไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือท่ีดีในการส่ือสารท้ังกลยุทธและผลงานสูพนักงานทุกระดับ
ในองคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องตอไป 
 จึงสรุปวา BSC คือ รูปแบบของการวัดผลการดําเนินงานขององคกรระบบใหม เกิดจาก
การวิเคราะหวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร โดยใชการวัด (Measurement) เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 
กําหนดกรอบงานการวัดท้ังดานการเงินและไมใชดานการเงิน ประกอบดวยส่ีมุมมองไดแก การเงิน
ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการพัฒนา ซ่ึงงานหลักของการวัดโดยหลักการ BSC  
คือ การกําหนดตารางกรอบการประเมินผล (Scorecard) และการใชตารางกรอบการประเมินผล     
ดังแผนภาพท่ี 18 
 จากแผนภาพที่ 18 จะเห็นวาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย BSC  นั้นเร่ิมจาก   
การวิเคราะหวิสัยทัศน  และภารกิจของสถานศึกษา จากนั้นจังกําหนดเปนตารางกรอบการประเมิน 
(Scorecard) ประกอบดวย 4 มุมมอง คือ  
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กรอบการประเมินหลักสูตรโดยใชหลักการ BSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 18   กรอบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักการ BSC 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนหลักโครงการ, หนึ่งอําเภอหน่ึงโรงเรียน 
ในฝน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 2. 
 
 1. มุมมองดานนักเรียนและผูเกี่ยวของ (ลูกคา) หมายถึงการประเมินนักเรียนและ         
ผูเกี่ยวของทางการศึกษา ซ่ึงดานนักเรียนประกอบดวยการประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิตาม            
จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและความพึงพอใจในการเรียนการสอน สวนดานผูเกี่ยวของ
ทางการศึกษา   ไดแก  พอแมหรือผูปกครองนักเรียน และชุมชน ประกอบดวยการประเมินเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การใหบริการของสถานศึกษา 

        1. มุมมองดานนักเรียนและผูเก่ียวของ 
วัตถุ การ เปา กลยุทธ

ประสงค วัด หมาย ริเริ่ม

 

    4. มุมมองดานการงบประมาณและทรัพยากร 
วัตถุ การ เปา กลยุทธ

ประสงค วัด หมาย ริเริ่ม

 

   3. มุมมองดานการเรียนรูและการ
พัฒนา 

วัตถุ การ เปา กลยุทธ
ประสงค วัด หมาย ริเริ่ม

2.มุมมองดานกระบวนการภายใน
โรงเรียน 

วัตถุ การ เปา กลยุทธ
ประสงค วัด หมาย ริเริ่ม

 

วิสัยทัศน
และภารกิจ

ของ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
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 2. มุมมองดานกระบวนการภายใน (กระบวนการพัฒนาหลักสูตร) หมายถึง             
การประเมินดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารการจัดการ หรือนําหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใช และการประเมินหลักสูตร 
 3. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา หมายถึงการประเมินดานความสามารถของ   
ผูบริหารและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแตดานการจัดทํา การบริหารหรือการใช  
หลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ซ่ึงในการประเมินความรู ความสามารถในการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช คือ ระดับคุณภาพของการสอน ไดแก การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัด
กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา 
ประกอบดวยความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน และ
พันธกิจสถานศึกษาและจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอน 
 4. มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (การเงิน) หมายถึงการประเมินดานการใช  
งบประมาณและทรัพยากรตางๆ ในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช จากนั้นในแตละมุมมอง    
จะตองกําหนดวัตถุประสงคการวัด เปาหมาย และวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชประเมิน ใหเกิด      
ความเปนเหตุเปนผล และมีความสมดุลในแตละมุมมอง 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูปจจุบัน คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา 20 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ 
ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยไปสูสังคมความรูทันการณในเร่ืองท่ีสําคัญ ดังนี้ (กระทรวง   
ศึกษาธิการ 2544 : 1) 
 1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง ไมสามารถสะทอนความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศเปนผูนําดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิภาค        
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จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการ เจตคติท่ีดีทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 
 3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิดสรางสรรค วิธีการ
เรียนรูใหสังคมไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถท่ีจะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร และการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูท่ีมีอยู   
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุใหบุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและ       
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 10)     
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ    
ชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 ระบุวา การศึกษา
เปนการกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล               
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 2) การจัดการศึกษาตองเปน      
การพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม                     
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เปดโอกาสให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 2) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 
ระบุวา ใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของ
ชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ   
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ          
มีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 13) 
 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังนี้ 
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 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ      
ความเปนสากล 
 2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
 5. เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี        
มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนด  
จุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค   ดังตอไปน้ี  
 1. เห็น คุณค าของตนเอง  มีวินั ยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการกาวหนา 
 3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง      
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด    
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
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โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูท่ี
กําหนดไว ใหสถานศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนด  โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 5) 
 1. ระดับชวงช้ัน 
  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
  ชวงช้ันท่ี 1  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 
  ชวงช้ันท่ี 2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
  ชวงช้ันท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
  ชวงช้ันท่ี 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 
 2. สาระการเรียนรู 
  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะ หรือ
กระบวนการการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 
  2.1  ภาษาไทย 
  2.2  คณิตศาสตร 
  2.3  วิทยาศาสตร 
  2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  ศิลปะ 
  2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.8  ภาษาตางประเทศ 
  สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน        
การสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมท่ีสอง 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิด และ          
การทํางานอยางสรางสรรค 
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 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีตองเรียนตลอด 12 ป  การศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนกลุมสาระการเรียนรู      ท่ีประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึง
มีลักษณะเปนสหวิทยาการโดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอม
รวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากร
ศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีออกแบบมา เพื่อสงเสริมศักยภาพการเปน
พลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายของการพัฒนาความเปน  พลเมืองดีมีสาระและมาตรฐานท่ี
สําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 16 – 17) 
 สาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติศาสตร ความสําคัญ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการ
อยูรวมกัน 
  มาตรฐาน ส 1.2 :  ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม และ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
  มาตรฐานส 1.3 :  ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ คานิยมท่ีดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 สาระท่ี 2 : หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
  มาตรฐาน ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน 
ศรัทธา และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 สาระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร 
  มาตรฐาน ส 3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และ      
การบริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเศรษฐกิจอยาง
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
  มาตรฐาน ส 3.2 : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร 
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  มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห      
เหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
  มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแง  
ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย            
มีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร 
  มาตรฐาน ส 5.1 : เขาใจลักษณะของโลกทางภายภาพ ตระหนักความสัมพันธของ
สรรพส่ิงท่ีปรากฏในระวางท่ี ซ่ึงมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใชและการจัดการอยาง              
มีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ส 5.2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ   
ท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อ           
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ผูวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยบูรณาการในกลุมสาระ  
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คือ สาระท่ี 3 : ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 3.2 : 
เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ  ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของ
การรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก มาตรฐานสาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1 :  
เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ และ
สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร  มาตรฐาน ส 5.2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซ่ึงในการบูรณาการคร้ังนี้เปนการบูรณาการภายในระดับชวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6) 
 ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามในดานตางๆ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 3) 
 1. ดานความรู จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการ
สําคัญของวิชาตางๆ ในสาขาสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม 
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สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา ปรัชญาและศาสนาตาม
ขอบเขตท่ีกําหนดไวในแตละระดับช้ันในลักษณะบูรณาการ  
 2. ดานทักษะกระบวนการ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะและกระบวนการ
ตางๆ เชน ทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม เปนตน 
 3. ดานเจตคติและคานิยม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชวยพัฒนาเจตคติและคานิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พึ่งตนเอง 
ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ความกตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยในการเปนผูผลิตท่ีดี มีความพอดีใน  
การบริโภค เห็นคุณคาของการทํางาน รูจักคิดวิเคราะห รูจักการทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของ     
ผูอ่ืน และเห็นแกประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถ่ิน รักประเทศชาติ เห็นคุณคา
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และ             
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 วิสัยทัศน 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนดวิสัยทัศนของกลุม ดังนี้ 
 1. เปนศาสตรบูรณาการท่ีมุงใหเยาวชนเปนผูมีการศึกษาพรอมท่ีจะเปนผูนําเปนผูมี   
สวนรวม และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบโดย 
  - นําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อการตัดสินใจในการเปนพลเมืองดี 
  - นําความรูเกี่ยวกับโลกของเรามาสรางความเขาใจในกระบวนการกอใหเกิด
สภาพแวดลอมของมนุษย เพื่อการตัดสินใจในการดํารงชีวิตในสังคม 
   นําความรูเร่ืองการเมืองการปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง ชุมชน
ทองถ่ิน และประเทศชาติของตน 
  - นําความรูเกี่ยวกับการผลิต การแจกจาย การบริโภคสินคาและบริการมา
ตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพ และการอยู
ในสังคม 
  - นําความรูเกี่ยวกับคุณคาของจริยธรรม ศาสนา มาตัดสินใจใสการประพฤติ
ปฏิบัติตนและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
  - นําวิธีการทางสังคมศาสตรมาคนหาคําตอบเก่ียวกับประเด็นปญหาในสังคม
และกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติท่ีสรางสรรคตอสวนรวม 
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  เยาวชนจําเปนตองศึกษาสาระการเรียนรูของกลุมสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ือใหเขาใจสังคมโลกท่ีซับซอนสามารถปกครองดูแลตนเองและเอาใจใสตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของโลกได 
  ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดใชความรูอยางมีความหมายเพื่อการตัดสินใจ การสํารวจ 
สอบสวน การสืบคน  การสรางสรรคส่ิงตางๆและนําพาตนเองและผูอ่ืนเช่ือมโยงความรูเรียนสูโลก
แหงความเปนจริงในชีวิตได 
 2. ไดบูรณาการสรรพความรู กระบวนการและปจจัยตางๆ เพื่อการเรียนรูตาม
เปาหมายของทองถ่ินและประเทศชาติ การเรียนการสอนตองใชความรูท้ังในระดับทองถ่ิน
ประเทศชาติ และระดับโลกเช่ือมโยงเขาดวยกัน 
 3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัยรวมกับเพื่อนและผูใหญ สามารถแสดง
จุดยืนในคานิยม จริยธรรมของตนอยางเปดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืนท่ี
แตกตางจากตนอยางต้ังใจ 
 4. การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดข้ันสูงในประเด็นหัวขอท่ี
ลึกซ้ึง ทาทาย ผูเรียนมีสวนในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีความหมาย ไดรับการประเมินท่ีเนน
การนําความรูมาประยุกตใชทุกมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
การจัดเตรียมโครงงานท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมเปนจริงของสังคมท่ีใหผูเรียนไดนําส่ิงท่ีเรียน
ไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิต 
 คุณภาพของผูเรียน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูข้ันพื้นฐานท่ีผูเรียนตองเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประกอบดวยศาสตรตางๆ หลายสาขา มีลักษณะเปนวิทยาการ มุงเนนให
ผูเรียนมีความรู มีทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค รวมท้ังไดแสดง
บทบาทและความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสภาพแวดลอม 
 จากองคประกอบดังกลาว จึงทําใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดเนนใน
การสรางคุณภาพของผูเรียน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ข : 12-13) 
 1. ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถนํา     
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนา  
ตนเองอยูเสมอ รวมท้ังบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
 2. ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี        
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เปนผูกระทําความดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งถายทอดส่ิงท่ีดีงามไวเปนมรดกของชาติ เพื่อ
สันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ท้ังในอดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปน
ระบบ และนําไปใชสรางองคความรูใหมได 
 5. มีปฏิสัมพันธท่ีดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับส่ิงแวดลอม เปนผูสราง 
วัฒนธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
นั้นกําหนดโครงสรางสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวางๆ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีแสดง  
คุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบ 12 ป และเม่ือเรียนจบแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม   
สถานศึกษาจึงตองนําโครงสรางดังกลาวไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพ
ปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ินและคุณลักษณะอันพึงประสงค สถานศึกษาตอง 
จัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีกําหนด นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถ     
จัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหมๆ รายวิชาท่ีมีความเขมขนมากข้ึน
อยางหลากหลาย  ใหผู เ รียนไดเ ลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  และ             
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ จึงจัดทําสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 เปนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน
ทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสาร และพ้ืนฐาน
ความเปนมนุษย เนนบูรณาการอยางสมดุลท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณและวัฒนธรรม 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
 
 หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงหลักสูตรท่ีโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาข้ึน 
โดยจัดองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหเปนไปตามขอบขายท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวจัดทําสาระหรือรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพปญหาโรงเรียน ชุมชน
และทองถ่ินรวมท้ังความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน หลักสูตรแตละโรงเรียน
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จึงมีสวนท่ีเปนแกนกลางเหมือนกันแตแตกตางกันในสวนท่ีเพิ่มเติม  ตามวิสัยทัศน  และ            
ความตองการของบุคคลตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ (สุภัทร พันธพัฒนากุล,2545 : 26) สํานักงานพัฒนา
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6 (2546 : 11)  ใหความหมายหลักสูตรสถานศึกษา
ในแนวทางเดียวกันวา หมายถึง หลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ เกิดการเรียนรู สามารถนําความรูสูการปฏิบัติจนมีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
และโลกอยางมีความสุข 
 ดังนั้นสรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษาหมายถึง แผนหรือแนวทางที่โรงเรียนจัดทําข้ึน
โดยทําสาระหรือรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพปญหาโรงเรียนชุมชน ความสนใจ และ      
ความสามารถของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถของแตละบุคคลไปสูศักยภาพ
ท่ีสูงสุดของตนและนําความรูสูการปฏิบัติ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งอยูท่ีหมู 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 เปดสอน 2 ระดับ
คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 โดยมีวิสัยทัศนโรงเรียนดังนี้ 
 “โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์มุงพัฒนานักเรียนใหมีความรูโดยใชเทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินและรักษส่ิงแวดลอมเนนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันพึงประสงค” ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรสถานเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เปนการพัฒนา
หลักสูตร  ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีรักษส่ิงแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน          
ซ่ึงการพัฒนาดังกลาว ไดนําชุมชนเขามามีสวนรวมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง
การเรียนรูในทองถ่ิน   นอกจากนี้หลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ยังสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 
 
พันธกิจของโรงเรียน 
 1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเนนความรูดานภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 4. จัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 
 5. รวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา และ 
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 6. จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ถูกตอง  เปนปจจุบัน หลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์         
สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนขอ 4 จัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน     
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนและขอ 5 รวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา          
         
เปาประสงคของโรงเรียน   มีดังนี้ 
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 2. ครูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญกําลังใจ  
 3. มีสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีดีและพอเพียง 
 4. ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์       
สอดคลองกับเปาประสงคของโรงเรียนขอ  3 มีสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูท่ีดีและพอเพียง 
ขอ 4   ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน  มีดังนี้   
 1. มารยาทไทย 
 2. ความมีระเบียบวินัย 
 3. ใฝรูใฝเรียน 
 4. การรักษาสุขภาพอนามัย 
 5. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย หลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอ 3 ใฝรูใฝเรียน และขอ 5 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
     ดังนั้นหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์จึงเปนหลักสูตรท่ีจัดเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระท่ี3 เศรษฐศาสตร    
มาตรฐาน ส 3.2 :  รูและเขาใจปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการ  สาระท่ี 4            
ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติความเปนมา
ของจังหวัด ภาค  ประเทศ  โดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัด  ภาค  
ประเทศ  สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส.5.2 เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ตระหนักถึงผลจาก   การกระทําของมนุษยท่ีมี
ตอส่ิงแวดลอม ดําเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  มีสวนแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม จากความสําคัญของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ท่ีมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ของโรงเรียน  สําหรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์      
มีรายละเอียดดังตารางท่ี   1 
 
ตารางท่ี 1   โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

วิชา  / ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 รวม ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ภาษาไทย 280 280 280 840 200 200 200 600 
คณิตศาสตร 200 200 200 600 200 200 200 600 
วิทยาศาสตร 80 80 80 240 120 120 120 360 
สังคมศึกษา 80 80 80 240 100 100 100 300 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 120 40 40 40 120 
ศิลปะ 40 40 40 120 40 40 40 120 
การงานอาชีพ 80 80 80 240 80 80 80 240 
ภาษาตางประเทศ 80 80 80 240 80 80 80 240 
กิจกรรมพัฒนา 120 120 120 360 120 120 120 360 
สาระเพ่ิมเติม - - - - 20 20 20 60 
รวม 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 

 
ท่ีมา : โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์, “หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2550,” 2550. (อัดสําเนา) 
 
 จากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จึง
สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม    
โครงสรางเวลาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          
ปการศึกษา 2550 และในงานวิจัยเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูรูทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถ  
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ ถายทอดรวมกับครูผูสอน 
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หนวยการเรียนรูและเวลาท่ีใชสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ไดกําหนดการเรียนรูและเวลาท่ีใชสอน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 วิเคราะหหนวยการเรียนรูและเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 
หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาท่ีใชสอน (ชั่วโมง) ภาคเรียนท่ี 1 

1 ครอบครัวสุขสันต 12 1 
2 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 10  
3 โรงเรียนแสนสนุก 8  
4 แมของแผนดิน 10  
5 คลองมหาสวัสดิ์ 20  
                                       รวม 60  
6 รักษส่ิงแวดลอม 12 2 
7 ท่ีนี่ประเทศไทย 12  
8 เร่ืองของเด็ก 12  
9 ทองไปในโลกกวาง 12  
10 โอวาท 3 12  
                                      รวม 60  

 
 จากตารางท่ี 2 เวลาท่ีใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  แบงเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียน
ท่ี 1 เวลาท่ีใชสอน 60 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 เวลาท่ีใชสอน 60 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใชสอนท้ังส้ิน 120 
ช่ัวโมง  
 สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เปนหลักสูตรท่ีจัดเพิ่มเติม 
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 คําอธิบายรายวิชา     กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม    
หนวยการเรียนรู ท่ี  9  เร่ือง  คลองมหาสวัสดิ์   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 
 

 ศึกษา   วิ เคราะห   อภิปราย   รวบรวมขอมูล  เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับประวัติ 
ความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางาน
ท้ังการผลิตและการบริการ 
 ศึกษา  อภิปราย  รวบรวมขอมูล  คนควาขาวสารความรูในทองถ่ิน เพื่อใหรูและเขาใจ
มิติสัมพันธเชิงทําเลท่ีตั้ง  ความสําคัญ   ความแตกตาง  สาเหตุ  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  สังคมและ    วัฒนธรรม ตระหนักผลจากการกระทําของมนุษย  ภูมิใจ 
รักษาและมีสวนรวมในการแกปญหา     สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีทักษะในการศึกษาคนควา
ดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 หนวยการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เปนหนวยการเรียนรูท่ี 9 ในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเช่ือมโยง มาตรฐานการเรียนรู        
แกนกลางกับสาระการเรียนรูทองถ่ิน ไดกําหนดสาระการเรียนรูและเวลาที่ใชสอน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหหนวยการเรียนรูเร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

หนวยท่ี สาระการเรียนรู ระยะเวลาท่ีใชสอน 
9 คลองมหาสวัสดิ์ 

- ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
-     ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
-     บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีต  
และปจจุบัน 
- สภาพภูมิศาสตร 
- แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
- การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

 
 
 

20 

  
 จากตารางท่ี 3  หนวยการเรียนรูท่ี 9 เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์  ใชเวลาเรียนท้ังส้ินจํานวน 
20 ช่ัวโมง ซ่ึงไดมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
สาระการเรียนรู และเวลาเรียน   รายละเอียดดังตารางท่ี  4 
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ตารางท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระ 
การเรียนรูและเวลาเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 9 เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ท่ี 2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู 

ส 4.1 ขอ 3 เขาใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติ
ความเปนมาของจังหวัด โดย
เปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลง 
วิถีชีวิตของคนในจังหวัด 

-  บอกวิธีการทางประวัติศาสตร   
ในการศึกษาความเปนมาของคลอง
มหาสวัสดิ ์
-  อธิบายประวัตคิลองมหาสวัสดิ์ 

- ประวัติความ
เปนมาของคลอง 
มหาสวัสดิ ์

 - เปรียบเทียบใหเห็นการ 
เปล่ียนแปลงวถีิชีวิตของคนใน
ทองถ่ิน 

-  ความสําคัญของ    
คลองมหาสวัสดิ์ 
- บทบาทของคลอง
กับวิถีชีวิตของคนใน
อดีตและปจจบัุน 

ส 3.2 ขอ 1  รูและเขาใจปจจยั
ตางๆท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการ
ผลิตและการบริการ 

-  บอกปจจยัตางๆ ท่ีมีผลตอการ
ทํางานท้ังการผลิตและบริการ
ระดับทองถ่ิน 

-  แหลงทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษ 

ส 5.1ขอ1 เขาใจมิติสัมพันธทําเล
ท่ีตั้ง ลักษณะทางกายภาพท่ีทําให
เกิดปรากฏการณในทองถ่ิน 

-  บอกมิติสัมพันธทําเลที่ตั้ง 
ลักษณะทางกายภาพของคลอง 
มหาสวัสดิ์ 

-  สภาพภูมิศาสตร 

ส 5.2 ขอ 3  เขาใจความสัมพนัธ
ระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
ตระหนกัถึงผลจากการกระทําของ
มนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีสวนรวมแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

-  อธิบายความสัมพันธของ  
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมในทองถ่ิน 
-  ตระหนักถึงผลจากการกระทํา  
ของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
-  ดําเนินชีวิตตามแนวทาง         
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
- มีสวนรวมในการแกปญหา  
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

-  การอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ ์
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ภูมิหลังคลองมหาสวัสดิ์ : บริบทในการพฒันาหลักสูตร 
 
ประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 
 การขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเปนเสนทางเดินเรือสายหลักในการสัญจรระหวางแมน้ํา
เจาพระยากับแมน้ําทาจีน ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ 
ใหเจาพระยาทิพากรวงศ มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) เร่ิมขุดคลองมหาสวัสดิ์ข้ึนในป พ.ศ. 2400 
ขุดเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2403 
 นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาประวัติคลองมหาสวัสดิ์   ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับคลอง
มหาสวัสดิ์ในแงมุมท่ีแตกตางกัน  ดังเชน  เอ่ียม  ทองดี (2545 : 56) กลาววา   คลองมหาสวัสดิ์เปน
คลองขุดขนาดกวางเจ็ดวา ลึกหกศอก ยาว 27 กิโลเมตรเศษ (เร่ิมตนจากคลองบางกอกนอยริมวัด
ชัยพฤกษมาลา ไปออกแมน้ําทาจีนตรงบริเวณเหนือศาลเจาสุบิน ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี        
ขุดเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2403 หมดเงินคาจางขุดไปท้ังส้ิน 1,101 ช่ัง 10 ตําลึง (ซ่ึงเปนเงินท่ีตกทอดมา
จากมัยรัชกาลท่ี 3 จํานวน 1,000 ช่ัง และเปนเงินพระมหาสมบัติ 100 ช่ัง และเปนเงินสาธารณะ (เงิน
จบทําบุญท่ีใหแกภิกษุหรือบุคคลใดๆ เพื่อนําไปใชเปนการกุศล) ของเจาพระยาทิพากรวงศ 
มหาโกษาธิบดีจํานวน 1 ช่ัง 10 ตําลึง) ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางศาลาไว 
ริมคลอง ซ่ึงตอมาเรียกช่ือตางๆ ออกไป เชน ศาลาธรรมสพน กลาวกันวาเปนศาลาท่ีตั้งศพเพ่ือ 
ทําพิธีฌาปนกิจ ศาลายา (ซ่ึงอยูบริเวณหมูท่ี 3 ตําบลศาลายา ปจจุบัน) เปนศาลาท่ีจารึกตํารายาเอาไว
ใครไปมาก็สามารถจําเอาไปใชได คนท่ีมาขุดสวนใหญเปนคนจีนอพยพจากประเทศจีนซ่ึงตอนนั้น
ประเทศจีนปกครองโดยราชวงศแมนจู คนจีนจึงถูกกดดันตองเดินทางออกนอกประเทศเปนจํานวน
มาก ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรซ่ึงพระองคทรงเปดโอกาสใหคนจีนเขาประเทศ
ได โดยเก็บภาษีคนตางดาว ผูท่ีเสียภาษีแลวจะ “ผูกป” ไวท่ีมือ จากน้ันก็สามารถเดินทางไปรับจาง
ทํางานไดท่ัวราชอาณาจักรและกลายเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะน้ัน ท้ังนี้เพราะ
คนไทยในสมัยนั้นยังตกอยูในระบบไพรท่ีตองเกณฑแรงงาน     ประจําป จะเดินทางไปรับจางหรือ
ทําการคาขายไกลภูมิลําเนาไมได ในการขุดคลองมหาสวัสดิ์นั้น  ผูเฒาผูแกในพื้นท่ีเลาสืบตอกันมา
วา คนจีนคนเปลือยกายขุดดินกินขาวตมจมโคลนตมนาเวทนายิ่งนัก 
 นอกจากนี้ บริเวณสองฝงคลองมหาสวัสดิ์ท่ีอยูในพื้นท่ีตําบลศาลายาในปจจุบันก็มี
บานเรือนเกิดข้ึนอยูหางๆ แลวดวย ซ่ึงพัฒนาการมาเปน “ชุมชนศาลายา” และ “ชุมชนบานคลอง     
มหาสวัสดิ์” เหตุผลสําคัญในการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีปรากฏอยูในพระราชหัตถเลขา ฉบับท่ี 1 วา
“เพ่ือใชเปนทางหลักในการเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดียและเปนคลองเปดท่ีใหเปนท่ีนา 
สําหรับแจกพระเจาลูกยาเธอ” สวนท่ีปรากฏอยูในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย (เลม 4 หนา 1174 
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ฉบับพิมพคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2521) วา “เปนคลองสําหรับเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย                      
โดยไปตอคลองเจดียบูชาและเปดท่ีสองฝงซ่ึงเปนปาพง ท่ีวางใหเปนนา มีประตูน้ําและประตูระบายนํ้า
ฉิมพลีทางดานคลองขุด หางจากปากคลองเขามา 8 กิโลเมตร และประตูน้ํามหาสวัสดิ์ท่ีปากคลอง
ดานแมน้ํานครชัยศรีหางจากสถานีงิ้วรายไปทางทิศตะวันออกไป 1 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม คลองนี้
จัดวาเปนเสนทางลําเลียงสินคาท่ีสําคัญระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีนมาเปนเวลานาน    
สินคาสวนใหญไดแก ขาว ออยและน้ําตาล ซ่ึงผลิตไดจากพื้นท่ีลุมแมน้ํานครชัยศรี มีโรงงานนํ้าตาล
และโรงสี มาตั้งบริเวณริมแมน้ํานครชัยศรีหลายโรง และส่ิงเหลานี้เปนสินคาออกท่ีสําคัญดวย ซ่ึง
สอดคลองกับคําบอกเลาของคนเฒาคนแกในพื้นท่ีวา แตเดิมคลองมหาสวัสดิ์มีเรือใหญผานเขาออก
อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือบรรทุกขาว ออยและนํ้าตาล 
 การจับจองท่ีดินสองฝ งคลองมหาสวัสดิ์ ส่ิ ง ท่ี เกิด ข้ึนพรอมๆ  กับการขุด  คือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจับจองท่ีดินสองฝงคลองมหาสวัสดิ์และใหจัดทํา               
ผังระวางท่ีดินข้ึนแบงท่ีดินออกเปนแปลงๆ มีท้ังหมด 47 แปลง รวมเนื้อท่ีกวาสองหม่ืนไร เพื่อแบง
ใหพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค โดยใหเจาหนาท่ีท่ีเรียกวา “นายกอง” คอยดูแลเก็บ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจากหลักฐานขอนี้แสดงใหเห็นวาทุงศาลายาหรือพื้นท่ีใกลเคียงดังกลาวนี้
ในสมัยนั้นยังไมมีการจับจองหรือต้ังถ่ินฐานท่ัวไปและหากจะพิจารณาขอบเขตของพื้นท่ีจับจองท่ี
ปรากฏในระวางท่ีดินจะสังเกตไดวาบริเวณท่ีเปนคลองโยงในปจจุบันนาจะมีการตั้งถ่ินฐานจับจอง
ท่ีดินไวกอนแลว ระวางท่ีดินบริเวณน้ันจึงไมเปนเสนตรงเชนดานอ่ืนๆ     สวนประภาพรรณ  อุนอบ     
(2545 : 29-30)  กลาววา    คลองมหาสวัสดิ์ เปนคลองท่ีขุดเช่ือมระหวางแมน้ําทาจีนจากแมน้ํา
เจาพระยา เพื่อสะดวกในการเดินทางโดยเรือ จากกรุงเทพฯ ไปยังองคพระปฐมเจดียในสมัยรัชกาล
ท่ี 4 ซ่ึงในสมัยนั้นยังไมมีทางรถไฟและทางรถยนตสายใต  การขุดคลองมหาสวัสดิ์เปนไปดวย                        
ความยากลําบาก จึงสรางวัดข้ึน คือ วัดสาลวัน ปจจุบันอยูในเขตตําบลศาลายา เลยบริเวณนั้นไปเปนท่ี
โลงแจงขุดคลองงายขึ้น ก็เลยสรางวัดข้ึนอีกวัดหนึ่งช่ือวัดสุวรรณาราม ทําใหขุดคลองงาย  คนไม
เจ็บปวยมาก  จนกระท่ังถึงแมน้ํานครชัยศรี และเรียกชวงนี้วาคลองมหาสวัสดิ์ เหตุท่ีช่ือวา คลอง
มหาสวัสดิ์ เพราะใน พ.ศ. 2402 เจาเมืองนครปฐมไดแตงตั้งใหขุนมหาสวัสดิ์ซ่ึงเปนกํานันเปน
ผูดําเนินการขุดคลองมหาสวัสดิ์ทุกระยะ 10 กิโลเมตร ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางศาลาริมคลอง 
เพื่อใหผูสัญจรไปมาไดใชพักและมีศาลายาหนึ่งท่ีอยูหมู 3 ตําบลศาลายา ไดมีจารึกตํารายาสําหรับ
การรักษาโรคอยู จึงเรียกศาลาดังกลาววา “ศาลายา” อันเปนท่ีมาของตําบลศาลายา คาดวาอยูท่ี
บริเวณหมู 3 ตําบลศาลายา ใกลคลองสามบาทปจจุบันศาลายาดังกลาวไดชํารุดผุพังจนไมเหลือ
รองรอย 
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 สภาพท่ัวไปในปจจุ บันพื้น ท่ีสวนใหญ เปนสี เ ขียวอยูมาก  เนื่ องจากในอดีต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯใหจับจองท่ีสองฝงคลองมหาสวัสดิ์ 16,200 ไร 
พระราชทานใหกับพระราชโอรสและธิดา จัดแบงท่ีรกรางวางเปลาดังกลาว เปน47 แปลง แปลงละ
ประมาณ   324  ไร สวนใหญอยูในเขตตําบลศาลายาและมหาสวัสดิ์ของอําเภอพุทธมณฑลมีหนวย
ราชการตางๆ เกิดข้ึนมาในพื้นท่ีดังกลาวบางสวน สองฝงคลองมหาสวัสดิ์มีบานเรือนตั้งเรียงราย     
กันอยู โดยมีชุมชนใหญอยูบริเวณตลาดศาลายาและวัดสาลวันมีสภาพเปนตลาดริมน้ําขนาดใหญ
และมีอูตอเรือดวยไมสักหลายแหง ถัดมาเปนชุมชนวัดสุวรรณาราม ซ่ึงมีวัดสุวรรณารามเปนวัด
เกาแกแหงหนึ่งของอําเภอพุทธมณฑลและมีส่ิงกอสรางท่ีสวยงามหลายแหง อาทิเชน พระอุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ มีโรงเรียนการประถมศึกษา สถานีรถไฟ สถานีอนามัยและตลาดริมน้ําเปนลักษณะ
ของเรือนไมและแผงลอย ซ่ึงมีแมคานําสินคาอาหารมาขาย นอกจากนี้ยังมีสวนผลไมบริเวณ
ใกลเคียง และชาวบานริมคลองมีอาชีพการทําการเกษตรหลายอยาง เชน สวนผลไม นาขาว นาบัว 
นาผักกระเฉด และผักบุง 
 จากท่ีกลาวมานั้นคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนแหลงสําคัญ
ทาง ประวัติศาสตร มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงมีการทําเกษตรและพืช ผัก ผลไม มากมายและ
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได จากสภาพพื้นท่ีดังกลาวนี้จึงมีจุดเดนของอําเภอพุทธมณฑล  
ท่ีนา สนใจ และคลองมหาสวัสดิ์เปนคลองท่ีสําคัญท่ีหลอเล้ียงชาวพุทธมณฑล ดังนั้นพวกเราจึงควร
รวมใจปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการรวมกันอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์           
อันเปนคลองท่ีเช่ือมตอจากแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนลุมน้ําท่ีสําคัญท่ีหลอเล้ียงวิถีชีวิตของชาวภาคกลาง
มายาวนาน  การปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหแกเยาวชน เปนวิถีทางหนึ่งในการชวย
บรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับแมน้ําทาจีนโครงการพี่นองพุทธมณฑลรวมใจสานสายใยรักคลอง           
มหาสวัสดิ์จึงเกิดข้ึนเพื่อการศึกษา ถายทอดองคความรูและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษคลอง            
มหาสวัสดิ์ใหแกเยาวชนซ่ึงเปนตัวแทนจากโรงเรียนตางๆ ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้จะมีการ
ประสานงานไปยัง   ศึกษาธิการอําเภอพุทธมณฑลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อมีเปาหมายใน
การอนุรักษและสรางการเรียนรูรวมกันซ่ึงจะกอใหเกิดการประสานและโครงการตอเนื่อง             
ในการอนุรักษ แมน้ํา อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 อําเภอพุทธมณฑลปจจุบัน มีเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของท้ังโดยตรงและโดยออม
เปนจํานวนมากที่จัดไดวาเปนประวัติศาสตรทองถ่ิน เรียงลําดับตามกลุมเหตุการณและเวลา
โดยประมาณ ดังนี้ 
 1. เก่ียวกับการตั้งถ่ินฐาน ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ี เกี่ยวของ ไดแก การเกิด
อาณาจักรสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 300-1100) การเกิดอาณาจักรทวาราวดี (พ.ศ. 1100-1600) การสรางเมือง
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นครชัยศรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2092) การอพยพของคนจีนเขาประเทศไทย (พ.ศ. 2300-2385) 
การจับจองที่ดินสองฝงคลองมหาสวัสดิ์ (หลังขุดคลองมหาสวัสดิ์) การเกิดชุมชนวัดสุวรรณาราม 
การเกิดชุมชนวัดมะเกลือ การเกิดชุมชนคลองโยง การเกิดชุมชนศาลายาและการเกิดชุมชนบาน
จัดสรร 
 2. เก่ียวกับการเมืองการปกครอง ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก การเสด็จ
เสวยราชยของรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) การเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง (พ.ศ. 2475) 
การปลนสถานีรถไฟศาลายา (พ.ศ. 2490) การขอจัดต้ังกิ่งอําเภอศาลายา (พ.ศ. 2514) การประกาศ
จัดต้ังกิ่งอําเภอพุทธมณฑล (พ.ศ. 2533) การประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลศาลายา (พ.ศ. 2534) การตั้ง
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2537) การยกฐานะก่ิงอําเภอพุทธมณฑลข้ึนเปน
อําเภอ (พ.ศ. 2539) การประกาศยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลตําบล (พ.ศ. 2542) 
 3. เก่ียวของกับแมน้ําลําคลอง ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก การเกิดคลอง
โยง (ไมปรากฏ พ.ศ.) การขุดคลองมหาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2400-2403) การขุดคลองทวีวัฒนา (พ.ศ. 2421)  
เกิดน้ําทวมใหญ (พ.ศ. 2485) การขุดคลองเพื่อสัญจรและควบคุมน้ําในพื้นท่ี (หลายชวงเวลา) 
 4. เ ก่ียวของกับพระพุทธศาสนา  ปรากฏเหตุการณตางๆ  ท่ี เกี่ยวของ  ไดแก               
การประดิษฐาน องคพระปฐมเจดียและพระประโทนเจดีย (พ.ศ. 300) การออกผนวชของเจาฟาชาย
มงกุฎ (พ.ศ. 2367-2394) การเสด็จนมัสการองคพระปฐมเจดียของรัชกาลท่ี 4 (หลายคร้ัง) สุนทรภู
เดินทางไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย (พ.ศ. 2385) มหาฤกษเดินทางไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
(หลังการขุดคลองมหาสวัสดิ์แลว) การสรางวัดมะเกลือ (พ.ศ. 2411) การสรางวัดสุวรรณาราม (กอน 
พ.ศ. 2424) การสรางวัดสาลวัน (พ.ศ. 2440) สุนทรภูเดินทางไปนมัสการองคพระแทนดงรัง 
(ระยะเวลาใกลเคียงกับ พ.ศ. 2485) การกอสรางพุทธมณฑล (พ.ศ. 2497) การสรางวัดเทพนิมิต           
(พ.ศ. 2511) การกอสรางวัดมงคลประชาราม (พ.ศ. 2514) (เอ่ียม ทองดี : 91-92) การตั้งสํานักสงฆ
หทัยนเรศวร (พ.ศ. 2530) การตั้งมูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี (พ.ศ. 2530) การกอตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
หลวงพอเสือ (พ.ศ. 2537)  
 5. เก่ียวของกับถนนหนทาง ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก การกอสราง
ทางรถไฟสายใต (พ.ศ. 2440) การตัดถนนพุทธมณฑลสาย 4 (พ.ศ. 2498) การสรางทางสายศาลายา 
– บางภาษี และศาลายา – นครชัยศรี (พ.ศ. 2514) การตัดถนนสายปนเกลา – นครชัยศรี (พ.ศ. 2521) 
การสรางทางดวนคูขนานสายปนเกลา – นครชัยศรี (พ.ศ. 2540) การขยายถนนสายพุทธมณฑล   
สาย 4 (พ.ศ. 2540) 
 6. เก่ียวของกับการศึกษาและสถาบันการศึกษา ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก การตั้งโรงเรียนวัดมะเกลือ (พ.ศ. 2476) การตั้งโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎรรังสฤษดิ์) 
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(ศาลายา 1) (พ.ศ. 2477) การตั้งโรงเรียนวัดสาลวัน (ศาลายา 2) (พ.ศ. 2477) การตั้งโรงเรียนบาน
คลองมหาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2481) การตั้งโรงเรียนคลองสวางอารมณ (พ.ศ. 2492) การตั้งโรงเรียน
บานคลองโยง (พ.ศ. 2500) การกอสรางมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา (พ.ศ. 2514) การตั้งโรงเรียน   
บุญยศรีสวัสดิ์ (พ.ศ. 2515)    การตั้งโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาใน                 
พระสังฆราชูปถัมภ (พ.ศ. 2525) การตั้งหนวยงานของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2526) 
การต้ังสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง (พ.ศ. 2527) การตั้งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พ.ศ. 2537)  
การต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (พ.ศ. 2533) การต้ังสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศาลายา 
(พ.ศ.2538) การตั้งสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (พ.ศ. 2537) การตั้งโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) (พ.ศ. 2538) การตั้งโรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบมหามงคล (พ.ศ. 2540) การตั้งวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (พ.ศ.2540) 
 7. เก่ียวกับการส่ือสารและการเผยแพร ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก           
การสรางสถานีเคร่ืองสงวิทยุ 100 กิโลวัตต (เอเอ็ม) ศาลายา (พ.ศ. 2508) การสรางหนวยส่ือสาร        
กรมตํารวจ (พ.ศ. 2510) การต้ังโรงพิมพฟสิกข (พ.ศ. 2535) การตั้งโรงพิมพมูลนิธิมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2540) 
 8. เก่ียวกับการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจ ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก การสรางสหกรณเพื่อการเกษตร (พ.ศ. 2521) การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ี 
 9. เ ก่ียวกับสุขภาพอนามัย ปรากฏเหตุการณตางๆ ท่ี เกี่ยวของ ไดแก การตั้ง             
โรงพยาบาลพุทธมณฑล (พ.ศ. 2537) การตั้งโรงพยาบาลศาลายา (พ.ศ. 2537) การตั้งโรงพยาบาล
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2537) 
 
ความสําคัญของคลองกับวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์  
 อําเภอพุทธมณฑล แบงเขตการปกครองออกเปน 2 ตําบล ไดแก ตําบลศาลายา ตําบล
มหาสวัสดิ์  และตําบลคลองโยง จะเห็นวาแมแตช่ือตําบลสองในสามยังเกี่ยวของและสัมพันธกับ
คลอง จึงอาจกลาวไดวาคลองมีความสําคัญตอวิถีชีวิตชาวพุทธมณฑลทั้งทางตรงและทางออม 
สังเกตไดจากในแตละตําบลจะมีคลองติดตอเช่ือมโยงถึงกันตลอด เชน ตําบลคลองโยงและ                        
คลองทวีวัฒนา ตําบลมหาสวัสดิ์มีคลองมหาสวัสดิ์และคลองโยง สวนตําบลศาลายามีคลองโยง 
คลองทวีวัฒนา และคลองมหาสวัสดิ์ เกือบทุกพื้นท่ีในเขตอําเภอพุทธมณฑลจะครอบคลุมและ
เช่ือมโยงดวยเครือขายของคลอง 

1) คลองกับวิถีชีวิตมหาสวัสดิ์ในอดีต จากการบอกเลาเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับคลอง
มหาสวัสดิ์แตอดีตประมาณ 10 กวาปท่ีผานมาของชาวพุทธมณฑล ทําใหเห็นภาพวิถีช ีวิตของผูคน
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ในพุทธมณฑล มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ิอิงอาศัยและเก้ือกูลกับคลองตลอดเวลา ซ่ึงพอจะกลาวคราวๆ
ใหเห็นภาพไดดังนี้  
  การดําเนินชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์ในอดีต ชาวบานนิยมต้ังบานเรือนอยูริมฝง
คลองโดยสวนมากมักจะประกอบอาชีพทํานา  ทําสวนอยูตลอดลําคลอง วิถีชิวิตของผูคนท่ีอาศัยอยู
บริเวณริมคลองเปนวิถีชิวิตท่ีเรียบงาย  สงบและรมร่ืน คลองในสมัยกอนเปนศูนยรวมของชุมชน
และเปนศูนยกลางทางการคา เชน ริมคลองทวีวัฒนา  ดานวัดมะเกลือท้ังสองฝง  เดิมเปนตลาดท่ีมี
บานเรือนและรานคาหนาแนนกวาบริเวณอ่ืนๆ ตลาดวัดมะเกลือเปนแหลงท่ีซ้ือขายขาว อุปกรณ  
ทํานา  เส้ือผาและของใชประจําวัน  มีพอคาจีนมาตั้งอยูใหชาวนาไดเอาปุย ยาฆาแมลง พันธุขาว 
ตลอดจนกูยืมเงินไปกอน เ ม่ือมีการเก็บขาวตองนํามาขายใหแลวหักหนี้สินพรอมดอกเบ้ีย  
(ศศิกาญน  จิตวรรณ : 2541)  
  การเดินทางของชาวมหาสวัสดิ์  ชาวบานในชวงกอนยังใชการเดินทางโดยเรือเปน             
สวนใหญ เกือบท ุกบานในแถบคลองโยง  คลองมหาสวัสดิ์ จะมีเรือสวนตัวไวใช ซ่ึงก็มีท้ังเรือพาย 
เรือเคร่ือง เรือสองตอน สวนเรือหางยาวจะใชเปนเรือรับจาง ซ่ึงมีประมาณ 3-4 ลํา จอดรับผูโดยสาร
ตามบานคลองเจก (คลองชัยขันธ) คลองโยง  คลองกํานันขาวไปจนถึงคลองมหาสวัสดิ์  แลวไป
จอดท่ีสถานีรถไฟบานคลองมหาสวัสดิ์ การเขา-ออกของเรือในแตละครั้งจะสัมพันธกับจํานวน
เท่ียวของรถไฟที่เขา-ออกที่สถานท่ีเชนกัน  ซ่ึงผูโดยสารประจําก็จะมีครู  นักเรียน  พอคา แมคา 
ความเปล่ียนแปลงเร่ิมมีมากข้ึนเม่ือ 3 ตําบล คือ ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสดิ์  และตําบลคลองโยง
แยกการปกครองออกจากนครชัยศรีมาเปนกิ่งอําเภอพุทธมณฑลในปพ.ศ. 2534 เร่ิมมีถนนตัดผาน
เขาไปในหมูบานตางๆ ในอําเภอพุทธมณฑล ทําใหการสัญจรทางน้ําเร่ิมลดลงเปนลําดับ  
  ในดานการขนสง โดยเฉพาะขาวจะใชเรือชะลา ลําโตๆ ความจุมากๆ บรรท  ุก
ขาวจากทองนาไปสงยังโรงสีขาว  ซ่ึงจะต้ังอยูริมคลอง โดยจะมีเถาแกมารับซ้ือ  ถามีจํานวนมากๆ 
ก็จะโยงติดกันหลายๆ ลําและมีเรือจูงลากอยูลําหนึ่ง คนในทองถ่ินท่ีรับซ้ือขาวสมัยนี้ก็มีกํานันเล็ก 
และปาเทียม เปนตน 
  ประเพณีทองถ่ินและงานร่ืนเริงตางๆ กอนหนานี้จะใชคลองในการจัดขบวนแห
ตางๆโดยผูมารวมงานจะมารวมกันท่ีบานงานหรือวัด เชน งานบวชพระ  งานแตงงาน  งานศพ แลว
จะนําเรือขนาดใหญมาจัดเปนขบวนแหไปตามลําคลอง เชนเดียวกับการใชรถแหขบวนตางๆ ใน
ปจจุบัน 
  การเดินทางทองเที่ยวตามงานวัด งานประจําปหรืองานร่ืนเริงตางๆ ชวงกอนใช
เรือเปนพาหนะที่สําคัญ เชนการเดินทางไปนมัสการหลวงพอวัดไรขิง อําเภอสามพราน งาน
ประเพณีทําบุญเทกระจาดท่ีวัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบานคลองโยงจะจัดเรือไปเท่ียวกัน
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โดยลองไปตามลําคลอง การเดินทางคอนขางใชเวลานานกวาทางรถยนตมาก แตทิวทัศนสองฝง
คลองสามารถทําใหเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยเฉพาะชวงเท่ียวไปเปนลําบากกวาเพื่อน เพราะใน
คลองจะมีผักตบชวาและสิ่งที่ลอยตามน้ํามา ทําใหติดพันที่ใบพัดเรือ ตองขึ้นๆ ลงๆ ในน้ําเพื่อตัด
หรือแกะส่ิงท่ีติดใบพัดออกมาทําใหตองเปยกน้ําอยูตลอดเวลา  บางคร้ังถึงกับเปนไขปอดบวม   
ถึงกระนั้นก็ยังอดไมไดท่ีตองจัดนําเท่ียวกันเชนนี้ทุกป  จนกระทั่งความเจริญทางรถยนตเขามาถึง  
ผูคนเร่ิมสัญจรทางรถยนตกันหมด  เรือก็เลยไมคอยไดใช  ประกอบกับการดูแลรักษาเรือลําบาก  จึง
พากันขายเรือขนาดใหญกันหมด คงมีเหลือไวบางเฉพาะเรือเล็ก ซ่ึงจุคนไดไมกี่คน  
  บทบาทและความสําคัญของคลองในอดีต  จากการสอบถามชาวบานท่ีอาศัยอยู
บริเวณคลองและจากคําบอกเลาของชาวมหาสวัสดิ์ดังท่ีกลาวมาคราวๆ นั้น อาจสรุปไดวา การใช               
ประโยชนจากคลองในพุทธมณฑลนั้น แตเดิมมีการใชประโยชนดังนี้  

- เปนแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค 
- เปนเสนทางคมนาคม 
- เปนศูนยกลางของชุมชนและการคาขาย 
- เปนแหลงหาอาหาร เชน กุง หอย ปู ปลาตางๆ  
- เปนแหลงประกอบอาชีพ 
- เปนท่ีพักผอนหยอนใจ  
- เปนท่ีจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอัดดีงาม เชน การบวชนาค งาน

แตงงาน เปนตน  
  แตปจจุบันจะเห็นไดวาวิ ถีช  ีวิตชาวบานในแถบคลองมหาสวัสดิ์ เ ร่ิมมีวิถี 
การดําเนินชีวิตท่ีหางเหินและไมผูกพันกับคลองเหมือนในอดีต  โดยเฉพาะประเพณี  หรืองาน 
ร่ืนเริงตางๆ ท่ีสัมพันธกับคลองแทบจะกลาวไดวาไมมีหลงเหลืออยูเลยในปจจุบัน  

2) คลองกับวิถีชีวิตชาวมหาสวัสดิ์   จากการลองเรือเพ่ือสํารวจสภาพคลองและสภาพ
วิถีชีวิตชุมชนริมคลองโดยเร่ิมออกเดินทางจากคลองทวีวัฒนา (บริเวณใกลๆ ประตูน้ําฉิมพลี) ผาน
ส่ีแยกคลองขวาง มุงหนาสูคลองมหาสวัสดิ์  ลองเรือไปเร่ือยๆ ตามคลองมหาสวัสดิ์ ผานชุมชน
ตางๆ เชน ชุมชนวัดสาลวัน  ชุมชนวัดสุวรรณาราม  เปนตน  ลองไปจนกระท่ังถึงประตูน้ํางิ้วราย  
ซึ่งเปนประตูที่กั ้นระหวางคลองมหาสวัสดิ์กับแมน้ําทาจีน  จากนั้นวนกลับมาแลววกเขาคลอง 
ตาหลีเพื ่อตัดเขาสู คลองโยง (คลองตาหลีเปนคลองซอยท่ีเช่ือมระหวางคลองโยงกับคลอง 
มหาสวัสดิ์) ลองตามคลองโยงมาเร่ือยๆ จนมาบรรจบคลองทวีวัฒนาท่ีจุดเดิม 
 ผลการลองเรือสังเกตพบวา  ชาวบานบางสวนท่ีอยูบริเวณริมคลอง ยังมีวิถีชีวิตท่ีผูกพัน
และยังพ่ึงพาอาศัยคลอง สังเกตไดจากกิจกรรมตางๆ ท่ีพยเห็นตามริมคลอง เชน ยังมีการใชน้ําจาก
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คลองในการอุปโภค  โดยใชในการอาบ ลางหนา แปรงฟน ซักผา ลางจาน ลางผลผลิตทางการ
เกษตร เปนตน มีการใชคลองเปนเสนทางคมนาคม สังเกตไดจากจะมีเรือรับจางและเรือสวนตัว 
นอกจากนี้ยังมีเรือเรขายอาหารและสินคาตางๆ ตามเขตชุมชน เชน เรือขายอาหาร  ขายพืชผัก  เรือ
ขายกวยเตี๋ยว เรือกาแฟ  เปนตน  ตลอดลําน้ําท่ีลองเรือผานจะสังเกตพบวา  มีการประกอบอาชีพ
เสริมบริเวณริมสองฝงคลอง เชน ปลูกผักบุง  ปลูกผักกระเฉด  ปลูกบัว เล้ียงปลาหรือเล้ียงกบใน
กระชัง  นอกจากน้ียังสังเกตพบวาแตละบานท่ีอยูริมคลองจะมีตูไปรษณียตั้งอยูริมคลองนั้น แสดง
วายังมีการสงไปรษณียตามคลอง  คลองในบางชวง เชน  คลองทวีวัฒนาจะมีเรือขยะมารอเก็บขยะ 
ซ่ึงเปนเรือขยะจากเขตทวีวัฒนามาบริการประชาชนในละแวกดังกลาว 
 จากสภาพชีวิตท่ีสังเกตเห็นจากการลองเรือ จะพบวาวิถีชีวิตชาวมหาสว ัสดิ์นั้น                  
สวนใหญยังมีวิถีชีวิตท่ีคอนขางผูกพันพึ่งพาอาศัยคลองอยู คลองยังมีบทบาทและประโยชนตอ
ประกอบอาชีพ  การดําเนินวิถีชีวิตตางๆ ของชาวบาน เชน การใชน้ําเพื่อการอุปโภค  ใชใน             
การคมนาคม  ใชในการประกอบอาชีพ เปนตน  อยางไรก็ตามคุณคาของคลองในดานเปนแหลง
นันทนาการเปนแหลงสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ไดถูกลดคุณคาและความสําคัญ              
ลงไปมาก เชน ประเพณีแขงเรือไดเร่ิมหายไป  เปนตน 
 แตวิถีชีวิตชุมชนริมคลองท่ีพบเห็นจากการลองเรือในคร้ังนี้ ก็มิไดบงช้ีหรือเปน
หลักประกันไดวา  วิถีชีวิตชาวมหาสวัสดิ์ยังเกื้อกูลผูกพัน และอิงอาศัยอยูกับคลองตลอดไป                 
จากการสํารวจแบบสอบถามในชุมชนตางๆ ท่ีอยูอาศัยบริเวณริมคลอง เกี่ยวกับบทบาทและ
ความสําคัญของคลองตอวิถีชีวิตในปจจุบัน พบวา  ประชาชนในเขตอําเภอพุทธมณฑล เม่ือแบงตาม
การใชประโยชนจากคลอง สามารถแบงได 3 ประเภท  คือ   
 1) ผูท่ียังพ่ึงพิงและใชประโยชนจากคลองในทุกๆ ดาน เชน ใชในการอุปโภค   
การคมนาคม การประกอบอาชีพ  เปนแหลงอาหาร ฯลฯ  สวนมากคนเหลานี้มักเปนคนท่ีไมมี
ทางเลือก เชน บานอยูลึกเขาไปในเรือกสวนไรนา  ไมมีถนนตัดผาน หรือไมมีระบบนํ้าบาดาลหรือ
น้ําประปาใช ทําใหไมมีทางเลือกยังตองพึ่งพิงและใชประโยชนจากคลองอยู  โดยมากมักเปนคนท่ีมี
ฐานะไมคอยดี  หรือเปนผูท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง  ตองปลูกสรางท่ีอยูอาศัยตามริมคลอง  จึงตอง
อาศัยและใชประโยชนจากคลองในการดํารงชีวิตอยางหลีกเล่ียงไมได 
 2) ผูท่ียังพ่ึงพิงและใชประโยชนจากคลองบางในบางโอกาส  คนเหลานี้มักเปนผูท่ีมี
ทางเลือกโดยจะเลือกใชประโยชนจากคลองบางชวง เชน ชวงฤดูน้ําหลาก ท่ีน้ําในคลองคอนขางจะ
ใสสะอาดก็จะอาบหรือใชน้ําในคลองในการซักลาง เปนตน  ในชวงท่ีคลองไมมีผักตบชวา ก็จะใช
คลองเปนเสนทางในการสัญจรไปมา  จากการสังเกตจะพบวาคนสวนใหญมักจะเปนผูมีวิถีชีวิต  
ผูกพันกับคลองซ่ึงมักเปนคนรุนเกา อยางไรก็ตามถาสภาพน้ําในคลองใชการไมได คนกลุมนี้ก็จะ
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ไมใชน้ําจากคลองแตจะหันไปใชน้ําประปาหรือใชการคมนาคมทางบกแทน  สวนการประกอบ
อาชีพทํานา ทําสวน ยังมีการใชน้ําจากคลองอยู  เนื่องจากไมเกี่ยวกับค ุณภาพน้ําเปนสําคัญ คนใน
กลุมนี้โดยมากมักจะเปนคนดั้งเดิม หรืออยู เปนเวลานาน  ซ่ึงคนเหลานี้ยังคงมีวิถีชีวิตและ               
มีความผูกพันกับคลอง จึงยังใชประโยชนจากคลองอยูบาง 
 3) ผูท่ีไมไดพึ่งพิงและไมไดใชประโยชนจากคลองเลย  คนกลุมนี้มักเปนคนท่ีอพยพ
มาจากท่ีอ่ืนโดยจะอาศัยอยูในบานจัดสรร  หอพัก หรือบานเชา  มาอยูท่ีนี่เพื่อมาประกอบอาชีพ                 
มาศึกษา หรือยายมาอยูเพ่ือหนีปญหาความแออัดในกรุงเทพฯ  วิถีการดําเนินชีวิตของคนเหลานี้จึง
เหมือนคนกรุงเทพฯไมมีพื้นท่ีทําการเกษตร  แตจะออกไปทํางานนอกบ าน  คนเหลานี้จะไมมี            
วิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของและผูกพันกับคลองหรืออาจมีบางแตเพียงเล็กนอยเทานั้น เชน ใชเรือใน                    
การขามฟาก เปนตน  
 
สภาพภูมิศาสตรบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ 
 1. ท่ีตั้ง  คลองมหาสวัสดิ์ เปนคลองขุดขนาดกวางเจ็ดวา ลึกหกศอก ยาว 27 
กิโลเมตรเศษ  เร่ิมจากคลองมหาสวัสดิ์บางกอกนอย ริมวัดชัยพฤกษมาลา ออกไปแมน้ําทาจีน ตรง
บริเวณเหนือศาลเจาสุบิน ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี เปนคลองท่ีเช่ือมตอกับคลองเจดียบูชา มี
ประตูน้ําและประตูระบายนํ้าหางจากปากคลองเขามา 8 กิโลเมตรและประตูมหาสวัสดิ์ท่ีปากคลอง
ดานแมน้ํานครชัยศรี หางจากสถานีงิ้วรายไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร เปนคลองที่เช่ือมตอ
คลองตางๆ หลายคลอง ไดแก คลองโยง คลองกํานันขาว คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรูป 2 คลองโรงเจ 
คลองตาแถม เปนตน  ดังนั้นคลองมหาสวัสดิ์จึงเปนคลองท่ีอยูในความดูแลของหลายหนวยงาน 
เชน องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เทศบาลตําบลศาลายาและอําเภอพุทธมณฑล เปนตน 
  พื้นที่ของคลองมหาสวัสดิ์สวนใหญเปนท่ีราบลุม น้ําจะไหลผานไปมาเพราะมีการ
เช่ือมตอกับหลายคลอง และยังเช่ือมตอกับแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยา 
ปจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ สภาพน้ําในคลองคอนขางดีกวาคลองทวีวัฒนาและคลองโยง เนื่องจาก  
ชุมชนท่ีอาศัยอยูริมคลองยังใชน้ําคลองในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ชุมชนศาลายา ชุมชน                    
วัดสุวรรณาราม  ชุมชนมหาสวัสดิ์  และยังมีการใชคลองเปนเสนทางสัญจรไปมาอยูมาก                            
คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองท่ีมีการถายเทและระบายน้ําในคลองตลอดเวลา เพราะเปนคลองท่ีใชน้ํา
ในการทําน้ําประปาสําหรับคนกรุงเทพฯ บริเวณใกลเคียง 
  ดังนั้นประชากรท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์และบริเวณใกลเคียง สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว การทํานาบัว การทํานาผักกระเฉด และการทําสวน
ผลไม คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรในพ้ืนท่ี  สวนอาชีพอ่ืนไดแก  รับจาง  คาขาย  และ            
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รับราชการ  นอกจากน้ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค  กลุมแมบานตําบลคลอง                  
มหาสวัสดิ์  ไดนํามาแปรรูปเปนขาวตังหนาหมูหยอง  หนางา  ไขเค็มเสริมไอโอดีน  มะมวงหยี  ฝร่ัง
หยี เปนตน สําหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทําใหกลุมแมบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึนจาก
รายไดปกติ  ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  สหกรณการเกษตร  
และพัฒนาชุมชนไดเขามาสงเสริมในดานความรู  การรักษาคุณภาพผลผลิต  การจัดหาตลาด                  
การประชาสัมพันธ  ตลอดจนการบรรจุหีบหอ  เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอีกดวย 
  นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 และคลองมหาสวัสดิ์อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ซ่ึงสภาพภูมิศาสตรขององคการบริหาร 
สวนตําบลมหาสวัสดิ์   มีดังนี้ 
                   1.  ท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์อยูท่ี 99  ถนนศาลายา- นครชัยศรี
ตําบลมหาสวัสดิ์   อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบคิดเปนพื้นท่ี
ประมาณ 12.97  ตารางกิโลเมตรหรือ 8,106 ไร  ประชากรมีความหนาแนนเฉล่ียตอพื้นท่ีประมาณ 
401.23 คน/ตารางกิโลเมตร               
                 2. อาณาเขตติดตอ 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลคลองโยง 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลศาลายา 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลงิ้วราย ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 
   ทิศใต  ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน 
 
ปญหาท่ีสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์     มีดังนี้ 
                 1.  ปญหาดานการซ้ําซอนของโฉนดท่ีดินในเขตพื้นท่ีหนาโฉนด ยังเปนช่ือโฉนด
ของตําบลอ่ืนอยู 
                 2.  ปญหาขยะมูลฝอย   เกิดการเผาขยะมูลฝอยริมถนน  ขยะริมคลองมีปริมาณมากข้ึน 
                 3. ปญหาผักตบชวา   ผักตบชวาในพ้ืนท่ีมีมากทําใหขัดขวางทางจราจรของราษฎร
และเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําเนาเสีย 
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แผนที่ที่ 1   แผนที่คลองมหาสวัสดิ์   
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อาชีพประชากรริมฝงคลอง 
 ประชากรท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ และบริเวณใกลเคียง สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว การทํานาบัว ทํานาผักกระเฉด และทําสวนผลไม คิดเปนรอยละ 
80 ของประชากรในพ้ืนท่ี สวนอาชีพอ่ืน ไดแก รับจาง คาขาย และรับราชการ ผลผลิตทาง           
การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค กลุมแมบานตําบลคลองมหาสวัสดิ์ ไดนํามาแปรรูปเปนขาวตัง
หนาหมูหยอง หนางา ไขเค็มเสริมไอโอดีน มะมวงหยี ฝร่ังหยี เปนตน สําหรับการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร ทําใหกลุมแมบานมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นจากรายไดปกติ ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สหกรณการเกษตร และพัฒนาชุมชนไดเขามาสงเสริมในดาน
ความรู การรักษาคุณภาพผลผลิต การจัดหาตลาด การประชาสัมพันธ และการบรรจุหีบหอให
นาสนใจสําหรับผูซ้ืออีกดวย 
 ในสวนของอาชีพท่ีกําลังไดรับความสนใจในทองถ่ิน ไดแก การทํานาบัวจึงขอเสนอ     
รายละเอียด ดังนี้ 
 การทํานาบัว 
 การทํานาบัวเปนอาชีพท่ีประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล นิยมประกอบ
อาชีพหนึ่ง เนื่องจากเปนอาชีพท่ีทํารายไดดี มีคาตอบแทนคอนขางสูงตอเนื้อท่ีหนึ่งไร สําหรับ     
ข้ันตอนการทํานาบัวเร่ิมจากการทุบบัวทําเทือกเตรียมพื้นท่ีกอนท่ีเอาไหลบัว (ตนบัวเล็กขุดจากใต
น้ํา) แลวนํามาดําใหหางกันประมาณ 6 เมตร เม่ือตนบัวใหมแตกใบก็เร่ิมหวานปุย ซ่ึงใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน จึงจะมีดอกและเร่ิมเก็บดอกได เก็บดอกอยูประมาณ 6 เดือนแลวก็ตองร้ือบัวเกา
และทุบบัวทําเทือกใหมอีกคร้ังแตถาดูแลรักษาดีก็จะสามารถเก็บไดนานกวานั้น 
 นาบัวใชเวลาปลูกเพียงหนึ่งเดือนคร่ึง บัวก็เร่ิมใหดอกเก็บไปขายไดเกือบทุกวัน แต
ชาวนาบัวจะไมมีเวลาพักผอนเลย ตลอดท้ังปตองทํางานทุกวันเก็บดอก 1 วัน อีก 1 วัน ตองฉีดยาฆา
แมลงสลับกันไปตลอด ดอกบัวท่ีปลูกคือ บัวหลวง ท้ังสีขาวและสีแดง ทรงปอมและทรงฉลวย  
การขายดอกมีท้ังพอคาคนกลางเขามาขอซ้ือถึงท่ี และตองไปสงปากคลองตลาด ราคาขายชวงปกติ
กําละ 2 - 5 บาท (10 ดอกตอกํา) ราคาขายชวงเทศกาล ดอกละ 1.50 บาท นอกจากขายดอกแลว
บางคร้ัง  ยังขายใบดวย  แตราคาไมแนนอน ขายไมคอยได ปจจุบันขายฝกสงนอกเปนหลัก ราคาสง
ฝกละ 4 บาท 
 ชาวนาในละแวกนี้ ไดเปล่ียนมาทํานาบัวกันมากจนบัวราคาตก และมาประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจไมดี ชาวนาบัวประมาณรอยละ 70 ตองเลิกลมไปทํานาขาวอยางเคย ทําใหปริมาณดอกบัว
ออกมาแขงขันในตลาดนอยลง ทําใหท่ีเหลืออยูสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได เนื่องจากดอกบัว
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เปนท่ีนิยมใชบูชาพระสําหรับชาวพุทธ ดังนั้นศรัทธาของชาวพุทธจึงเปนปจจัยสนับสนุนอาชีพนี้
ตอไป 
 เม่ือพิจารณาแลวอาชีพทํานาบัวคอนขางมีรายไดดีคุมกับการลงทุน หากเปรียบเทียบกับ
การทําอาชีพอ่ืน เนื่องจากใชพื้นท่ีนอยสามารถใชแรงงานในครอบครัวได ไมตองไปจางแรงงาน      
ภายนอก เชน ครอบครัวหนึ่งมีเนื้อท่ี 12 ไร จะใชแรงงานประมาณ 3 คน (แรงงานหญิง) ตกเฉล่ีย 
คนละ 4 ไร ก็สามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง เพราะมีข้ันตอนท่ีไมลําบากยุงยากมากนัก สามารถเล้ียง
ครอบครัวไดอยางสบาย ไมเปนหนี้ ถาหากครอบครัวนั้นรูจักประหยัด ไมฟุมเฟอยจนเกินไป 
 อยางไรก็ตาม อาชีพทํานาบัวเปนอาชีพท่ีเส่ียงตออันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมีจาก    
การฉีดพนยาฆาแมลง ในการฉีดพนยาแตละคร้ังการจะปองกันใหปลอดภัยตองใสหนากากปดจมูก 
โดยเวลาฉีดพนยาจะอยูในเรือ พายเรือฉีดพนไปเร่ือยๆ เกษตรกรบางคนบอกวาทํามา 20 กวาปแลว 
แตสุขภาพยังแข็งแรงไมเจ็บปวยเพราะมีการปองกันอยางดี สวนผลกระทบจากการใชสารเคมีตอ
ส่ิงแวดลอมนั้นมีบาง เนื่องจากสารเคมีท่ีใชเปนสารตกคางสะสมอยูในดินและน้ําเปนอันตราย
สําหรับผูบริโภคสายบัว เม็ดบัวและฝกบัว รวมท้ังสัตวนอยใหญในดินโดยท่ัวไป แตชาวนาบัว 
จะเปนผูไดรับผลดี ในแงท่ีตนมะมวงรอบๆ นาบัวไดปุยและไดรับยาปองกันแมลงไปดวยโดยไม
ตองลงทุนเพิ่ม 
 ยาฆาแมลงท่ีใชกับนาบัวสวนใหญเปนยาท่ีราคาคอนขางแพง เกษตรกรเช่ือวาพิษจะ
นอยกวายาท่ีราคาถูก ยาเหลานี้ใสแลวปลาจะตายแบบท่ีใชในนาผักกระเฉด แตยาท่ีใชกับนาบัวปลา
จะไมตาย อันตรายนาจะนอยกวา หลายคนท่ีฉีดพนยาก็ยังไมเคยพบวาไดรับอันตรายหรือพิษรุนแรง
อยางไร เวนแตคนท่ีแพยาก็จะไมใหฉีดพนตอไป ในสวนของสมุนไพรกําจัดแมลง ทุกคนรูวาตอง
ใชสะเดา ตะไครหอมและขา บางคนเคยปลูกตนตะไครหอมเอาไวและเคยทดลองซ้ือสารสกัด
สะเดามาใชแตไมไดผล ไร หนอน ไมตายทําใหตองกลับมาใชสารเคมีตามเดิม 
 พิษของสารกําจัดศัตรูพืช ชาวนาบัวตระหนักดีวาการฉีดพนยาฆาศัตรูพืชจะทําให
รางกายไดรับอันตราย แตละคนตางก็พยายามหาวิธีการปองกัน เชน หลังจากพนเสร็จซ่ึงเส้ือผามัก
เปยกช้ืนไปดวยยาท่ีฉีดพนก็จะรีบอาบน้ํา เปล่ียนเส้ือผา ถารูสึกไมคอยดี เชน มึนศีรษะ งง  คล่ืนไส 
ตัวชา ก็จะหาวิธีแกไข เชน ดื่มน้ําอุนใสเกลือใหเหง่ือออก และกินยาแกแพท่ีเคยไดรับมาจาก
โรงพยาบาล หลายคนจะด่ืมน้ําอัดลมซ่ึงเช่ือวาจะชวยกําจัดพิษไดโดยจะเรอออกมา บางก็หา
สมุนไพรมาปลูกไวท่ีบานเทาท่ีพอจะหาได เชน บานหน่ึงมีรางจืดตนอยู ถารูสึกวาไมคอยดีก็จะเอา
มาตมกินและกําลังหาตนรางจืดเถาอยู  เนื่องจากเคยอานพบวาใชแกพิษยาฆาแมลงได  
 อนาคตของนาบัว แมชาวนาบัวจะตระหนักดีวาการทํานาบัวเปนอาชีพท่ีเส่ียงตอการ
ไดรับพิษภัยจากสารกําจัดศัตรูพืช แตชาวนาบัวยังคิดวาเปนอาชีพท่ีดีท่ีม่ันคงอาชีพหนึ่ง ชวยใหไดมี
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เงินเก็บและสามารถสงลูกหลานใหเรียนสูงๆได ทุกคนท่ีใหขอมูลคร้ังนี้ยืนยันวา หากเหตุการณไม
เปล่ียนแปลงไปจากน้ีมากนัก พวกเขาก็จะยังคงยึดอาชีพนี้ตอไป 
 เหตุผลสําคัญของคนทํานาบัวท่ีอยูในวัยกลางคนขณะน้ีคิดวาอาจจะเปนเหตุใหตองเลิก
ทํานาบัวไปคือการท่ีไมมีคนมาทํางานตรงนี้สืบตอจากเขา โดยเฉพาะในรุนลูกและหลานท่ีไมสนใจ
ทําเลย การทํานาบัวเม่ือแกตัวคงจะไมได เพราะตองแชอยูในน้ําท่ีเย็นตลอดเวลาโดยเฉพาะในฤดู
หนาวน้ําจะเย็นมาก สวนหนึ่งก็คิดวาการทํานาบัวยังถือวาเปนงานท่ีคอนขางหนักและลําบากไม
อยากใหลูกหลานตองมาสืบทอดอาชีพใหลําบาก บางคิดวาเม่ือถึงเวลาหากมีเงินออมสักกอนหน่ึง
จะลงทุนทําสวนมะมวงเพราะไมตองดูแลมาก แลวยกใหบุตรหลานเก็บหาผลผลิตไปดวย ขณะท่ี
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ตามท่ีไดรํ่าเรียนมาจะไดสบายกวาไมตองมาทํานาบัว 
 
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในอําเภอพุทธมณฑล 
 แหลงทองเท่ียวในอําเภอพุทธมณฑลมีหลายแหง  มีทั้งแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  ซ่ึงอําเภอพุทธมณฑลเปนอําเภอท่ีมีศักยภาพในการทองเท่ียวสูง 
เนื่องจากมีสถานท่ีสําคัญหลายแหงในปจจุบัน และมีสถานท่ีดีอีกหลายแหงท่ีสามารถพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวได 
 จากการศึกษาสถานท่ีทองเท่ียวในอดีตของคนพุทธมณฑล พบวา สุนทรภูเปนบุคคล
แรกท่ีไดบันทึกการเดินทางผานพื้นท่ีอําเภอพุทธมณฑลเม่ือ พ.ศ. 2374 ในนิราศเมืองสุพรรณ และ 
พ.ศ. 2385 ในนิราศพระประธม โดยใชเสนทางเรือจากกรุงเทพฯ มาตามแมน้ําเจาพระยา เขาคลอง
บางกอกนอยคลองบางใหญ ผานคลองโยงออกสูแมน้ํานครชัยศรีและไดบรรยายความยากลําบาก
ในการเดินทางเรือผานคลองโยงซ่ึงเปนชวงอยูในเขตอําเภอพุทธมณฑลพรอมกับความอุดมสมบูรณ
ของแผนดินแถบนี้โดยดูจากนกนานาชนิด 
 ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดใหขุดคลองมหาสวัสดิ์เม่ือ 
พ.ศ. 2403 เพื่อใหเปนเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย และโปรดฯให
สรางศาลาท่ีพักทุกระยะ 4 กิโลเมตร  ทําใหการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเมืองนครปฐมสะดวก
ยิ่งข้ึนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯใชคลองมหาสวัสดิ์ เปนเสนทาง            
ในการเสด็จประพาสไทรโยคถึง 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 2420 และคร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2431 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯใหสรางทางรถไฟสายใตและเปดเดินรถไดใน
ป พ.ศ. 2446 และมีสถานีรถไฟในเขตอําเภอพุทธมณฑลรวม 3 สถานี คือ สถานีศาลายา สถานี                  
วัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์ ในระยะแรกอัตราคาโดยสารรถไฟยังมีราคาแพง เม่ือเทียบ
กับเรือทําใหมีคนมาใชบริการไมมากนัก ในการเดินทางเขากรุงเทพฯ บางบางคร้ัง ชาวบานจะ
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โดยสารรถไฟไปลงสถานีบานฉิมพลีแลวโดยสารเรือตอไปข้ึนท่ีทาพระจันทรซ่ึงเสียคาใชจายถูก
กวาโดยสารรถไฟไปสุดทางท่ีสถานีธนบุรี 
 เม่ือประมาณ 80 ป ท่ีผานมายังไมมีคําวาพุทธมณฑล ประชาชนในบริเวณนี้ คือ ชุมชน
ศาลายา วัดสุวรรณ มหาสวัสดิ์ คลองโยง และวัดมะเกลือ นิยมเดินทางไปทองเท่ียวพระปฐมเจดีย 
วัดไร ขิง  พระพุทธบาทจังหวัดสระบุ รี  พระแทนดงรัง  จังหวัดกาญจนบุ รี  และภู เขาทอง                  
ในการเดินทางไปนั้นมักไปในชวงงานเทศกาลประจําปของสถานท่ีเหลานั้น เชน เทศกาลนมัสการ
องคพระปฐมเจดียจะเปนชวงกลางเดือน 12 เทศกาลนมัสการหลวงพอวัดไรขิงจะเปนชวง
กลางเดือน 5 เปนตน วัตถุประสงคในการเดินทางในสถานท่ีดังกลาวก็เพ่ือไปสักการะ แกบนใน
เร่ืองท่ีบนบานไว เชน การเจ็บปวย โชคลาภ ซ้ือสินคา และความบันเทิงจากการชมมหรสพ 
ตลอดจนการมาหาคูครอง นอกจากน้ีบางคนยังมาหารายไดจากการลวงกระเปา การเดินทางไป
นมัสการองคพระปฐมเจดียสมัยกอนจะอาศัยเรือแจวหรือเรือพาย  ปจจุบันในชวงเทศกาลจะมีเรือ
ผานคลองมหาสวัสดิ์จํานวนมาก เพื่อการลองเรือเท่ียวคลองมหาสวัสดิ์  อาจต้ังตนท่ีตลาดเกา
ศาลายา (หลังสถานีรถไฟ)หรือทาเรือ โรงพยาบาลศาลายา โดยมีจุดท่ีนาสนใจ เชน คลองมหาสวัสดิ์  
                      จุดท่ีหนึ่ง บริเวณตลาดหลังสถานีรถไฟศาลายา วัดสาลวัน และอูตอเรือ สามารถ
เดินทางมาโดยใชรถไฟ รถประจําทางจากกรุงเทพฯ (สาย 124 จากสะพานพระปนเกลา หรือสาย 
125 จากสะพานกรุงธน) หรือรถประจําทางสายนครปฐม – ศาลายา ผานมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีตลาด
สามารถเลือกชมสินคาตางๆ ไดโดยเฉพาะผลไม เชน สมโอ ฝร่ัง มะมวง และสวนกลวยไม         
ขางตลาดเดินชมตลาดและบานเรือนริมน้ํา และสามารถข้ึนไปชมวัดและอูตอเรือดวยไมสัก 
หลังจากนั้นลงเรือท่ีทาเรือตลาดศาลายาชมคลองมหาสวัสดิ์ 
 จุดท่ีสอง บริเวณชุมชนหมูท่ี 3 ตําบลศาลายา ซ่ึงอยูตรงขามโรงพยาบาลศาลายา ซ่ึงเปน
ชุมชนที่รมร่ืน มียอใหญตั้งอยูหนาบานหลายแหงและมีตนไมใหญริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 จุดท่ีสาม  วัดสุวรรณาราม ตลาดวัดสุวรรณาราม สวนผลไม 
 จุดท่ีส่ี ตําบลมหาสวัสดิ์ ชมสวนผลไม นาขาว นาบัว 
 จุดท่ีหา ตําบลคลองโยง ชมสวนกลวยไม 
 จุดท่ีหก ชมวัดเทพนิมิต 
 จุดท่ีเจ็ด ชมบานเรือนคลองรอยตอสามจังหวัด จุดตัดของคลองมหาสวัสดิ์และคลอง 
ทวีวัฒนาซ่ึงแบงเขตจังหวัดนครปฐมและนนทบุรีและกรุงเทพฯ 
 ในการทองเท่ียวทางเรือสําหรับผูท่ีมีเวลานอยอาจเปล่ียนบรรยากาศ โดยการนั่งรถยนต
มาท่ีตลาดศาลายา ลงเรือชมคลองมหาสวัสดิ์แลวข้ึนท่ีวัดสุวรรณาราม ตอจากนั้น โดยสารรถไฟไป
ตัวเมืองนครปฐมตอไป สําหรับกําหนดเวลาเดินทางรถไฟกรุณาติดตอการรถไฟอีกทีหนึ่งสําหรับ
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ทานท่ีมีเวลาสามารถเดินทางมาท่ีตลาดศาลายาและลงเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ เขาคลองกํานันขาว 
หรือคลองตาหลีไปยังคลองโยง และคลองทวีวัฒนากลับสูคลองมหาสวัสดิ์เปนวงกลมซ่ึงสามารถ
แวะชมจุดตางๆ ไดทุกจุดโดยใชเวลาประมาณครึ่งวัน นอกจากนี้ทานอาจจะชมคลองมหาสวัสดิ์
แลวตอเลยไปยังแมน้ํานครชัยศรี (แมน้ําทาจีน) ไปวัดไรขิงและสวนสามพรานได 
 
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 วัฒนา เทียมปฐม (2544 : 99-100, 115-117) คลองมหาสวัสดิ์มีแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเพื่อชมอาชีพสําคัญของทองถ่ินของอําเภอพุทธมณฑล ดังนี้ 
 1. อาชีพนาบัว มีการทําในบริเวณริมถนนศาลายา – บางภาษี ในทองท่ีตําบลศาลายา
และตําบลคลองโยง มีท้ังนาบัวหลวง (บัวดอก) และบัวสาย (บัวสีตางๆ) จะเนนข้ันตอนตางๆ ใน
การปลูก การใสปุย การบํารุงรักษา การฉีดยาฆาแมลง การเก็บดอกบัว การกําบัว และการขนสงไป
ยังตลาด 
 2. อาชีพทําสวนกลวยไม มีอยูหลายแหง เชน หมูท่ี 3 และ 5 ตําบลศาลายา ใกลวัด
มะเกลือ ตําบลคลองโยง 
 3. อาชีพอูตอเรือ ตั้งอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ใกลกับวัดสาลวัน โดยเดินทางผาน             
ท่ีวาการอําเภอมาตามถนนศาลายา – บางภาษี ขามทางรถไฟ ขามคลองมหาสวัสดิ์ แลวเล้ียวขวาไป
ตามถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ผานวัดสาลวันไปเล็กนอยจะพบอูตอเรือดวยไมสัก ไดแก อูบุญสง  
อูจิตอารีย  อูรุงโรจนมีเรือขนาดตางๆ ท้ังเรือท่ีไวใชสอยในแมน้ําลําคลอง เรือลําเล็กลงมา ซ่ึงไวใช
ขายกวยเตี๋ยวเรือและเรือลําเล็กๆ สําหรับเปนของท่ีระลึก 
 4. สวนผักกระเฉด และสวนผักบุง มีอยูริมถนนศาลายา – นครชัยศรี ติดกับซอย
เขาโรงพยาบาลพุทธมณฑล 
 5. สวนผลไม ท่ีเปนผลไมประจําถ่ิน ไดแก สวนสมโอ สวนมะมวง ฝร่ัง สวมหมาก
พลู และมะพราว ซ่ึงมีอยูหลายแหงอาจจะขับรถไปดู เชน ขางโรงพยาบาลพุทธมณฑล หรือลองเรือ
ตามคลองมหาสวัสดิ์โดยบริการของผูใหญสุทัศน สวัสดิ์ทอง ซ่ึงรูจักกับชาวสวนตางๆ เปนอยางดี 
 6. การเพาะเห็ด  ที่ ศูนยรวมสวนเห็ดบานอรัญญิก อยูถนนพุทธมณฑลสาย 4                           
เลย พุทธมณฑลไป 1 กิโลเมตร ติดกับปากซอยเขาโรงพยาบาลนิติจิตเวช  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

88 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร   
 นอกจากแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีเปนเอกลักษณหรือจุด
แข็งของแตละทองถ่ิน ในการท่ีจะสรางรายไดใหแกทองถ่ินเอง ภายใตการจัด  การของทองถ่ิน 
ดังนั้นการท่ีเรารูวาทองถ่ินหรือชุมชนมีแหลงทองเท่ียวหรือมีจุดขายใดท่ีสามารถนํามาสรางเปน
แหลงทองเท่ียวได เม่ือรูและตระหนักถึงคุณคาของส่ิงเหลานั้นก็จะทําใหชุมชนมีศักดิ์ศรี ในพื้นท่ี        
พุทธมณฑลเองก็มีการทําเกษตรกรรม เชน สวนผลไมชนิดตางๆ ไดแก สวนสมโอ สวนกลวยไม 
สวนฝร่ัง สวนมะพราว ซ่ึงลวนแตเปนวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ และมีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ นั่นคือ 
“ลําคลอง” เนื่องจากพุทธมณฑลเปนพื้นท่ีมีคลองเปนจํานวนมาก วิถีชีวิตของชาวพุทธมณฑล      
จึงผูกพันอยูกับลําคลองมาต้ังแตในอดีต เนื่องจากชาวพุทธมณฑลไดใชประโยชนจากลําคลองหลาย
ประการดวยกัน ไมวาจะเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เสนทางในการคมนาคม เปนตน ซ่ึงจะเห็นวา
ลําคลองนั้นมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของชาวพุทธมณฑลอยางมาก ในปจจุบันชาวพุทธมณฑลก็
ยังคงรักษาวิถีการดํารงชีวิตริมน้ําไวได ซ่ึงสามารถจัดการทองเท่ียวท่ีเรียกวา “การทองเท่ียวเชิง
เกษตร” ได ดังนั้นผูท่ีมีศักยภาพดานการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรก็นาจะเปนบุคคลท่ีมี  
ความสามารถ ในการจัดการดานการทองเท่ียวพรอมไปกับการอนุรักษไวซ่ึงส่ิงแวดลอมและ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล การทองเท่ียวในพื้นท่ีเปนการทองเท่ียวเชิงเกษตร โดยการลองเรือ
ชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวบานใน
ชุมชนมหาสวัสดิ์ นับเปนแหลงทองเท่ียวที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร ท่ียังคงรักษาสภาพของชุมชน
ไมแตกตางไปจากอดีต ซ่ึงคลองน้ีไดเช่ือมโยงคลองบางกอกนอยไปสูองคพระปฐมเจดียมีความยาว 
27 กิโลเมตร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองมหาสวัสดิ์เม่ือ   
ป พ.ศ. 2400 
 เรือท่ีใชเปนพาหนะในการทองเท่ียวเปนเรือหางยาว สามารถรองรับผูโดยสารไดไมเกิน 
5 คน โดยคิดคาเรือลําละ 300 บาทและคาชมแหลงทองเท่ียวจุดตางๆ คนละ 70 บาท โดยมี                   
คนขับเรือเปนผูนําชมตลอดเสนทาง มีเจาของสวนเปนผูนําชมในแตละจุด 
 เสนทางการทองเท่ียวท่ีจัดใหชมขณะนี้มี 4 จุด คือ นาบัว กลุมแมบาน สวนกลวยไม
และสวนผลไม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเวลาท่ีนักทองเท่ียวเดินทาง คือ นาบัวควรไปชวงเชาหรือชวงเย็นท่ี
แดดไมรอนมากเกินไป ซ่ึงคนขับเรือและนําเท่ียวจะเปนผูกําหนดวาควรจะไปชมจุดใดกอน พื้นท่ีที่
จัดเปนจุดทองเท่ียวนั้นพบวาเปนท่ีดินเชาเปนสวนใหญ มีเพียงสวนผลไมเทานั้นท่ีเปนเจาของท่ีดิน 
การใหบริการในแตละจุดจะมีน้ําและผลไมจากสวนใหนักทองเท่ียวไดรับประทานกัน รายละเอียด
เปนดังนี้ 
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 จุดท่ี 1 ลองเรือไปชมนาบัวเปนแหงแรก มีพื้นท่ี 20 ไร 1 งาน 90 ตารางวา แตพื้นท่ีท่ีทํา
การปลูกบัวมีเนื้อท่ี 14 ไร มีบัว 3-4 พันธุ การเดินทางจะสะดวกสําหรับเรือท่ีมีขนาดเล็ก เนื่องจาก
ตองลอดผานสะพานเพื่อใชเสนทางคลองปฏิรูป 2 ไปจนถึงนาบัว ใชระยะเวลาประมาณ 10 นาที 
ระหวางทางนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของสองฝงคลอง เม่ือกอนพื้นท่ีท่ีใชทํา
นาบัวนี้เปนพื้นท่ีนาขาว แตการทํานาไมไดผลดีเทาท่ีควร เพราะทํานาไดเพียงปละ 2 คร้ัง ทําให
ชาวนาขาวมีรายไดไมเพียงพอ จึงเปล่ียนมาทํานาบัว เนื่องจากสามารถมีรายไดวันเวนวันจากการ
เก็บบัวขาย เปนรายไดท่ีพอเล้ียงครอบครัวจนสามารปลดหน้ีได ในการชมนาบัว นักทองเท่ียวจะได
นั่งเรือชมรอบนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวันท่ีมีการเก็บบัว ซ่ึงถามีการเก็บบัว นักทองเท่ียวจะไดดูวิธีการ 
กําบัวเทานั้น เพราะเรือนั้นจะนําไปใชสําหรับเก็บบัว แสดงใหเห็นวิถีชีวิตการทํานาบัวอยางแทจริง 
ไมไดเอาใจนักทองเท่ียว 
 จุดท่ี 2 เปนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ที่มีการทําผลิตภัณฑการแปรรูปอาหารใน
เขตหมู 3 เชน มะกอก มะมวง มะยม มะละกอ ฝร่ัง นํามาทําหยีโดยปรุงรสดวยน้ําตาล เกลือและ
พริกในสัดสวนท่ีเหมาะสม ขาวตังหนาหมูหยองและหนางา นอกจากนี้ยังเปนแหลงทําไขเค็ม
ไอโอดีน ซ่ึงผลิตภัณฑท้ังหมดไดรับรองคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 จุดท่ี 3 เปนสวนกลวยไมตระกูลหวายท่ีเพาะพันธุเอง มีเนื้อท่ี 12 ไร เจาของสวนคือลุง
ชุก และปาจุก คชเวช นอกจากจะสงขายภายในประเทศแลวยังมีการสงออกตางประเทศราคาชอละ 
50 สตางคเปนอยางตํ่า แตเดิมทําสวนมะลิประมาณ 4-5 ป แตเนื่องจากตองใชคนงานเปนจํานวน
มาก ประกอบกับมะลิเปนพืชลมลุกท่ีตองร้ือปลูกใหมไมซํ้าท่ี จึงเปล่ียนมาทําสวนกลวยไมจนถึง
ปจจุบัน พันธุท่ีข้ึนชื่อสําหรับท่ีสวนแหงนี้ คือ พันธุทัศนีย 
 จุดท่ี 4 เปนจุดสุดทายเปนสวนผลไม มีเนื้อท่ี 246 ไร ประกอบดวย สมโอ มะมวง ขนุน 
มะพราว มะปราง มะกอกและผักสวนครัวนานาชนิด เจาของสวนคือ นายบุญเลิศ เศรษฐอํานวย 
ผูนําชมสวนคือลูกสาว มีทักษะการนําเท่ียวดีมาก แนะนําใหความรูเร่ืองสวนรับประทานไดสดๆ 
โดยไมเปนอันตรายเพราะใชปุยชีวภาพ และเม่ือเดินไปยังทายสวน นักทองเท่ียวจะไดชมทิวทัศน
ของทองทุงอันเขียวขจีโดยรอบอีกดวย 
 
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีมนุษยจะขาดเสียไมได มนุษยไดนําน้ํามา
ใชประโยชนมากมาย เชน ใชในการบริโภค การเกษตรกรรม การผลิตพลังงาน ชําระส่ิงสกปรก ใช
ในการคมนาคม และการขนสง เปนตน ปจจุบันคุณภาพของน้ําเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะคุณภาพน้ํา
ในคลองมหาสวัสดิ์ เกิดจากการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูล และการระบายของเสียจากโรงงานลงสูแมน้ํา         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

90 

ลําคลอง ควรท่ีเราจะตองรวมมือกันแกไขกอนท่ีจะไมมีน้ําใหใชตอไป ส่ิงท่ีจะกลาวถึงในเร่ือง        
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 
ความหมายของการอนุรักษ 
 ไดมีผูใหความหมายคําวา “อนุรักษ” ไวดังนี้ 
 เกษม จันทรแกว (2541 : 99) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา ซอมแซม 
ปรับปรุง และการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป 
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 11) ท่ีกลาววา การอนรัุกษ 
หมายถึง การใชส่ิงแวดลอมอยางฉลาด ใหเกิดประโยชนคุมคามากท่ีสุด และปองกัน มลพิษไมให
เกิดข้ึน การปองกันรักษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกใหคงเดิม 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางฉลาด ใชใหไดนานท่ีสุด และเกิดประโยชนมากท่ีสุด ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติให
นอยท่ีสุดและสามารถกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยท่ัวถึงกัน ดังนั้น การอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ จึงหมายถึง การดูแลรักษา การพัฒนานําในคลองใหใสสะอาดและปองกันรักษา              
ใหมีสภาพคงเดิม รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีทําใหน้ําเนาเสีย 
 
ปญหาของทรัพยากรน้ํา 
 ปจจุบันปญหาแหลงน้ําสกปรกนับเปนปญหาสําคัญท่ีตองเรงแกไข เนื่องจากมีผูคน
มากมายท่ีใชน้ําในปริมาณมาก ทําใหความตองการน้ําเพิ่มข้ึน ปญหาการขาดแคลนนํ้าและปญหาน้ํา
เสียจึงรุนแรงข้ึน ดังท่ี กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2537 : 51 - 53) ไดวิเคราะหปญหาสําคัญท่ี
เกิดข้ึนกับทรัพยากรน้ําไวดังนี้ 
 1. ปญหามีน้ํานอยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเปนผลเน่ืองมาจากการตัดตนไม 
ทําลายปา  ทําใหปริมาณน้ําฝนนอยลงเกิดความแหงแลงเสียหายตอพืชการเพาะปลูกและ 
การเล้ียงสัตว 
 2. ปญหาการมีน้ํามากเกินไป เปนผลมาจากการตัดปาไมมากเกินไป ทําใหเกิดน้ํา
ทวมไหลบาในฤดูฝน สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 
 3. ปญหาน้ําเสีย เปนปญหาใหมในปจจุบัน สาเหตุท่ีทําใหเกิดน้ําเสีย ไดแก น้ําท้ิง
จากบานเรือน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกท้ิงลงสูแมน้ําลําคลอง น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ําฝนพัดพาเอาสารพิษท่ีตกคางจากแหลงเกษตรกรรมลงสูแมน้ํ า ลําคลองสอดคลองกับ                  
สวัสดิ์ โนนสูง (2543 : 32 - 36) ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในประเทศไทยไวดังนี้ 
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  3.1 ปญหาการขาดแคลนนํ้าหรือภัยแลง โดยเฉพาะในหนาแลง 
  3.2 ปญหานํ้าทวมหรืออุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักเนื่องจากการตัดไมทําลายปา
แหลงน้ําต้ืนเขินทําใหรองรับน้ําไดนอยลง 
  3.3 เกิดมลพิษทางน้ําและระบบนิเวศถูกทําลาย สวนใหญแลวน้ําจะเสียเพราะ
การเจือปนของอินทรียสาร สารพิษ ตะกอน ส่ิงปฏิกูลและน้ํามันเช้ือเพลิง ซ่ึงมีผลทําใหพืชและสัตว
น้ําเปนอันตราย 
  3.4 แหลงน้ําต้ืนเขิน 
  3.5 การสูบน้ําใตดินมาใชมากจนแผนดินทรุดตัว 
 นอกจากนี้ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 5 นครปฐม (2546 : 12) ไดสรุปปญหา
ทรัพยากรน้ําไวสอดคลองกันคือ 
 1. คุณภาพแหลงน้ําเส่ือมโทรม เนื่องจากมลพิษทางน้ําท่ีเกิดจากการระบายของเสีย
จากกิจกรรมตางๆ ท้ังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและชุมชน จนเกิดศักยภาพการฟอกตัวโดย     
ธรรมชาติ 
 2. ปญหาน้ําทวมในฤดูฝน เนื่องจากพื้นท่ีปาลดลง แหลงกักน้ําไมเพียงพอและการใช
น้ําขาดประสิทธิภาพ 
 3. ปญหาขาดแคลนน้ําใชในฤดูแลง เนื่องจากแหลงน้ําผิวดินมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ 
 จะเห็นไดวาปจจุบันทรัพยากรน้ํากําลังเกิดภาวะวิกฤต โดยเฉพาะปญหานํ้าเสีย ซ่ึงเกิด
จากการท้ิงขยะส่ิงปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารพิษ
ท่ีตกคางจากแหลงเกษตรกรรม จําเปนตองรีบแกไขอยางเรงดวน กอนท่ีจะไมมีน้ําใหใช 
 
วิธีการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 
 กรมอนามัย (2541 : 19 - 21) กลาววา การเนาเสียของน้ําในแมน้ําลําคลองนั้นเกิดจาก
ของเสียท่ีท้ิงลงในแมน้ํามากเกินไป การแกไขจึงตองทําโดยลดการท้ิงของเสียลงในแมน้ําโดย 
 1. ใหโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ เชน โรงงาน โรงพยาบาล 
ฟารมเล้ียงสัตว จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหน้ําสะอาดกอนปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง 
 2. ใหมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียงในชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน 
 3. ใหภัตตาคาร รานอาหาร บานเรือน มีการทําบอดักไขมันจากเศษอาหารกอนปลอย
น้ําเสียจากครัวลงแมน้ําลําคลอง 
 4. หามท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูล น้ําเสียและน้ํามัน ลงในแมน้ําโดยตรง 
 5. ลดการใชสารพิษ เชน ตะกั่ว แคดเมียม และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
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 นอกจากนั้นประชากรควรมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ําลําคลอง ดังนี้ 
 1. ถาประกอบกิจการใดๆ ท่ีมีของเสีย เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม กอนท้ิงของ
เสียในแมน้ํา ลําคลอง ควรทําการบําบัดของเสียเพื่อลดมลพิษเสียกอน 
 2. ลดการทิ้งขยะส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสียจากบานเรือนลงในแมน้ํา ลําคลอง โดยการนํา
ขยะไปฝงหรือเผา ทําหลุมซึมหรือบอดักไขมันประจําครัวเรือน เปนตน 
 3. งดปริมาณขยะท่ีจะท้ิง โดยการนําส่ิงท่ีเหลือใชกลับมาใชประโยชนใหม 
 4. หลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีมีพิษ ถาจําเปนตองใชควรใชแตนอยเทาท่ีจําเปน 
 5. กําจัดกากของเสียท่ีมีพิษ เชน ภาชนะบรรจุยากําจัดแมลง ดวยการฝงไมควรท้ิง
หรือลางในแมน้ํา ลําคลอง 
 6. ไมถายอุจจาระหรือปสสาวะลงแมน้ํา ลําคลอง บานเรือนท่ีอยูริมน้ํา ควรใชสวม 
 7. ชวยกันสอดสองดูแล แนะนํา ตักเตือน หามปรามผูท่ีท้ิงขยะหรือของเสียลงใน
แมน้ํา ลําคลอง 
 8. ชวยกันดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 
 9. ชวยกันเก็บขยะ ซากพืช ซากสัตว และวัชพืชในลําน้ํา ใชน้ําอยางประหยัด  
 10. ลดปริมาณนํ้าท่ีใชจากแหลงน้ํา และลดปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 
 11. ชวยกันประชาสัมพันธขอมูลคุณภาพน้ํา และรณรงคใหทุกคนชวยกันแกไขปญหา
น้ําเสียในแมน้ําลําคลอง 
 12. ทําตัวเปนตัวอยางท่ีดีในการอนุรักษแมน้ํา ลําคลอง ใหความรูปลูกฝงเจตคติ และ   
พฤติกรรมของเด็ก และสมาชิกในครอบครัวในการอนุรักษแมน้ํา ลําคลอง 
 จะเห็นไดวา การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จําเปนตองมีความรวมมือกันหลายฝายตั้งแต
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะการดูแลรักษาแมน้ําท่ีไหลผานชุมชน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการดูแล
รักษาแมน้ํา ลําคลอง ในคลองมหาสวัสดิ์ คือ บุคคลทุกคนท่ีอยูในชุมชนมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีตอง
รวมมือกัน จึงจะทําใหการอนุรักษของชุมชนประสบผลสําเร็จได เยาวชนท่ีอยูในชุมชนเปนกลุม
บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต      
การปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชนเกิดความรูเกิดเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษน้ําในคลองมหาสวัสดิ์และ
เกิดการปฏิบัติท่ีดีตอการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีตองปลูกฝง
ใหเกิดข้ึนแกเยาวชน เพื่อประโยชนในการอนุรักษแมน้ําท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
 วิกฤติการณแมน้ําทาจีนเนา แมน้ําทาจีนมีความสําคัญเปนอันดับสองของประเทศรอง
จากลุมแมน้ําเจาพระยา มีความยาวตลอดลําน้ํา 439 กิโลเมตร ไหลแยกออกมาทางฝงขวาของแมน้ํา
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เจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท เฉพาะแมน้ํามีความยาว 325 กิโลเมตร 
ไหลจากทิศเหนือไปทางใต มีช่ือเรียกตางกันไปตามจังหวัดท่ีไหลผาน แมน้ําทาจีนนับเปนแมน้ําท่ีมี
ประวัติศาสตร อารยธรรมและวิถีชีวิตผูคนท้ังสองฟากฝงสืบเนื่องมายาวนาน ถือเปนมรดกทาง 
วัฒนธรรมของชาติอันควรอนุรักษ 
 ในชวยเทศกาลป พ.ศ. 2543 ไดเกิดวิกฤติการณแมน้ําทาจีนเนาเสียคร้ังใหญในรอบ
หลายสิบปเนื่องจากมีการระบายน้ําเนาเสียจากนาขาวบริเวณทุงสองพ่ีนองออกสูแมน้ําทาจีน ทําให
แมน้ําทาจีนและคูคลองสาขารวมท้ังคลองมหาสวัสดิ์ ในชวงท่ีมวลน้ําเสียไหลผานมีสีดํา กล่ินเหม็น 
ปริมาณสารอินทรียสูงและปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ามีคาตํ่ามากจนเกือบเปนศูนย ตลอดลําน้ํา
ตั้งแตบริเวณอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีลงมาและเม่ือน้ําเนาเสียดังกลาวไหลลงมารวมกับ
น้ําในแมน้ําทาจีนตอนลางบริเวณจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงมีการระบายนํ้าท้ิงจาก
กิจกรรมอ่ืนๆ เชน ชุมชน อุตสาหกรรมและการปศุสัตวในปริมาณมากอยูแลว ทําใหความเนาเสีย
เพิ่มข้ึนจนถึงปากแมน้ําจังหวัดสมุทรสาคร และในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 แมน้ําทาจีนไดเกิด
เนาเสียอีกโดยเฉพาะจากดานใตอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรีถึงอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
นครปฐมสภาพความเนาเสียรุนแรง คาออกซิเจนละลายนํ้าต่ํา ทําใหปลาในแมน้ําทาจีนโผลข้ึนมา
หายใจท่ีผิวน้ําเปนจํานวนมาก 
 สภาพความเนาเสียในแมน้ําทาจีนท่ีรุนแรงมากไดกอใหเกิดผลกระทบตอการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําอยางกวางขวาง คลองมหาสวัสดิ์ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน กรมควบคุม
มลพิษรายงานวา วิกฤติแมน้ําทาจีนเนาเสียโดยเฉพาะในป พ.ศ. 2543 ไดสงผลกระทบตอการ
ประมงน้ําจืด การประมงทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง การเพาะปลูกพืชผักและการผลิต
น้ําประปา ความเสียหายท่ีประเมินคาไดขณะนั้นประมาณ 120 ลานบาท ท้ังนี้ยังไมรวมความสูญเสีย
ดานระบบนิเวศของแหลงน้ํา และผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนซ่ึงยากที่จะประเมิน
เปนมูลคาออกมาได การแกไขปญหาดังกลาวมีอุปสรรคอยางมาก  เนื่องจากขาดการประสานงาน
และระบบเตือนภัยท่ีชัดเจน  การปองกันและแกไขปญหาเฉพาะหนาทําไดในขอบเขตจํากัดเพราะ
ขาดขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนจัดการ ปองกัน แกไขและ
ฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน คูคลองใหเปนระบบท้ังลุมน้ํา เนื่องจากการเกิดปญหาในพ้ืนท่ี
หนึ่งๆ ยอมสงผลกระทบตอพื้นท่ีอ่ืนๆ อยางหลีกเล่ียงไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นท่ีตอนลางของลุม
น้ํา ปญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนนับวาเกิดข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะชวงตอนลางต้ังแตอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนถึงปากแมน้ําจังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ในระยะ 10 ปท่ีผานมามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํามาก การดําเนินการแกไขและฟนฟูคุณภาพ
น้ําในแมน้ํา ลําคลอง ท่ีเปนระบบจําเปนตองพิจารณาจากสภาพลุมน้ํา การใชประโยชนท่ีดินใน 
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ลุมน้ํา การเฝาระวัง  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางตอเนื่อง การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
และการดําเนินงานท่ีอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2546 : 29) 
 จากเหตุวิกฤติการณแมน้ําทาจีนเนาเสียคร้ังยิ่งใหญป 2543 ท่ีผานมา สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอเร่ืองความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหา
มลพิษในแมน้ําทาจีนมาเพื่อดําเนินการ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวมีคําส่ังมอบใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดลอมพิ จารณาร วมกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกัน
พิจารณาหาทางแกไข โดยมีแนวดําเนินการดังนี้ 
 1. ใหความสําคัญในการแกไขปญหามลพิษในแมน้ําทาจีน เปนภาพรวมในระบบลุม
น้ําท้ัง 4 จังหวัด (ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร) และสอดคลองกับแผนพัฒนา       
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
 2. ปรับแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและฟนฟูคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีนของ
คณะอนุกรรมการประสานจัดการลุมน้ําทาจีนใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและการปฏิรูประบบ      
ราชการ 
 3. ใหผูวาราชการจังหวัดเรงรัดพัฒนา ฟนฟูแมน้ําทาจีนอยางเครงครัด ในการบังคับ
ใชกฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายของเสียจากแหลงตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 4. ให เขตพื้นท่ีการศึกษาตางๆ  ในลุมน้ํ าทาจีน  เข ามามีสวนในการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนและภาคประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 5. สงเสริมการสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
ดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย โดยใหความสําคัญกับชุมชนท่ีอยูริมน้ํา 
 จากวิกฤติการณแมน้ําเนาเสีย อําเภอพุทธมณฑล รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลองคการ
บริหารสวนตําบล โรงเรียนท่ีอยูริมน้ําและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดดําเนินโครงการพันธมิตรเพ่ือ
ดําเนินการสรางจิตสํานึกอนุรักษแมน้ํา ลําคลอง ใหแกชุมชนและผลักดันใหเกิดกิจกรรมและ
โครงการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ดังนี้ 
 1. โครงการพี่นองพุทธมณฑลรวมใจสานสายใยรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
  กําหนดระยะเวลาโครงการวันเสารท่ี 5 มกราคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
  2. เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของคลองมหาสวัสดิ์ 
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  3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาและอนุรักษคลอง       
มหาสวัสดิ์ 
  4. เพื่อทดลองจัดกิจกรรมขับเคล่ือนชุมชนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
                       ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
  1. ขั้นตอนของการเตรียมการ 
  ดําเนินการในการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณตางๆ รวมท้ัง ติดตอประสาน
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม อันไดแก ศึกษาธิการอําเภอพุทธมณฑล องคการ
บริหารสวนตําบลโรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์     
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
  2. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
   - กําหนดสถานท่ีจัดกิจกรรม โดยใชพื้นท่ีเลียบคลองมหาสวัสดิ์และ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   - กําหนดวันและเวลาจัดกิจกรรมเปนวันเสารท่ี 5 มกราคม 2545 เวลา 
08.00 - 16.30 น. 
   - กําหนดกลุมเปาหมาย (นักเรียนช้ันประถมปลาย 5 - 6 จาก 3 โรงเรียน 
คือ   โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน
โรงเรียนละ 10 คน แบงเปนนักเรียนชาย 5 คน หญิง 5 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 30 คน) 
  3. ขั้นตอนความตอเนื่องในการสรางกิจกรรมขับเคล่ือนชุมชนในการอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์ 
   ภายหลังกิจกรรมของวันท่ี 5 มกราคม 2545 ส้ินสุดลง กอนปดกิจกรรมจะมี
ประกาศหรือแจงใหตัวแทนของครูและนักเรียนท่ีมารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ ใหกลับไปรวม
ปรึกษาหารือกับผูปกครองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล บุคคลในชุมชน รวมตลอด
พระภิกษุของวัดสาลวันและวัดสุวรรณาราม รวมเขียนโครงการสรางกิจกรรมขับเคล่ือนชุมชนใน
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ในภาคฤดูรอน (ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2545) ซ่ึงเปน
ชวงท่ีนักเรียนปดภาคการศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมไดเต็มท่ี กําหนดสงโครงการเพื่อพิจารณา
รวมกันภายในวันท่ี 19 มกราคม 2545 และจะประกาศผลใหทางโรงเรียนและชุมชนไดทราบใน
วันท่ี 27 มกราคม 2545 ท้ังนี้เพ่ือใหครู นักเรียน ชุมชนไดมีเวลาเตรียมการในการดําเนินกิจกรรม
ชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2545 ตอไป 
  4. ขั้นตอนในการจัดทํารายงาน เพื่อประมวลองคความรูท่ีไดรับจากการทํา
โครงการ 
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 2. โครงการคายเยาวชนรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
  บทเรียนคายกิจกรรมการเรียนรูจากทองถ่ินเปนโครงการคายเยาวชนรักษคลอง       
มหาสวัสดิ์ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนระหวางวันท่ี 27 - 28 เมษายน 2545 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน เปนโครงการท่ี
สืบเนื่องจาก โครงการพ่ีนองพุทธมณฑลรวมใจสานสายใยรักษคลองมหาสวัสดิ์” ซ่ึงไดจัดไปเม่ือ
วันท่ี 5 มกราคม 2545 ณ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยามหิดล  เปนโครงการท่ี
บุคลากรจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครูจากโรงเรียน 
วัดสาลวัน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ไดรวมกันพัฒนาโครงการนี้
ข้ึน โดยเปนสวนหน่ึงของการขับเคล่ือนโครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล โดยใช
กรอบแนวความคิดท่ีเนนชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรู หมายความวา ชุมชนเองนั้นมีทุนทาง
ระบบนิเวศใหเยาวชนในพื้นท่ีไดเรียนรูและมีความหวังใหเยาวชนของชุมชนเรียนรูภูมิปญญาใน
ชุมชน (local wisdom) เปรียบเสมือนใหชุมชนเปนตําราท่ีเยาวชนตองนําองคความรูท่ีไดสวนนี้ ไป
วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อบูรณาการเปนแนวคิดสาธารณะในการใหคุณคาและอนุรักษคลอง 
มหาสวัสดิ์และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ สืบเนื่องตอไป 
 
สาระสําคัญของโครงการ 
 เปนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของนักเรียน โดย
เนนท่ีชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
 1. เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดการรวมกลุมเยาวชนภายใตการสนับสนุนของชุมชน          
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 2. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกพลเมืองเด็ก 
 3. เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียน วัด ชุมชน และมหาวิทยาลัย 
 เปาหมาย คือ การจัดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาโดยผานกระบวนการจัดคายเยาวชนรักษ      
ส่ิงแวดลอมภาคฤดูรอน มีกลุมเยาวชนในทองถ่ินท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 5 จาก       
โรงเรียนวัดสาลวัน 10 คน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 10 คน และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 10 
คน นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนจากกลุมนอยชายคลอง พุทธมณฑล ซ่ึงเปนกลุมท่ีสนใจเร่ืองการเรียนรู
ชีวิต นิเวศ ถ่ินฐานและภูมิปญญาทองถ่ิน มารวมอีก 5 คน รวมท้ังส้ิน 35 คน ระยะเวลาการจัด      
กิจกรรมคาย 2 วัน 1 คืน โดยใชสถานท่ีโรงเรียนวัดสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
 กระบวนการขับเคล่ือนของเยาวชนในพุทธมณฑลสามารถถอดบทเรียนเพ่ือเรียนรูถึง
วิธีการ ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 การประชุมรางหลักสูตรสําหรับเยาวชนในชุมชน ท้ังนี้เพื่อทราบ 
ความตองการของชุมชนและเยาวชน วาตองการที่จะศึกษาอะไร ควรจัดอบรมและกิจกรรมใน
ทิศทางใด 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประชุมตัวแทนและแกนนําในชุมชน เพื่อนําแนวทางความตองการทีไ่ด
จากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางเปนแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดหลักสูตรการอบรมโดยมีวิทยากร    
ชุมชนมีสวนรวม 
 ข้ันตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรและขอมูลท่ีไดมาปรับใหสอดคลองกับความตองการของ    
ชุมชนเพื่อการพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดในการออกแบบกิจกรรม เตรียมเอกสาร 
สมุดจดบันทึก กิจกรรมคายของเยาวชนท่ีจะเขารับการอบรมและคณะผูจัดกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 การสํารวจพื้นท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีได เพ่ือเตรียมความพรอม
ของผูท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากิจกรรมการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 5 การดําเนินกิจกรรมหรือการอบรม เพื่อดําเนินการตามแผนการท่ีได
จัดเตรียมไวเพื่อดําเนินการตามแผนการท่ีไดจัดเตรียมไวรวมกันท้ังกลุมผูรวมกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 6 การสรุปผลและการถอดบทเรียน เพ่ือการประเมินผลและเรียนรูเพื่อนํามา
พัฒนากระบวนการเรียนรูและองคความรูตอไป 
 
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมการเตรียมหลักสูตรคายเยาวชนฯ (กุมภาพันธ - เดือนมีนาคม 2545) มีข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. ประชุมกลุมคณะครูเจาของโครงการจากโรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเตรียมจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรคายเยาวชนโดยมี
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน ซ่ึงบางคนเคยเขารับการฝกอบรมในโครงการพี่นองพุทธมณฑล
รวมใจสานสายใยรักษคลองมหาสวัสดิ์ คณะครูจากโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน และกลุมประสานงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลของการประชุมกลุมคณะครู ประชุมใหตกลงใหจัดประชุมปฏิบัติการ
รวมรางหลักสูตรในวันท่ี 28 มีนาคม 2545 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 2. ประชุมปฏิบัติการเสนอผลการวิเคราะหแนวทางดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
คณะผูวิจัยจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 28 มีนาคม 2545 
ณ  โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  นักเรียน ครู กลุมผูประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
ชุมชน รวมท้ังส้ิน 31 คน รวมกันรางหลักสูตรคายเยาวชนฯ ของชุมชน ผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคร้ังนี้ สรุปประเด็นสําคัญท่ีชุมชนและนักเรียนควรเรียนรู ไดแก 
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  (1) เร่ืองราวทองถ่ิน / การอนุรักษลําคลอง 
  (2) ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 
  (3) มิติทางสังคม 
  (4) โลกทัศน/วิธีคิด วิธีประเมินคา 
  ท้ัง 4 ประเด็นจะใชวิทยากรชุมชนและคณะครูท้ัง 3 โรงเรียน เขามามีสวนรวม
อยางแทจริงสําหรับแนวกิจกรรม วันแรกจะเปนการลองเรือในลําคลองมหาสวัสดิ์ และแวะตามจุด
ตางๆ ท่ีจะศึกษาโดยมีวิทยากรชุมชนในจุดนั้นๆ เปนผูใหความรู วันท่ีสองเปนกิจกรรมการรณรงค
การอนุรักษคลอง การจัดการขยะ การประดิษฐส่ิงของท่ีเหลือใช การจัดนิทรรศการในบริเวณ
โรงเรียน 
 3. โครงการคายเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงได
ดําเนินการในปการศึกษา 2546 - 2549 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  
  1. เพื่อขับเคล่ือนประชาสังคม ทําการจัดการส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ
มนุษยวิทยาใหเกิดการรวมกลุมเยาวชนภายใตการสนับสนุนของชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  2. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหเยาวชน
และชุมชน 

3. เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 เปาหมาย ไดแก นักเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑลทุกโรงเรียน  ปการศึกษา 2546 
จํานวน 80 คน ปการศึกษา 2547 จํานวน 130 คน  และปการศึกษา 2548 จํานวน 130 
 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมกับโรงเรียนวัดสาลวัน  สุวรรณาราม  บานคลอง 
มหาสวัสดิ์ วัดมะเกลือ พระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล บานคลองโยง คลองสวางอารมณ  
รวมประชุมวางแผนงานโครงการ 
 2. ดําเนินการคายเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 3. สังเคราะหกิจกรรมและถอดบทเรียนรวมกัน 
 งบประมาณ โครงการดังกลาวโรงเรียนวัดสาลวันเปนแกนนํา ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก   เทศบาลตําบลศาลายา โดยปการศึกษา 2546 ไดรับงบประมาณจํานวน 35,600 บาท 
ปการศึกษา 2548 ไดรับงบประมาณ 2547 จํานวน 30,000 บาท ปการศึกษา 2548 ไดรับงบประมาณ
จํานวน 70,000 บาท 
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สรุปผลการดําเนินการ 
 จากผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ นักเรียนเกิดการเรียนรูเร่ืองส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกใน   
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ชุมชน ตลอดจนองคกรสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณใน     
การดําเนินการ มีการจัดต้ังเครือขายในการทํากิจกรรมรวมกัน 
 นอกจากโครงการตางๆ ท่ีจัดโดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานตางๆ ท่ีอยูในอําเภอ 
พุทธมณฑล ยังมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดทําเพื่ออนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ซ่ึงจัดทําโดยองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน ปลูกตนลําพู กิจกรรมรณรงคกําจัดผักตบชวาและขยะในคลอง
มหาสวัสดิ์ ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของประชาคมมหาสวัสดิ์ ผูปกครอง องคการบริหารสวนตําบล 
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เปนตน 
 ดังนั้นการบูรณการแบบโครงงาน ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
เปนโครงงาน โดยผูเรียนและผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงงานข้ึน โดยใชเวลาการเรียนท่ีตอเนื่อง
ไดหลายช่ัวโมง ดวยการนําเอาจํานวนช่ัวโมงวิชาตางๆ ท่ีผูสอนเคยสอนแยกกันมารวมเปนเร่ือง
เดียวกัน มีเปาหมายเดียวในลักษณะการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีท่ีตองการเนนทักษะ 
บางเร่ืองเปนพิเศษ ผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคาย ดนตรี กิจกรรมฝก
ภาษาอังกฤษ     กิจกรรมเขาคายศิลปะ เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 36 - 37) 
 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผูวิจัยไดนําวิธีการเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการจัดประสบการณ
เรียนรูใหกับนักเรียน  และใชวัดความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน  ท้ังนี้เพราะวิธีการ
เรียนรูแบบโครงงาน  ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูจากหลักสูตรไดอยางหลากหลาย  และ
สงเสริมใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใชอยางเต็มท่ี 
 
โครงงาน 
 โครงงานเปนวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
จากการลงมือปฏิบัติ ใชกระบวนการแสวงหาความรู หรือคนควาหาคําตอบในส่ิงท่ีผูเรียนอยากรู
หรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ อยางหลากหลาย 
  
ความหมายของโครงงาน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของโครงงานไว   ดังนี้ 
 ลัดดา ภูเกียรติ (2544 : 33) และจิราภรณ ศิริทวี (2542 : 34) กลาววา โครงงานเปน
งานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนท่ีศึกษาทดลอง เปนผูลงมือปฏิบัติเพ่ือจะพัฒนาความรูโดยใชระเบียบ 
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การทํางานท่ีเปนระบบและใชกระบวนการในการศึกษาคนควาหาความรูจนไดขอสรุปเปน 
องคความรูหรือความรูใหมดวยตัวเขาเอง 
 โครงงาน เปนวิธีการเรียนรูท่ีบูรณาการหลักสูตรกับการจัดการเรียนรูไดอยางกลมกลืน
กันเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสรางใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เปนการเรียนรูท่ีเกิด
จากความสนใจใครรู คําตอบของตัวผู เรียน เปนวิธีการเรียนรู ท่ีผู เ รียนสามารถสรางความรู 
(Construct) ดวยตนเอง เปนการหาคําตอบขอสงสัยโดยใชทักษะการเรียนรูและปญญาหลายๆ ดาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2545 : 2)  
 โครงงานจัดเปนกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจของนักเรียน  โดยนักเรียนเปนผูลงมือ
กระทําดวยตนเอง  โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครูอาจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงการทําโครงงานน้ีจะทําเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได  และอาจจัดเปนกิจกรรม
ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเวลาเรียน  หรือนอกเวลาเรียนก็ได (พันธ ทองชุมชน 
2547 : 257)  
 โครงงานเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการ
เรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางลุมลึกดวยตนเอง โดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายและ
สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันจริงได 
 จากความหมายดังท่ีกลาวมาแลวผูวิจัยขอเสนอความหมายท่ีไดจากการวิเคราะหและ
สรุปดังนี้ โครงงานเปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนท่ีตองการจะศึกษาคนควา 
เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซ้ึงชัดเจน โดยใชทักษะ
กระบวนการ การวางแผนอยางมีระบบและลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว จนไดขอสรุป 
 การจัดทําโครงงาน  โครงงานสามารถจัดทําเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  (วัฒนาพร   ระงับทุกข  
2545 :  59 –65) 
 1. โครงงานตามวิชาหรือสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่บูรณาการความรู ทักษะ     
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในกลุมวิชาหรือสาระการเรียนรูเปนพ้ืนฐานในการกําหนด        
โครงงานและการปฏิบัติ 
 2. โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานท่ีผู เ รียนสามารถกําหนดเร่ืองจาก 
ความถนัด ความตองการและความสนใจ โดยนําเอาความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
 เปรียบเทียบโครงงานกับโครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิทยาศาสตร เปนงานวิจัย
เล็กๆ ของนักเรียนท่ีศึกษาทดลองเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปน
วิธีการหนึ่งของการเรียนรู แตการเรียนรูโดยโครงงานน้ัน เนนใหผูเรียนแสวงหาคําตอบในขอสงสัย
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โดยใชกระบวนการเรียนรูใดๆ ก็ได ไมจําเพาะเจาะจงวาเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพียง
อยางเดียว 
 ประเภทของโครงงาน  โครงงานแบงเปน 4 ประเภท   ดังนี้ 
 1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล โครงงานประเภทน้ีเปนโครงงานท่ีมี    
วัตถุประสงคเพื่อการสํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แลวนําขอมูลท่ีไดจาก        
การสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบ เพื่อใหเห็นถึง
ลักษณะหรือความสัมพันธของเร่ืองดังกลาวไดชัดเจนยิ่งข้ึน การปฏิบัติตามโครงงานน้ีผูเรียนจะตอง
ไปศึกษารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ โดยใชเคร่ืองมือ เชน 
แบบสอบถาม  แบบสํารวจ  แบบสัมภาษณ  แบบบันทึก  เปนตน ในการรวบรวมขอมูลท่ีตองการ
ศึกษา 
  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน 

1) การสํารวจพืชผลในชุมชน 
2) การสํารวจปญหาในการประกอบอาชีพในชุมชน 
3) สํารวจความคิดเห็นของนักเรียนในการเขาคายภาษา 
4) การสํารวจตนไมในโรงเรียน เชน ไมดอก 

 2. โครงงานประเภทคนควา ทดลอง โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานท่ีมี
วัตถุประสงค เพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูปของ 
การทดลอง เพื่อศึกษาวาตัวแปรหนึ่งจะมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาอยางไรบางดวยการควบคุม 
ตัวแปรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษาไว 
  การทําโครงงานประเภทนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย การกําหนด
ปญหา การตั้งวัตถุประสงคหรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมขอมูล การดําเนินการ
ทดลอง การแปลผลและการสรุปผล 
  ตัวอยางโครงงานประเภททดลอง คนควา 

1) การทํายากันยุงจากตะไครหอม 
2) การปลูกพืชลอยฟา 
3) การผลิตยาสระผมดวยสมุนไพรในทองถ่ิน 

 3. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม  โครงงาน
ประเภทนี้ เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ียังไมมีใครคิดมากอน หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงความรู ทฤษฎี หลักการ 
หรือแนวคิดท่ีเสนอตองผานการพิสูจนอยางมีหลักการ หรือวิธีการที่นาเช่ือถือตามกติกา/ขอตกลงท่ี
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กําหนดข้ึนมาเอง หรืออาจใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
ใหมก็ได 
  โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมนี้ผูทําโครงงานตอง
เปนผูท่ีมีความรูพื้นฐานในเร่ืองนั้นๆ เปนอยางดี หรือตองมีการศึกษา คนควาขอมูลมาประกอบ
อยางลึกซ้ึง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมๆ ข้ึนได 
  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน 

1) ความมหัศจรรยของตัวเลข 9 
2) ระบบนิเวศในนาขาว 
3) อาหารเพื่อสุขภาพ 

 4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ  โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค 
คือ การนําความรู ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเครื่องมือ
เคร่ืองใชตางๆ เพื่อประโยชนในการเรียน การทํางานหรือการใชสอยอ่ืนๆ  
  การประดิษฐคิดคนตามโครงงานนี้ อาจเปนการประดิษฐข้ึนมาใหมโดยยังไมมี
ใครทํา หรืออาจเปนการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนกวาท่ีเปนอยู รวมท้ังการสรางแบบจําลองตางๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ืองตางๆ    
โครงงานท่ีเปนการประดิษฐคิดคนนี้ จะครอบคลุมเร่ืองตางๆ ท้ังวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา 
สังคม อาชีพ ส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
  ตัวอยางโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ 

1) เคร่ืองสีขาวกลอง 
2) เคร่ืองมือจับสัตวน้ําจืด 
3) เคร่ืองมือลางตะเกียบ 

  การเรียนรูโดยโครงงานมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1. กําหนดหัวขอท่ีจะศึกษา  การดําเนินงานตามข้ันตอนนี้ เปนการคิดหัวขอ
เร่ืองท่ีจะทําโครงงาน โดยผูเรียนตอง  ตั้งตนดวยคําถามท่ีวา 
   - จะศึกษาอะไร 
   - ทําไมตองศึกษาเร่ืองดังกลาว 
   ส่ิงท่ีจะนํามากําหนดเปนหัวขอโครงงาน จะไดมาจากปญหาคําถาม หรือ
ความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองตางๆ ของผูเรียนเอง ซ่ึงเปนผลจากการท่ีผูเรียนไดอานจากหนังสือ 
เอกสาร       บทความ การฟงบรรยาย การสนทนา หรือจากการไปดูงาน ทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ 
หรือสังเกตจากปรากฏการณตางๆ รอบขาง 
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  2. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการขอ
คําปรึกษา หรือขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ จากครู - อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของทุกระดับรวมถึง
การสํารวจวัสดุอุปกรณตางๆ ดวย 
  3. การเขียนเคาโครงของโครงงาน หรือสรางแผนผังความคิด  ข้ันตอนนี้จะเปน
การสรางแผนผังความคิด เปนการนําเอาภาพของงานและภาพความสําเร็จของโครงงานท่ีวิเคราะห
ไวมาจัดทํารายละเอียดเพื่อแสดงแนวคิด แผนและข้ันตอนการทําโครงงาน 
 
ตารางท่ี 5 เคาโครงของโครงงานจะประกอบดวยหัวขอตางๆ เชนเดียวกับโครงการ     
 

หัวขอ / รายการ รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1. ช่ือโครงงาน ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร 
2. ช่ือผูทําโครงงาน ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ครู – อาจารย ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน ผูทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 

ควบคุมการทําโครงงานของผูเรียน 
4. ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จ 
5. หลักการและเหตุผล สภาพปจจุบันท่ีเปนความตองการ และความคาดหวังท่ีเกดิผล 
6. จุดหมาย / วัตถุประสงค ส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงานท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
7. สมมติฐานของการศึกษา 
(ในกรณีท่ีเปนโครงงานการ
ทดลอง) 

ขอตกลง / ขอกําหนด / เง่ือนไข เพื่อเปนแนวทางในการพิสูจน
ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

8.  ข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงาน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ 
สถานท่ี วันเวลา 

9.  ปฏิบัติโครงงาน การดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 8 ตั้งแตเร่ิมตนจนแลว
เสร็จ 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ท้ังท่ีเปนผลผลิตกระบวนการและ
ผลกระทบ 

11.  เอกสารอางอิง /    
บรรณานุกรม 

ช่ือเอกสาร ขอมูลท่ีไดจากแหลงตางๆ ท่ีนํามาใชใน               
การดําเนินงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

104 

  4. การปฏิบัติโครงงาน  ข้ันตอนนี้ เปนการดําเนินงานหลังจากท่ีโครงงาน
ไดรับความเห็นชอบจากครู - อาจารยท่ีปรึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได
กําหนดไว และควรปฏิบัติงานดวย ความรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัย ความประหยัดและ
สภาพแวดลอมดวย 
   ในระหวางการปฏิบัติงานตามโครงงาน ตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ ไว
อยางละเอียดวา ทําอะไร ไดผลอยางไร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขทําอยางไร การจด
บันทึกขอมูล       ดังกลาวนี้ ตองทําอยางเปนระบบ ระเบียบ เพื่อจะไดใชขอมูล สําหรับการปรับปรุง
งานในโอกาสตอไปดวย 
  5. การเขียนรายงาน  ข้ันตอนนี้ เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงงาน 
เพื่อใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับ
โครงงาน 
   การเขียนรายงาน ควรใชภาษาท่ีกระชับ เขาใจงาย ชัดเจนและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญๆ ของโครงงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ บทคัดยอ บทนํา เอกสารท่ีเกี่ยวของ วิธีการดําเนินงาน ผลการศึกษา 
สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และตารางท่ีเกี่ยวของ  
  6. การแสดงผลงาน  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายของการทําโครงงาน เปน
การนําผลการดําเนินงานโครงงานท้ังหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบ เปนผลผลิตท่ีไดจากการดําเนิน
โครงงานประเภทตางๆ  มีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจําลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงงานท่ีปฏิบัติ 
   การแสดงผลงาน เปนการนําเอาผลการดําเนินงานมาเสนอสามารถจัดได
หลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนส่ือส่ิงพิมพ การจัดทําเปนส่ือมัลติมีเดีย และอาจ
นําเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การแสดง ละคร การนําเสนอดวยวาจา รายงาน บรรยาย 
อภิปรายกลุม สาธิต  เปนตน 
 การประเมินผลโครงงาน  การประเมินโครงงานเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ และมี
ความจําเปนกิจกรรมหนึ่ง การใหนักเรียนทําโครงงานใชการประเมินจากสภาพท่ีแทจริง (Authentic 
Assessment) ซ่ึงเปนการประเมินผลท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง สามารถตัดสินใจ เลือกปฏิบัติไดดวยตนเอง รวมท้ังเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน ความตองการความชวยเหลือ และการประสบความสําเร็จแตละคนและของกลุม 
 การประเมินผลจากสภาพท่ีแทจริงเปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน
และประสิทธิภาพการเรียนการสอนซ่ึงเปนการประเมินท่ีสะทอนใหเห็นสภาพงานปจจุบัน 
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(Current Work) ของนักเรียน และส่ิงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานท่ีเปน
จริง โดยพิจารณาจากงานหลายๆ ช้ิน ผูประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผู
ประเมิน 
 ในการทําโครงงานของนักเรียนต้ังแตเร่ิมตน อาจารยท่ีปรึกษาควรบันทึกการให
คําปรึกษาเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ จึงประเมินผลโดยใชเกณฑการประเมินโครงงาน
โดยท่ัวไป มีรายงานท่ีประเมินเกี่ยวกับ การเขียนรายงาน ความคิดสรางสรรค ความแปลกใหม 
ความรูและทักษะกระบวนการท่ีไดใชประโยชน การนําไปประยุกตใช และการส่ือความหมายสง
โครงงาน   เขาประกวดในระดับตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน 
 การประเมินตามสภาพท่ีแทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2540 : 183 - 200) 
ควรมีการประเมิน 2 ลักษณะ คือ การประเมินท่ีเนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสม
งาน ผูประเมินประกอบดวย นักเรียน เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจ และครู 
 สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ (2544 : 2) ไดกลาวถึงการวัดและประเมิน
โครงงานในระดับประถมวา มุงใหนักเรียนไดรับการประเมินจากบุคคลท้ัง 3 ฝาย คือ 
 ประเมินโดยตนเอง มุงใหนักเรียนบอกความพึงพอใจในงานท่ีทํารวมท้ังเสนอแนะส่ิงท่ี
คิดวาควรปรับปรุง 
 ประเมินโดยเพื่อน มุงประเมินโครงงานในดานความนาสนใจเช่ือถือ และประโยชนวามี
มากนอยเพียงใด 
 ประเมินโดยครู มุงใหครูตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินงาน ความสอดคลองของงาน        
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ รวมถึงประโยชนตางๆ วามีมากนอยเพียงใด 
 การประเมินโครงงาน ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงของผูเรียน แนวทาง      
การประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของผูเรียน จึงถือไดวาเปนการประเมินตามสภาพจริง เปน      
วิธีการคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน (สุชาติ วงศสุวรรณ 
2542 : 24 - 25) 
 การประเมินผลโครงงาน มีกรอบแนวทางการประเมิน   ดังนี้ 
 ประเมินอะไร (1) การแสดงออกถึงผลของความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม (2) กระบวนการเรียนรู (3) กระบวนการทํางาน (4) ผลผลิต / 
ผลงาน / ช้ินงาน 
 ประเมินเม่ือใด  (1) อยางตอเนื่องต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินโครงงาน (2) ตามสภาพจริง  
(3) เปนธรรมชาติ 
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 ประเมินจากอะไร (1) ผลงาน (เอกสาร ช้ินงาน ฯลฯ) (2) การทดสอบ (3) แบบบันทึก
ตางๆ (การสังเกต ความรูสึก สัมภาษณ ฯลฯ) (4) แฟมสะสมงาน (5) หลักฐานหรือรองรอยอ่ืน 
 ประเมินโดยใคร (1) ตัวผูเรียน (2) เพื่อน (3) ครู (4) ผูปกครอง (5) ผูเกี่ยวของอ่ืน 
 ประเมินโดยวิธีใด (1) สังเกต (2) สัมภาษณ (3) ตรวจรายงาน (4) ตรวจผลงาน (5) 
ทดสอบ (6) รายงาน (7) นิทรรศการ 
 แนวทางการใหคะแนนในการประเมิน  โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนใน
ทุกระดับช้ันและทําไดในทุกหนวยการเรียนรูของสาระการเรียนรู การทําโครงงานเกิดจากการท่ี
ผูเรียนสนใจหรือสงสัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และตองการหาคําตอบดวยตนเอง ปญหาท่ีใชทํา
โครงงานอาจเปนปญหางายๆ จนถึงปญหายากหรือท่ีซับซอน กระบวนการที่ผูเรียนใชในการเสาะ
แสวงหาความรูหรือแกปญหาในการทําโครงงานข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาและการมองเห็น
แนวทางแกปญหาของแตละคน   การประเมินผลการทําโครงงานมีข้ันตอนการวางแผน 
ประกอบดวย  กําหนดเปาหมาย  จุดประสงคและการกําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมาย 
การประเมินควรครอบคลุมดานความรูความคิดกระบวนการเรียนรูและเจตคติ โดยกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมาย (สถาบันสงเสริมการสอน  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  2546 : 77) 
 จุดประสงคการเรียนรูเปนแนวทางใหกําหนดเกณฑการประเมิน สวนการใหคะแนน
การทําโครงงานตองเปนไปตามเกณฑการประเมิน โดยมี 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การใหคะแนนแบบภาพรวม เปนการใหคะแนนในลักษณะของการสรุปผล 
การเรียนรูในสวนท่ีเปนประเด็นสําคัญ โดยไมพิจารณาถึงองคประกอบยอย เกณฑรวมท่ีใชประเมิน
การทําโครงงานในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ดังนี ้
 
ตารางท่ี 6      เกณฑรวมท่ีใชประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
- ใชเวลามากในการทําความเขาใจปญหา ตองอาศัยการแนะนําเกี่ยวกับ
การวางแผนวิธีการทําโครงงาน มีความยากลําบากในการลงมือปฏิบัติและ
เขียนรายงานท่ีสับสนไมชัดเจน 
- มีหลักฐาน รองรอยท่ีแสดงถึงความเขาใจปญหา การวางแผน วิธีการ
ทําโครงงานถูกตองบางสวน ลงมือปฏิบัติประสบความสําเร็จบางสวน 
และเขียนรายงานยังไมชัดเจน 

ตองปรับปรุง 
หรือ 1 

 
พอใช 
หรือ 2 
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ตารางท่ี 6      (ตอ) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
- มีหลักฐาน รองรอยท่ีแสดงถึงความเขาใจปญหา การวางแผนวิธีการ
ทําโครงงานไดถูกตอง ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จและประสบความสําเร็จ และ
เขียนรายงานไดชัดเจน 

ดี 
หรือ 3 

 
- มีหลักฐาน รองรอยท่ีแสดงถึงความเขาใจปญหา การวางแผนวิธีการ
ทําโครงงานโดยออกแบบหรือคิดคน ข้ึนเอง  ลงมือปฏิบัติจนทํา  
โครงงานไดเสร็จ และประสบความสําเร็จ เขียนรายงานเปนลําดับได
ชัดเจนและครบถวน 

ดีมาก 
หรือ 4 

 
 2. การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบยอย การใหคะแนนแบบนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม จึงใหคะแนนแยกออกเปน          
องคประกอบยอยครอบคลุมทุกจุดประสงค โดยกําหนดรายการอยางชัดเจน เกณฑยอยท่ีใชใน          
การประเมินการทําโครงงานแยกเปนองคประกอบยอยและประเมินผลในลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ ดังนี้  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก  ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี ระดับ
คุณภาพ 2 หมายถึง พอใช  และระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ตองปรับปรุง 
  จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานท่ีกลาวมาแลว  ในการประเมินผล 
การปฏิบัติโครงงานของผูเรียน  ไมวาจะเปนโครงงานท่ีเปนการบูรณาการภายในกลุมประสบการณ 
/ วิชาหรือบูรณาการขามกลุมประสบการณ / ขามวิชา  สามารถนํามาใชเปนการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
  ดังนั้นในการจัดทําโครงงานของนักเรียน  ผูวิจัยใหนักเรียนเลือกจัดทําโครงงาน
ตามความสนใจเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  โดยเลือกจากโครงงานท้ัง 4 ประเภท คือ 1. 
โครงงานประเภทสํารวจ  2. โครงงานประเภทคนควาทดลอง  3. โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู 
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม  4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ  และสําหรับในการประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  ผูวิจัยไดใชแนวทาง 
การประเมินโดยบูรณาการจากนักวิชาการหลายๆ ทาน  และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ซ่ึงกําหนดหัวขอในการปะเมินเปน 2 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 ดานเนื้อหาของโครงงาน 
ประกอบดวย 1) ช่ือเร่ือง  2) ท่ีมาและความสําคัญ  3) จุดประสงค  4) วิธีดําเนินการ  5) การเขียน
รายงาน   ตอนท่ี 2 ดานกระบวนการทํางาน  ประกอบดวย  1) การวางแผนการทํางาน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

108 

2) การแสวงหาความรู  3) การแกปญหาการทํางาน  4) ความรับผิดชอบ  และ 5) การนําเสนอผลงาน 
รวม10 ประเด็น  สวนการใหคะแนนเปนแบบแยกองคประกอบยอย  ท้ังนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ระหวางการทํากิจกรรม  จึงใหคะแนนแยกเปนองคประกอบยอย  โดยกําหนดรายการอยางชัดเจน  
เกณฑยอยที่ใชในการประเมินโครงงานเปนลักษณะจัดระดับคุณภาพ  แบงเปน 4 ระดับ ตาม 
ตัวบงชี้  คือ 4 หมายถึง  สูงมาก   3  หมายถึงสูง  2 หมายถึงปานกลาง  1  หมายถึง ปรับปรุง  โดย
บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการประเมินโครงงาน  ดังตารางท่ี  7 
 
ตารางท่ี 7   แบบบันทึกผลการประเมินโครงงาน 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 1 2 3 4 หมายเหต ุ

     ตอนท่ี 1 ประเมินดานเนื้อหาของโครงงาน (20) 
1.  ช่ือเร่ือง      
2.  ท่ีมาและความสําคัญ      
3.  การกําหนดจุดประสงค      
4.  วิธีดําเนินการ      
5.  การเขียนรายงาน      

     ตอนท่ี 2 ประเมินดานกระบวนการทํางาน (20) 
1.  การวางแผนการทํางาน      
2.  การแสวงหาความรู      
3.  การแกปญหาการทํางาน      
4.  ความรับผิดชอบ      
5.  การเสนอผลงาน      
รวม      

 
     การประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานเปนกระบวนการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงตองจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูเรียนตลอดเวลาขณะท่ี
ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนตางๆ แลวนําผลนั้นมาพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนเร่ือยๆ มี
การจดบันทึกตลอดจนไดแฟมสะสมงาน 
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  การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ซ่ึงเปนการสรุปความสําเร็จของผูเรียนตาม            
จุดประสงคการเรียนรูของกลุมประสบการณรายวิชา ตองนําเอาผลการประเมินไปคิดเปนระดับผล
การเรียนตามท่ีกําหนดสําหรับแตละระดับ 
 เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงาน  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินโดยพัฒนาจากแนวคิด
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 1    -   25     คะแนน   หมายถึง     ปรับปรุง 
 26   -  30     คะแนน   หมายถึง    ปานกลาง 
 31  -   35    คะแนน   หมายถึง    สูง 
 35    -  40    คะแนน   หมายถึง    สูงมาก 
 สําหรับการใหคาคะแนนท่ีวัดไดผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินให
ความหมายโดยการพัฒนามาจากแนวคิดของ  Brennan  (บุญชม   ศรีสะอาด  2543 : 87)   โดยมี
ระดับคาเฉล่ียในการทําโครงงาน   ดังนี้ 
                คาเฉล่ีย                    ระดับความสามารถในการทําโครงงาน 
                1.00    -   2.99                                ปรับปรุง 
                3.00    -   3.14                                 ปานกลาง 
                3.15   -    3.59                                 สูง 
                3.60   -    4.00                                 สูงมาก 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 จิตรา ชูมณี (2545 : ง) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองมัคคุเทศกทองถ่ิน อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีข้ันตอนการพัฒนา 4 ข้ันตอน 
คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร เร่ืองมัคคุเทศกทองถ่ิน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เรียนรูจากสถานการณจริง และเนนการประเมินผลตาม
สภาพจริง 2) ผลของการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา 
จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน    
การสอน การประเมินผล และแผนการสอน  ขอบขายเน้ือหาประกอบดวย   ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตรทองถ่ิน  เทศกาล งานประเพณี  และวัฒนธรรมทองถ่ิน  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญใน
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ทองถ่ิน โรงแรมสถานท่ีพัก รานอาหาร และผลิตภัณฑ ของฝากของที่ระลึกในทองถ่ิน การอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ินคุณสมบัติท่ัวไปของการเปนมัคคุเทศก และการปฏิบัติหนาท่ีใน
การเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองและ
เหมาะสม 3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานเขาชาง อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในชุมนุมมัคคุเทศก
ทองถ่ิน โดยผูวิจัย ครูผูสอนกิจกรรมชุมนุม ผูรูในทองถ่ิน และมัคคุเทศกอาชีพเปนผูสอน จํานวน 
25 คาบ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับมัคคุเทศก
ทองถ่ินกอนและหลังจากใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียน
สามารถจัดทําช้ินงานไดระดับดีมาก เชน แผนพับ หนังสือเลมเล็ก นิทาน  แตงกลอน เกี่ยวกับ             
การนําเท่ียว และปฏิบัติหนาท่ีเปนมัคคุเทศกทองถ่ินได และมีความคิดเห็นท่ีดีตอหลักสูตรและ
หลักสูตรควรปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาในการสอนใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับเนื้อหา 
 ชีวรัตน สาล่ีประเสริฐ (2545 : ง) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การอนุรักษ
โบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นโยบายของหนวยงานตางๆ ตองการให
สถาบันการศึกษา องคกรตางๆ และชุมชน มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูมรดกทางศิลป         
วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใหจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา        
องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขาย
เนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และแผนการสอน ขอบขายเน้ือหาประกอบดวย ประวัติศาสตรเมืองอูทอง ความหมาย 
ประเภท และสาเหตุการเส่ือมโทรมของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประวัติความเปนมาของแหลง
โบราณสถาน โบราณวัตถุอําเภออูทอง ความสําคัญ และการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ    
การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทอง และการจัดทําและการแสดงผลงานเกี่ยวกับ    
การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุอําเภออูทอง 3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นําหลักสูตร
ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีการสอนรวมกันระหวางผูวิจัย ผูสอน เจาหนาท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง อส.มศ. และผูรูทองถ่ิน มีการไปทัศนศึกษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในอําเภออูทอง 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอําเภออูทองกอนและหลังการใชหลักสูตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนสามารถจัดทําผลงานได นักเรียนมี 
ความคิดเห็นท่ีดีตอหลักสูตร และผูสอนกับนักเรียนมีความคิดเห็นวา ควรเพิ่มระยะเวลาในแตละ
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แผนการสอนและมีการปรับปรุงหลักสูตรในเร่ืองระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 
 สิทธิเดช สําลีแกว (2545 : ง) ศึกษาเร่ือง การอนุรักษปาชายเลนสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
พบวานโยบายทางการศึกษาของประเทศตองการใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆและชุมชนมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน นักเรียน และ
บุคคลท่ีเกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การอนุรักษปาชายเลน และ
ควรนําวิทยากรภายนอกในทองถ่ินมารวมสอน โดยมีการศึกษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดหมาย  
โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และแผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย 
ความหมายของปาชายเลน ระบบนิเวศปาชายเลน พืชในปาชายเลน สัตวในปาชายเลน ความสําคัญ
และประโยชนท่ีไดรับจากปาชายเลน สาเหตุการลดลงของปาชายเลน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การทําลายปาชายเลน การสํารวจปาชายเลน แนวทางการอนุรักษปาชายเลน การปฏิบัติกิจกรรม    
การอนุรักษปาชายเลน และการจัดทําผลงานเก่ียวกับการอนุรักษปาชายเลน 3) ผลการทดลองใช
หลักสูตร พบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ดําเนินการสอนรวมกนั
ระหวางผูวิจัย ครูผูสอน หัวหนาสวนพิพิธภัณฑสัตวน้ํา อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา 
ณ หวากอและครูในทองถ่ิน มีการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน และนอกสถานท่ีท่ีปาชายเลน
คลองวาฬ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ 
ปาชายเลนกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียน
สามารถจัดทําผลงานไดอยูในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอหลักสูตร ครูผูสอนและนักเรียน
มีความคิดวาควรเพ่ิมจํานวนคร้ังในการออกไปศึกษาที่ปาชายเลน และมีการปรับปรุงหลักสูตรใน
เร่ืองระยะเวลาในการสอนใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหาและปรับเนื้อหาใหเหมาะสม
กับระดับความพ้ืนฐานของนักเรียน 
 สุภวรรณ สิงหคะ (2545 : ง) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ   
ข้ันตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 
(Development) ข้ันตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตรและข้ันตอนท่ี 4 พัฒนา 
(Development) : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน ผลการวิจัย ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง 
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การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมกับผูรูในทองถ่ิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญภายในอําเภอสังขละบุรี มีการจัดทัศนศึกษาใหนักเรียนจัดนิทรรศการและ
ทําคูมือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเนนการประเมินผลตามสภาพจริง ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา
หลักสูตร พบวา โดยสรางโครงรางหลักสูตรนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินและนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข ข้ันตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
ดําเนินการสอนรวมกันระหวางผูวิจัย ครูผูสอน และผูรูในทองถ่ิน พบวา มีการไปทัศนศึกษาใน
แหลง  ทองเท่ียวท่ีนาสนใจภายในหมูบาน จัดนิทรรศการและจัดทําคูมือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ          
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สามารถจัดทําผลงานไดอยูในระดับดี และปฏิบัติตนเปนนักทองเท่ียวท่ีดีตามหลักนักทองเท่ียว
เชิงอนุรักษได   มีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรผูสอน 
 แมนสรวง เพ็งนู (2546 : ง) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรปาชายเลนสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานใน
การสรางหลักสูตร ผลการวิจัย พบวา นักเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ เห็นดวยกับการใหมี   
หลักสูตรปาชายเลนที่มีเนื้อหาสาระประกอบดวย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับปาชายเลน ส่ิงมีชีวิตใน 
ปาชายเลน ระบบนิเวศและหวงโซอาหารในปาชายเลน ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงมีชีวิตใน 
ปาชายเลน และการอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน กิจกรรมการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง โดยศึกษา
จากแหลงเรียนรูในชุมชน การวัดและประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง 2) ผลการพัฒนา    
หลักสูตร พบวา หลักสูตรปาชายเลนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยหลักการ จุดประสงค โครงสราง   
เนื้อหาสาระและเวลาเรียน ยุทธศาสตรการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล คําอธิบาย  
รายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู 4 หนวยการเรียนรู (รูจักปาชายเลน ชีวิตในปาชายเลน เกิดมา   
พึ่งกัน และรวมกันรักษา) ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญพบวาหลักสูตรมีความเหมาะสม 
3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา ระหวางการใชหลักสูตร นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และ
สนุกสนานมีความรวมมือในการทํางานกลุม เวลาท่ีใชในบางแผนการจัดการเรียนรูไมพอกับท่ี
กําหนด  4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนความรูความเขาใจเร่ืองปาชายเลน
ของนักเรียนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนหลังใชหลักสูตรสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนใชหลักสูตร นักเรียนปฏิบัติงานดวย
ความสนใจ ตั้งใจรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามข้ันตอน สนุกสนาน และทํางานเสร็จทันเวลา ผลงาน
ของนักเรียน ดานความถูกตอง ความสะอาดเรียบรอย อยูในระดับดี สวนดานความคิดสรางสรรค
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และการนําเสนออยูในระดับดีถึงพอใช นักเรียนและผูเกี่ยวของ (ครู ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก 
และผูรูในทองถ่ิน) มีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีเนื้อหาเขาใจงาย นาสนใจ สอดคลองกับ 
ความตองการของทองถ่ิน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ และควรปรับปรุงหลักสูตรโดยขยายเวลา    
เพิ่มข้ึน และไดปรับปรุงหลักสูตรโดยขยายเวลาเรียนเพิ่มข้ึนเปน 12 ช่ัวโมง 
 อุไรรัตน ยุวธนากร (2546 : ง) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
สมุนไพร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน    
ดังนี้ 1) การสํารวจและการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร    
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ      
มีความตองการหลักสูตรเร่ืองสมุนไพร 2) ผลการสรางหลักสูตร หลักสูตรประกอบดวย หลักการ 
จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา การจัดเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรูแนว 
การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู 3) ผลการทดลอง
ใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สอนโดยผูรู รวมกับ
ผูวิจัย และใชแหลงเรียนรูในชุมชน และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนมีความรู    
เกี่ยวกับเร่ืองสมุนไพรดีมาก 
 อารีย พรหมเล็ก (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระ
เศรษฐศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร4 ขั้นตอน คือ 
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินผลและปรับปรุง       
หลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสาระเศรษฐศาสตร ท่ีมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับทองถ่ิน ไดแก ตองการเนื้อหาเกี่ยวกับ      
การผลิต การบริโภคอาหารเสริมรังนก การบริการของศูนยสงเสริมแพทยแผนไทย สหกรณ
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงิน ระบบสินเช่ือ ระบบภาษีอากร และตองการรูปแบบการเรียนรู
โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง นําผูรูในทองถ่ินมารวมสอน มีการศึกษาจากแหลงการเรียนรูจริง เนน
การพัฒนาหลักสูตร พบวา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระ
การเรียนรู จํานวนคาบเรียน (เวลาเรียน) คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู 
การวัดผล และแผนการเรียนรู จํานวน 12 แผนการเรียนรู การประเมินองคประกอบหลักสูตรโดย   
ผูเช่ียวชาญ พบวา มีความสอดคลองและเหมาะสม ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา นําหลักสูตรไป
ทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยมีการสอนรวมกับผูวิจัย และผูรูในทองถ่ิน  
ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูท่ีมีการวางแผน        
การทํางาน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผูฟงท่ีดี นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสาระเศรษฐศาสตร
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กอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียนสามารถจัดทํา
ผลงาน คือ การผลิตอาหารเสริมรังนก การทําแผนพับได นักเรียนเห็นดวยปานกลางตอหลักสูตร
และเห็นวาหลักสูตรชวยสงเสริมการรักและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ปุสตี มอนซอนและทัศนีย  อินทรสุขศรี (2545 : 75) ไดศึกษากระบวนการชุมชนเพ่ือ
การเรียนรูสังคมและนิเวศวิทยาของเด็ก : บทเรียนคายกิจกรรมการเรียนรูจากทองถ่ินโครงการคาย
เยาวชนรักษคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชวิธีการดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การประชุมรางหลักสูตรสําหรับ    
เยาวชนในชุมชน เพื่อทราบความตองการของชุมชนและเยาวชน วาตองการศึกษาอะไร ควรจัด   
อบรมและกิจกรรมทิศทางไหน ข้ันตอนท่ี 2 การประชุมตัวแทนและแกนนําในชุมชนเพ่ือมาสราง
เปนแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรการอบรมโดยใชวิทยากรชุมชนมีสวนรวม ข้ันตอน
ท่ี 3 การนําหลักสูตรและขอมูลท่ีไดมาปรับใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ข้ันตอนท่ี 4 
การสํารวจพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมหรืออบรมเพื่อดําเนินการตามแผนท่ีจัดเตรียมไว ข้ันตอนท่ี 6  
การสรุปผลและการถอดบทเรียน เพื่อการประเมินผลและการเรียนรูเพื่อนํามาพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและองคความรูตอไป พบวา โรงเรียนท่ีรวมกิจกรรม 3 แหง มีจุดรวมของการใชชีวิตใน 
การสัญจรรวมกันคือ คลองมหาสวัสดิ์ วิธีคิดและภูมิปญญาของบุคลากรทั้งโรงเรียนและในชุมชนมี
ศักยภาพกวางขวางและไมไดถูกจํากัดดวยเง่ือนไขท่ีมีอยู การรวมกลุมของกลุมเยาวชนรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ไดขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสาธารณะในการชักนําชุมชนมารวมคิดรวมทํา 
ส่ิงดีงามใหแกสังคม 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 ไนเบอร (Niebuhr 1987) ศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ   ขอกําหนดทางการ
ศึกษาสําหรับส่ิงเหลานั้นในแอฟริกาใต (RSA) สําหรับผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ แตยังใชบังคับ
ในการศึกษาภาคบังคับ มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและธรรมชาติของหลักสูตรและรากฐานของหลักสูตร 2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร คือ 
การสรางและผูกเร่ืองเกี่ยวกับรากฐาน ขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและธรรมชาติของหลักสูตร 3) การออกแบบการทดลอง 4) ทดลองใชกับกลุมตัวอยางใน
แอฟริกาใตแบบเจาะจง 
 เลมลีซ (Lernlech 1991) ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาครู : 
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงอาณัติปกครอง กรณีศึกษาจากวิธีการพัฒนาหลักสูตรของ 3 สถาบัน 
Southern California วิธีการสัมภาษณและการใชเอกสารข้ันตนเพื่อตอบสนองคําถามรายงาน     
หลัก โดยมีข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและธรรมชาติของ
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หลักสูตร รวมถึงส่ิงท่ีคลายกันและแตกตางกันในการพัฒนาหลักสูตร 2) รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร  คือ  การสรางและผูกเ ร่ืองเกี่ยวกับรากฐาน  ขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนา  หลักสูตรและธรรมชาติของหลักสูตร 3) การออกแบบการทดลอง 
 แอน เทอเบอรก เอส (Ann Teberg S 1999) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความตองการจําเปน
ของครูในการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการปฏิรูปหลักสูตร กลุมตัวอยางคือ ครู 185 คน
ในโรงเรียนขนาดกลางท่ีอยูในเมืองและนอกเมืองในรัฐนอรธเวสเทิรน โดยใชแบบสอบถามใน 
การเก็บขอมูลซ่ึงแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนขอมูลโดยรวมท่ีเกี่ยวกับครูและโรงเรียน ตอนท่ี 
2 เปนระดับความตองการในการไดรับการสนับสนุนในดานการเปล่ียนแปลงหลักสูตร ตอนที่ 3 
เปนคําถามปลายเปดและการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) ผลการศึกษา พบวา ครูได
ระบุความตองการเวลาในการวางแผน  อภิปราย สังเกต และการแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับ
วิธีสอน ในสวนของครูตองการใหบริหารของรัฐมีบทบาทสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นใหกับ  
สาธารณชนโดยการสนับสนุนงบประมาณ และครูตองการความรวมมือจากเพ่ือนครู นอกจากนี้     
ผูบริหารตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธดานการสอนและการประเมินผลในช้ันเรียน 
 ลูโป (Lupo  : 1999) ศึกษาเร่ืองการใชอินเตอรเน็ตในการพัฒนาหลักสูตรในทางเลือก
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอิลลินอยล ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 1) ศึกษากระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือศึกษาวาอินเตอรเน็ตมีสวนผลกระทบตอการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาเนื่องจากสถาบันการศึกษาหลายแหงใชเงินหลายดอลลารสําหรับการติดตอ
ทางอินเตอรเน็ตเพ่ือศึกษา อินเตอรเน็ตยังเปนปจจัยการสรางประสบการณใหกับนักเรียนในช้ัน
อินเตอรเน็ตสามารถใชคนหาขอมูลอยางเหมาะสมจนทําใหอินเตอรเน็ตเปนวัสดุอุปกรณอยางหน่ึง
ในการใชหลักสูตรท่ีสงตรงถึงโรงเรียนรัฐบาล 
 วิดเทอร (Wither 2000 : 2176) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและการจัด       
พื้นฐานทางการศึกษามีจุดประสงคเพื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ินของ
สถาบันการศึกษา YVLEI ซ่ึงพบวา ทางโรงเรียนกับชุมชน ทําใหเด็กเกิดความคิดโดยใชประสาท
สัมผัสทุกสวนจากตัวเด็กกับส่ิงแวดลอมท่ีเขาอยูดวย จัดหาโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรู
ระหวางชุมชน โดยการรวมกันจัดระหวางครู สมาชิกของชุมชน และนักเรียน ซ่ึงผูนําชุมชน         
จะจัดหาเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับของโรงเรียน 
 มัวร (Moore 2000 : 1437) ไดศึกษาเร่ือง ครูกับการเขารวมสัมมนาการเรียนรูข้ันพื้นฐาน
ดานวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเปนพื้นฐานแหงพิพิธภัณฑศิลปะท่ีไมไดรับ          
การบริการ ซ่ึงศึกษาการพัฒนาหลักสูตรข้ันพื้นฐานทางดานศิลปะสําหรับครูมืออาชีพ โดยการ
สํารวจครูซ่ึงยังมีความไมแนนอนดานการใชโครงสรางและนวัตกรรมขั้นสูงในการจัดกิจกรรม   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

116 

การเรียนการสอนศิลปะ พบวา ครูมีความพรอมและสะดวกในการเปล่ียนแปลงการใชโครงการและ
นวัตกรรมใหมๆ ดานบทบาททางวรรณกรรม วรรณคดี คุณลักษณะ กลยุทธ และทักษะ ตาม    
ความตองการเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ีสงเสริมการเปนครูมืออาชีพในการพัฒนาบทบาทของครู          
มีการฝกฝนซํ้าๆ จนเกิดความชํานาญ ซ่ึงพื้นฐานการวิจัยเหลานี้มุงสรางพ้ืนฐานในการออกแบบ
หลักสูตรท่ีจะใชตอไป 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  พบวา  การพัฒนาหลักสูตรเปน
งานท่ีตองทําอยางเปนระบบและรวมกับบุคคลหลายฝาย และยังพบวาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดานสามารถช้ีแนะใหผูบริหารสถานศึกษา  
ครู  อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดพยายามจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนได
พัฒนาตนเองในดานความรู    คุณธรรม    จริยธรรม    และคุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษา    
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร
หมายถึงการจัดทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปจจุบัน หรือการสราง
หลักสูตรข้ึนใหม รวมถึงกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผลสําหรับผูเรียนให
สอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมาย 
ท่ีกําหนดไว การพัฒนาหลักสูตรเปนงานท่ีตองทําอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนกระบวนการท่ีกําหนด
โดยผูเช่ียวชาญทางดานการจัดทําหลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรและรวมกับบุคคลหลายฝาย 
มีหนวยงานรับผิดชอบ มีข้ันตอนท่ีสําคัญคือ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน จัดทําหลักสูตรฉบับราง ทดลองใช
กับนักเรียนกลุมเปาหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในโครงสราง ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จาก
การศึกษาขอมูลพื้นฐานของคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล พบวา คลองมหาสวัสดิ์มีประวัติ         
ความเปนมาท่ีนาจดจํา มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศริมฝงคลองซ่ึงมีประโยชนและ 
มีความสําคัญในการเปนแหลงอาหาร ท่ีอยูอาศัยของพืช สัตว และผูคนท่ีอาศัยริมฝงคลอง ควรคาแก 
การอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดศึกษา นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหผูเรียนปรับตัวไมทัน มีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ผูวิจัยเห็นวา การนํา 
ภูมิปญญาทองถ่ินมารวมในการจัดการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ รัก ผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง ตลอดจน 
มีสวนรวมกับทองถ่ินในการอนุรักษ จึงเปนส่ิงจําเปนตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ สําหรับใชในกิจกรรม การเรียนรูดังกลาว สําหรับการพัฒนาหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์เปน
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพ่ิมเติมตามสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินโดยมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน 3.2 : รูและเขาใจปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและ 
การบริการ สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร  มาตรฐาน  4.1 :   ขอ 3 เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา
ประวัติความเปนมาของจังหวัดโดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดและ
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตรมาตรฐาน ส 5.1 :  เขาใจมิติสัมพันธเชิงทําเลท่ีตั้ง ลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีทําใหเกิดลักษณะกิจกรรมและปรากฏการณในทองถ่ิน
มาตรฐาน ส 5.2 ขอ 3 เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการกระทําของมนุษย ท่ีมีตอส่ิงแวดลอมดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนรวมแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ินและความตองการของสังคมเปนสําคัญ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช
แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design (แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง) 
โดยใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 15 คน เปนหนวยการวิเคราะห ผูวิจัยได
กําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : พัฒนาหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : ทดลองใชหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  
 
ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 15 คน 
ศึกษาความคิดเห็นของหัวหนาศึกษานิเทศก 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน ผูเช่ียวชาญ จํานวน 1  
คน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 คน หัวหนาฝายวิชาการ
จํานวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คนผูปกครอง จํานวน 3 คนผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับ
คลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 8 คน รวม 36 คน ศึกษาขอมูลทองถ่ิน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 
 วิธีดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง     
มหาสวัสดิ์ 
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 2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง     
มหาสวัสดิ์ จากนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน เกี่ยวกับสาระการเรียนรู    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  และรูปแบบของหลักสูตร 
 3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์
จากผูเกี่ยวของ ไดแก หัวหนาศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศก ผูเช่ียวชาญโดยการสัมภาษณและสนทนา
กลุมผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองในดานสาระการเรียนรู   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู   และการวัดและประเมินผล 
 4. ศึกษาขอมูลทองถ่ินคลองมหาสวัสดิ์ โดยศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณผูรู                   
ในทองถ่ินอยางไมเปนทางการ 
 
การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดํา เนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยการใช
แบบสอบถามกับนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน สัมภาษณหัวหนา       
ศึกษานิเทศกและศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน  3  คน            
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน  1 คน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 คน  หัวหนาฝาย
วิชาการจํานวน 1  คน ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 3 คน ผูปกครองจํานวน  3 คน สัมภาษณอยางไมเปน    
ทางการผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 8 คน  รวมท้ังส้ิน 36 คน โดยใชเวลาในการ
เก็บขอมูลระหวางวันท่ี  8 - 21 ธันวาคม  2550                                                 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   มีดังตอไปน้ี 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์    เร่ืองความตองการของนักเรียน 
เกี่ยวกับหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ แบงเปน 3 ตอนจํานวน 12 ขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1  สอบถามขอมูลท่ัวไปเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก 
ช่ือ เพศ อายุ  อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาอาศัยอยูในตําบลมหาสวัสดิ์และการรูจักคลอง 
มหาสวัสดิ์ จํานวน  5 ขอ 
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  ตอนท่ี 2  สอบถามความตองการของนักเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
และรูปแบบของหลักสูตร จํานวน 6 ขอ เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)  
  ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
  การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนในการสราง
ตอไปนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 
  2. นําขอมูลท่ีไดในการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบงช้ีท่ีกําหนด จากนั้น
นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขดังรายละเอียดภาคผนวก ง  ตารางท่ี  40 หนา 372 
  4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร ดานเนื้อหาและดานการวัด
และประเมินผล จํานวน 6 ทานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการนําแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญแตละทาน
พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
   +1 แนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       0 ไมแน ใจว าขอ คําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 
   - 1 แนใจว าขอ คําถามในแบบสอบถามไม มีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 
   คา IOC ระหวาง 0.67-1.00 แสดงวาขอคําถามในแบบสอบถาม 
ความเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (มาเรียม  
นิลพันธุ 2547 : 177) 
  5.   นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะแลวให
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ัง  เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  6.   นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
โรงเรียน วัดสาลวัน  30 คน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานการใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคําอีก
คร้ังกอนนําไปใช  โดยสรุปข้ันตอน  ดังแผนภาพท่ี  19   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 19  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 
 

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความตองการหลักสูตรเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์ จํานวน 1 ฉบับโดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปในตอนท่ี 1ใชสถิติคารอยละ (%) และวิเคราะห
ความคิดเห็น  ตอนท่ี 2 และขอเสนอแนะตอนท่ี 3โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 2. แบบสัมภาษณ (Interview Form) ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง 
(Unstructured Interview) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับสัมภาษณผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับขอมูลทองถ่ิน
คลองมหาสวัสดิ์ และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) จํานวน 1 ฉบับ 
สําหรับการสัมภาษณ หัวหนาศึกษานิเทศก  ศึกษานิเทศก และผูเช่ียวชาญ สํานักงานเขตพื้นท่ี     
การศึกษานครปฐม เขต 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง     
มหาสวัสดิ์ โดยแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 10 ขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดมากําหนดเปนโครงสรางของแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางแบบสอบถาม แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบ เพือ่ใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา โดยหาคา IOC 

ข้ันตอนท่ี 5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

ข้ันตอนท่ี 6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง 
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  ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ
ไดแก  ช่ือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงการทํางาน ประสบการณการทํางาน 
ประสบการณในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
คลองมหาสวัสดิ์  จํานวน  5  ขอ 
  ตอนท่ี 2  สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปน
ของ   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
จํานวน 4 ขอ 
  ตอนท่ี 3  สัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาหลักสูตร 
  การสรางแบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการโดยมีข้ันตอนในการสราง ดังตอไปน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือและขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 
  3. สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ีกําหนด จากนั้น
นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลว
นํามาปรับปรุงแกไขดังรายละเอียดภาคผนวก ง ตารางท่ี  41 หนา 373. 
  4. นําแบบสัมภาษณเสนอผูเช่ียวชาญ ดานเน้ือหา ดานพัฒนาหลักสูตร และ
ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 6 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสัมภาษณ โดยการนําแบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณไป
ใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน  แลวนําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญ
แตละคนคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC) ไดคาระหวาง 
0.83 – 1.00 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   +1 แนใจวาขอคําถามในแบบสัมภาษณมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       0 ไมแน ใจว าขอ คําถามในแบบสัมภาษณ มีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 
   -1 แนใจว าขอคําถามในแบบสัมภาษณไม มีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 
   แลวนําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC) จากสูตร  N
∑R=IOC   
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   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสัมภาษณ 
   ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
   N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
   หาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณได มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวา ขอคําถามใน
แบบสัมภาษณมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของกลุม
พฤติกรรม (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177) 
  5. นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขในกรณีมีคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ
จากนั้นนําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไข ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  6. นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try Out) กับศึกษานิเทศก ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 2 คน โดยสรุปข้ันตอน ดังแผนภาพท่ี  20 
 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
 ขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง
คลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปในตอนท่ี 1 ใชสถิติคา
รอยละ (%) จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและวิเคราะหความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอ
แบบพรรณนาความ และวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเกี่ยวกับเนื้อหาสาระคลอง
มหาสวัสดิ์ แนวทางการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)  
 3. ประเด็นสนทนากลุม (Focus Group) โดยการสนทนาในประเด็นความคิดเห็น  
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ และขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ
แบบสอบถามมารวมกันวิเคราะห ซ่ึงบุคคลรวมกันสนทนากลุม ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา   
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หัวหนาฝายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน กําหนดระยะเวลาใน       
การสนทนากลุม 2 ช่ัวโมง และกําหนดประเด็นการสนทนากลุมเปน 3 ตอน จํานวน 16 ขอ           
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 20  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 5 ขอ 
ประกอบดวย  ช่ือ  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษาสูงสุด     ตําแหนงหนาท่ีการงาน   และ
ประสบการณเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ 
  ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปน
ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 3 ขอ  ไดแกสาระการเรียนรู                
การจัดการเรียนรู  และการวัดผลและประเมินผล 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และ 
การสอบถามประกอบดวย 1) จุดประสงคของหลักสูตร 2) ขอบขายสาระการเรียนรูเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ ท่ีตองการใหนักเรียนไดเรียนรู 3) รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม 4) รูปแบบและ

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดมากําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือ 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางแบบสัมภาษณ แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบ เพือ่ใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสัมภาษณเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา 

ข้ันตอนท่ี 5 นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไข ใหอาจารยท่ีปรึกษา          
วิทยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

ข้ันตอนท่ี 6 นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out) กับบุคคลท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง 
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ประเภทของส่ือการเรียนรู  5) แนวทางในการวัดและประเมินผล  6) เวลาและสถานที่ในการจัด 
การเรียนรู และ 7) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน  
7 ขอ 
  การสรางประเด็นประเด็นสนทนากลุม มีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้  
  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 
  2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางของเคร่ืองมือ
และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  3. สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตของเนื้อหา ในพฤติกรรมบงช้ีท่ี
กําหนด จากน้ันนําประเด็นสนทนากลุมท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไขดังรายละเอียดภาคผนวก ง ตารางท่ี 42 หนา 375 
  4. นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทาน เพื่อตรวจสอบ                    
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.83-1.00 
  5. นําประเด็นสนทนากลุมท่ีไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวให
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัยกอนนําไปใช โดยสรุปข้ันตอน   ดังแผนภาพท่ี  21 
 
ขั้นตอนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
 1. ผูวิจัยทําหนาท่ีดําเนินการวิจัย (Moderator) กําหนดประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์      สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปท่ี 6 โดยมีผูจดบันทึกการสนทนากลุม (Note  taker) จํานวน  1  คน  และเจาหนาท่ีบริการทั่วไป 
(Provider) จํานวน 5 คน 
 2. กําหนดผูรวมสนทนากลุม (Discussion) ท่ีมีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 9 คนไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 คนหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน  1  คน   
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน 1 คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาจํานวน   3 คน และผูปกครองนักเรียนจํานวน  3 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

126 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 21  แสดงข้ันตอนการสรางประเด็นสนทนากลุม 
 
 3. ผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) กําหนดประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับความคิดเห็น ขอบขายเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับ      
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผูรวมสนทนากลุมจํานวน 9 คน มีผูชวยในการสนทนากลุมเปน
เพื่อนครูในโรงเรียนจํานวน 2  คน มีหนาท่ีในการจดบันทึกการสนทนากลุม (note taker) จํานวน        
1 คน มีหนาท่ีในการถายรูปและอํานวยความสะดวก (assistant) ในการสนทนากลุมจํานวน 1 คน 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ เปนผูสังเกตการณใน
การจัดสนทนากลุม 
 4. เร่ิมการสนทนากลุม โดยผูวิจัยแนะนําผูเขารวมสนทนากลุม และคณะของผูวิจัย
สรางบรรยากาศความเปนกันเอง จากน้ันช้ีแจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมในครั้งนี้ และกลาวถึง
ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดมากําหนดเปนโครงสรางของประเด็นสนทนากลุม 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางหัวขอประเด็นสนทนากลุม แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา    
วิทยานพินธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนท่ี 4 นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา โดยหาคา IOC 

ข้ันตอนท่ี 5 นําประเด็นสนทนากลุมท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 
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 5. เร่ิมสนทนากลุมตามประเด็นสนทนากลุม โดยผูวิจัยเปนผูนําประเด็นคําถาม 
ในสนทนากลุม ใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็นแลวผูวิจัย
สรุปแตละประเด็นของขอคําถามอีกคร้ัง เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน และควบคุมระยะเวลา         
ในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 
 6. เม่ือผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคําถาม ผูวิจัยกลาว
ขอบคุณ พรอมท้ังมอบของท่ีระลึกสําหรับผูเขารวมสนทนากลุมและปดการสนทนากลุม 
 7. จัดเตรียมขอมูลในการสนทนากลุม เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น             
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  
3  ตอน โดยตอนท่ี 1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปในการใชสถิติคารอยละ (%) ตอนท่ี 2 
วิเคราะหความคิดเห็นตามประเด็นคําถาม และตอนท่ี 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
แลวนําเสนอแบบเขียนพรรณนาความ 
 จากข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี  8 

 
ตารางท่ี 8  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อวิเคราะห 
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม
และหลักสูตร
สถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห       
หลักสูตรการศึกษาข้ัน    
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม
และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์ 

วิเคราะห            
เนื้อหา (Content 
analysis) 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 
2. เพื่อศึกษา 
ความตองการเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู 
การจัดการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล
และรูปแบบของ
หลักสูตร 

- สอบถามนักเรียน นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานคลอง 
มหาสวัสดิ์ จํานวน  
15 คน 

แบบสอบถาม
วิเคราะหใชคา 
รอยละ (%) 
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

-  หัวหนาศึกษาเทศก 
1 คน 
-   ศึกษานิเทศก 2 คน   
-   ผูเช่ียวชาญ 1 คน 

-  แบบสัมภาษณ 
แบบมีโครงสราง 

-  แบบสัมภาษณ 
 แบบไมมี
โครงสราง 

3.  เพื่อศึกษาความ 
คิดเห็นและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
และศึกษาขอมูล   
ทองถ่ินคลอง 
มหาสวัสดิ ์

- สัมภาษณ 
- ศึกษาเอกสาร 

-    ผูรูในทองถ่ิน  
จํานวน 8 คน 
     

วิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

4.   เพื่อศึกษา         
ความคิดเหน็และ 
ขอเสนอแนะ    
เกี่ยวกับการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

- สนทนากลุม -   ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
-    หัวหนาฝายวิชาการ  
-    ครูสอนสังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม 
-   คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-  ผูปกครองนักเรียน 

ประเด็นสนทนา
กลุมวิเคราะหใช
คารอยละ (%) 
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content 
analysis) 
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ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 
 วัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ฉบับราง 
 วิธีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
 นําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหข้ันตอนท่ี 1 คือ ข้ันศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชใน 
การพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับ
ราง 2) ประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยผูเช่ียวชาญ 3) การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง โดยผูวิจัยรวมกับครูผูสอนนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอน
ท่ี 1 จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์      
การศึกษาความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีผานการรวมกันวิเคราะหแลวดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฉบับ
รางท่ีประกอบดวย 1) แนวคิด 2) หลักการ 3) จุดหมาย 4) คําอธิบายรายวิชา 5) มาตรฐานการเรียนรู                 
6) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 7) โครงสรางหลักสูตร 8) ขอบขายสาระการเรียนรู 9) เวลาเรียน           
10 แนวทางการจัดการเรียนรู 11) ส่ือการจัดการเรียนรู 12) การวัดและประเมินผล และ 13) แผน  
การจัดการเรียนรู  และนําหลักสูตรฉบับรางนําเสนอท่ีประชุมผูเกี่ยวของ ประกอบดวยผูอํานวยการ
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์    หัวหนาฝายวิชาการ    ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา        
ศาสนาและวัฒนธรรม   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง เพื่อรวมพิจารณาอีกคร้ัง 
 2. การประเมินหลักสูตรฉบับราง  เ ม่ือสร างหลักสูตรฉบับร าง เสร็จตองมี 
การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช  โดยตรวจสอบดาน 
ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ คือ  สวนประกอบของหลักสูตร  ไดแก หลักการ 
จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  โครงสรางหลักสูตร 
ขอบขายสาระการเรียนรู เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู ส่ือการจัดการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผลและแผนการจัดการเรียนรู เปนการพิจารณาวามีความเหมาะสมกับสภาพปญหา  
ความจําเปนกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม และสอดคลองกันหรือไม เพียงใด 
  2.2 ผูตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับราง นําหลักสูตรฉบับรางท่ีพัฒนาข้ึนไป  
ตรวจสอบกอนนําไปทดลองใช โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลอง แลวจึงใหผูเช่ียวชาญ 6 ทาน ไดแก 
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   2.2.1 ผู เ ช่ียวชาญดานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคลองของ
หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม และ
ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรูวามีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือไม 
   2.2.2 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหาและ
ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร 
   2.2.3 ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 
  2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินหลักสูตรฉบับราง        
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยประกอบดวยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของสวนประกอบ
ตางๆ ของโครงรางหลักสูตร และขอเสนอแนะ 
 การสรางแผนการเรียนรู  ผูวจิัยไดสรางดังตอไปนี ้
 1.   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนังสือ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 2.   วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  สาระการเรียนรู  เพื่อ
นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 3.   สรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 4.   นําเสนอแผนการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผู เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ  จํานวน 6 ทาน คือ 1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 2) ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู 3) 
ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content  Validity)  แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ 2547:177) 
  เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค ใหคะแนน +1 
  ไมแนใจ   ใหคะแนน   0 
  เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1 
  จากสูตร  N

∑R=IOC   

  เม่ือ  IOC หมายถึง คาเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรู (รายละเอียดภาคผนวก) 
  ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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 5.   ปรับปรุงแผนการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 6.  นําแผนการจัดการเรียนรูเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ไปทดลองสอนกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ในภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2550 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  มีข้ันตอน 
ดังแผนภาพท่ี 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 22 แสดงข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
  2.4  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึน พรอมท้ัง
หลักสูตรฉบับรางใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร โดย

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หลักสูตรสถานศึกษา 
                   โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
                   สาระการเรียนรู  เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางแผนการจดัการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ ์
                    

ข้ันตอนท่ี 4 นําแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ และ 
                     ผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคา  IOC 

ข้ันตอนท่ี 5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม 
                   วทิยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

ข้ันตอนท่ี 6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบันักเรียน 
                   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ท่ีเปนตัวอยาง 
                   การวิจัย 
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ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น สวนประกอบของ
หลักสูตรฉบับราง โดยคํานวณคา IOC ซ่ึงคา IOC ระหวาง 0.83-1.00 แสดงวาหลักสูตรมี 
ความเหมาะสมและสอดคลองและใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สําหรับขอเสนอแนะ
แลวนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ 
 3. การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง  นําผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางของ
ผูเช่ียวชาญมาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป
ทดลองใช 
 จากข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 9  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

พัฒนาหลักสูตรฉบับราง 
-     แนวคิด 
- หลักการ 
- จุดหมาย 
- คําอธิบายรายวิชา 
- มาตรฐานการเรียนรู 
- ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
-     โครงสรางหลักสูตร 
- ขอบขายสาระการเรียนรู 
- เวลาเรียน 
- แนวการจัดการเรียนรู 
- ส่ือการจัดการเรียนรู 
- การวัดและประเมินผล 
- แผนการจัดการเรียนรู 

- ผูวิจัย 
- ครูผูสอนกลุม
สาระสังคมศึกษา 
- ศาสนาและ 
      วัฒนธรรม 
 

วิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

2. เพื่อประเมิน      
หลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์
ฉบับราง 

- ตรวจสอบความ
เหมาะสมขององคประกอบ
ในการพัฒนาหลักสูตร 
- ตรวจสอบความ
สอดคลองขององคประกอบ
ของหลักสูตร 

- อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธ 
- ผูเช่ียวชาญ
ดานพัฒนา
หลักสูตร  
ดานเนื้อหาและ
ดานการวัดผล 
จํานวน  6 คน 

แบบประเมิน
หลักสูตรฉบับราง/
หาคาดัชนีความ
สอดคลองและ
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

3. เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรท่ี
พัฒนาข้ึนตามขอมูล         
การประเมินจากผูเช่ียวชาญ
กอนนํามาทดลองใช 

   -  ผูวิจยั หลักสูตร / 
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

 
ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร 
 วัตถุประสงคเพ่ือทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบาน
คลองมหาสวัสดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 15 คน ท้ังนี้เพื่อ
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงในการทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ มีแบบแผนการวิจัยแบบ The One Group Pretest - Posttest 
คือกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 143 - 144)  
 แบบแผนการวิจัย 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 T1 หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรูกอนใชหลักสูตร 
 X หมายถึง การทดลองใชหลักสูตร 
 T2 หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรูหลังใชหลักสูตร 
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 ประชากร ไดแก โรงเรียนท่ีอยูในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมไดแก โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
นักเรียนจํานวน 30 คน โรงเรียนวัดสาลวัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 นักเรียน
จํานวน 55  คน และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2550  นักเรียนจํานวน 15 คน รวม 100 คน 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการทดลองหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ไดแก     
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์   อําเภอ                  
พุทธมณฑล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2550  นักเรียนจํานวน 15 คนโดยวิธีสุมอยางงาย 
 วิธีการดําเนินการ  ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ มีวิธีการ
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 
 2. ทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยไดเจาะจงทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ของโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา  2550   ระหวางวันท่ี   15  มกราคม   -  16   กุมภาพันธ 2551 โดยดําเนินการสอน
สัปดาหละ 4  ชั่วโมง จํานวน 5  สัปดาห รวมระยะเวลาทั้งหมด  20 ช่ัวโมง โดยจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูรูในทองถ่ิน 
 3. ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  มีข้ันตอนดังนี้ 
  3.1  ผูวิจัยแนะนําวิธีการและข้ันตอนในการนําแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองคลอง    
มหาสวัสดิ์กับผูรูทองถ่ิน เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
  3.2  ผูวิจัย ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในภาคทฤษฎี โดยจัดกิจกรรมในหองเรียน
และนอกหองเรียน  ท้ังรายบุคคลและกระบวนการกลุม ประกอบดวยการสนทนา  ซักถาม  ใหนักเรียน
ปฏิบัติตามใบกิจกรรม   ศึกษาจากเอกสาร หนังสือการตูน แผนที่  เกม เพลง  ใชส่ือของจริง เกม  
เพลง  และส่ือเทคโนโลยีตางๆ เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น    ฝกใหนักเรียนคิดประเด็น
คําถาม พานักเรียนออกไปเรียนรูสถานท่ีจริงในทองถ่ิน  ฝกการสังเกต  สัมภาษณ  รวบรวมขอมูล 
ดวยการสอบถามผูปกครองหรือผูรูในทองถ่ินในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ  และศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ
จากใบความรู   หนังสือในหองสมุด อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์  บทบาทของ
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คลองกับวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์  สภาพภูมิศาสตร  แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์แลวนําขอมูลและความรู ท่ีไดรับมารวมกันวิเคราะห  อภิปราย และแสดง          
ความคิดเห็น และสรุปเปนความรูใหม   เนนการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   สวนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ และการจัดทําโครงงาน
ตามความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  ผูวิจัยและผูรูในทองถ่ินเปนผูดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนตามตารางกิจกรรมในแตละแผนการเรียนรูท่ีกําหนดไว เนนการ
ฝกปฏิบัติจริง มีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน ดวยการนําเสนอผลงาน  จัดปายนิเทศ  จัด
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน   ฝกนักเรียนประเมินผลงานของตนเองหลังการจัดกิจกรรม
ทุกคร้ัง 
 3.4  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนจบหลักสูตรแลว มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ ความสามารถในการทําโครงงานของ
นักเรียนและสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   
เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประเมินผลหลักสูตรในข้ันตอไป 
                    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 2. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 7 แผนท่ีจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยรวมกับผูรูใน
ทองถ่ิน 
 3. เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก ใบความรู ใบกิจกรรม หนังสืออานเพิ่มเติม
การตูนประกอบคํากลอน แผนท่ี  แผนพับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เปนตน 
 จากข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สรุปวิธี 
ดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 
1.  เพื่อ
ทดลองใช
หลักสูตร 

1. ทดสอบผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังกอนใชหลักสูตร 
2.  จัดการเรียนรูตามแผน 
การจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 15 คน 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 

 3. ทดสอบผลการเรียนรู
หลังการใชหลักสูตร 

  

 
ขั้นตอนท่ี 4  พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
 วิธีดําเนินการในการประเมินหลักสูตร 
 1. ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเร่ืองคลอง  
มหาสวัสดิ์ แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความตางของคะแนนเฉล่ียกอนและหลังการทดลองใช      
หลักสูตร 
 2. ประเมินความสามารถในการทําโครงงานเร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ โดย
พิจารณาจากเนื้อหาและกระบวนการตามหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชแบบ
ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
 3. สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรโดยสัมภาษณเกี่ยวกับ              
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู    บรรยากาศในการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และประโยชน
ท่ีไดรับ 
 การปรับปรุง  แกไขหลักสูตร  โดยนําผลการประเมินหลักสูตรและขอเสนอแนะมาใช
ในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมในการนําไปใช 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลการทดลองใช
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ประกอบดวย แบบทดสอบผลการเรียนรู แบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงาน และแบบสมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบทดสอบผลการเรียนรู ใชในการประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ในภาคทฤษฎีมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  1.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและหลักเกณฑใหคะแนนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบัติ และคูมือวัดผลและ
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ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  1.2  สรางแบบทดสอบ ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และครอบคลุม   
เนื้อหาสาระในหลักสูตร โดยจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหาตารางท่ี 11 และกําหนดน้ําหนักเนื้อหา
ตามความสําคัญ แลวจึงกําหนดจํานวนแบบทดสอบท้ังหมดที่ตองการใชจริง และคํานวณหาจํานวน    
ขอสอบในแตละเนื้อหา แตท้ังนี้ตองมีเผ่ือสําหรับขอสอบท่ีไมไดคุณภาพ 
   สําหรับแบบทดสอบท่ีจัดทําคร้ังนี้ มี 2 ฉบับ แบงออกเปน 2  ตอนคือ ตอนท่ี 
1แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4  ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (เผ่ือสําหรับ         
การเลือกหลังตรวจสอบหาคุณภาพ 10 ขอ) แลวนําไปใชจริง  30 ขอมีวิธีการตรวจใหคะแนนตอบ
ถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  ตอนท่ี 2 เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน 3  ขอ 
คะแนนเต็ม  10   คะแนน  รวมคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย  จํานวน  40  
คะแนน 
 
ตารางท่ี 11 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดน้ําหนักเนื้อหาในหลักสูตรของแบบทดสอบ (ปรนัยและ
 อัตนัย) 
 

สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรู รู - จํา เขาใจ นํา 
ไปใช 

วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
คา 

รวม 

ประวัติความเปนมาคลอง 
มหาสวัสดิ์ 

1 1 1 1 1 1 6 

ความสําคัญและบทบาทของ
คลองกับวิถีชีวิต 

- 1 1 3 2 - 7 

สภาพภูมิศาสตร - - 1 2 - 2 5 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ - 1 1 2 - 1 5 
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ - 2 1,  1* 2 1,   2* 1 10 

รวม 1 5 6 10 6 5 33 

หมายเหตุ   *  หมายถึง  ขอสอบอัตนัย 
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ตารางท่ี 12  เกณฑการใหคะแนนขอสอบอัตนัย 
 

รายการ เกณฑการใหคะแนน 
ขอ 1 สาเหตุของ
ปญหา 

3  หมายถึง สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตองชัดเจน3ขอ 
2  หมายถึง สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง 2 ขอ 
1  หมายถึง สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง 1 ขอ 
0  หมายถึง ไมสามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกดิปญหาได 

ขอ 2วิธีการ
แกปญหา 

3  หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมเปนไปได 3 ขอ 
2  หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมเปนไปได 2  ขอ 
1  หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมเปนไปได 1 ขอ 
0   หมายถึง ไมสามารถเลือกวิธีการแกปญหาได 

ขอ 3 ผลท่ีเกิดข้ึน
หากปญหาไมได
รับการแกไข            

4  หมายถึง  สามารถระบุผลที่เกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณ ดวยเหตุผลนา 
เช่ือถือ  เปนไปได  4   ขอ 

3   หมายถึง  สามารถระบุผลที่เกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณ นาเช่ือถือ 3 ขอ 
2  หมายถึง สามารถระบุผลที่เกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณนาเช่ือถือ2 ขอ          
1  หมายถึง   ระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณ 1  ขอ 
0   หมายถึง ระบุผลท่ีเกิดข้ึนกํากวม   ไมถูกตอง 

 
   เกณฑการประเมินผลเน้ือหาขอสอบอัตนัย เร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ ์  
มีดังนี้ 
                         8  -10   คะแนน  หมายถึง ผลการเรียนรูอยูในระดับสูง 
                         6 -  7    คะแนน  หมายถึง  ผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
                         0 -  5    คะแนน  หมายถึง  ผลการเรียนรูอยูในระดับตํ่า 
   เกณฑการประเมินผลโดยรวม  (ขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย) 
                        36-40   คะแนนหมายถึง  ผลการเรียนรูระดับสูง 
                        26-35    คะแนนหมายถึง  ผลการเรียนรูระดับปานกลาง 
                        0  -25    คะแนนหมายถึง   ผลการเรียนรูระดับตํ่า 
  1.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดูความเหมาะสม     
ความถูกตองตรงตามเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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  1.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทาน 
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงดานเน้ือหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงค หากคา IOC มีคาระหวาง 0.67-1.00 จึงถือวาขอสอบนั้นใชได และหากมี
ขอเสนอแนะก็ปรับปรุงแกไข 
  1.5 นําแบบทดสอบแบบปรนัยท่ีปรับปรุงแลวจํานวน 40  ขอและแบบทดสอบแบบ
อัตนัยจํานวน 3 ขอไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียน                             
วัดสุวรรณาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน  30 คน 
                     1.6 นําแบบทดสอบมาหาคาระดับความยากงาย (Difficulty) โดยใชสูตร 
    N

R=P  

   P หมายถึง คาความยากของคําถามแตละขอ 
   R หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
   N หมายถึง จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 
   คาความยากงาย คือ 0.20 - 0.80 ซ่ึงแบบทดสอบมีคาความยากงายระหวาง 
0.44 – 0.63 แสดงวาขอสอบมีความงายพอเหมาะกับนักเรียน   
  1.7  นําแบบทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชสูตร ดังนี้ 
    N/2

1R-uR=D  

   D หมายถึง คาอํานาจจําแนก 
   Ru หมายถึง จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 
   R1 หมายถึง จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 
   N หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
   การพิจารณาคาอํานาจจําแนกควรจะมีคาต้ังแต 0.20 ข้ึนไป แตขอสอบท่ีดี 
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 - 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 186 - 188) และคัดเลือกขอสอบ
ปรนัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑดังกลาวจํานวน  30  ขอ จํานวน 1  ฉบับ(รายละเอียดดังภาคผนวก ง 
หนา 384)  
  1.8  นําแบบทดสอบท่ีหาความยากงายและอํานาจจําแนกแลวมาหาค า 
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขอสอบท้ังฉบับไดเทากับ 0.84 โดยนําผลการทดลองใช มาหาคา
ความคงตัวภายในของแบบทดสอบ (Internal Consistency) โดยใชสูตรของ Kuder - Richardson 
(KR - 20) ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 90) 
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   ]2S
pq-][1

1-n
n[=ttr ∑  

   rtt หมายถึง คาความเช่ือม่ัน (ความคงตัวภายในของขอสอบ) 
   n หมายถึง จํานวนขอ 
   p หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ = 1 - p 
   q หมายถึง สัดสวนของคนท่ีทําผิดในแตละขอ 
   S2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
   และนําแบบทดสอบแบบอัตนัยมาหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability)โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Aipha Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) โดยใชเกณฑความเช่ือม่ัน
ตั้งแต 0. 70 ข้ึนไป ( มาเรียม  นิลพันธุ 2547:183) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.92  
   คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 :  
 

   α = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
− t

2S

2Si1
1n

n  

 
                   α   แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน 
                    n    แทน จํานวนขอคําถาม 
                   2iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ  
                  2tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
  1.10  นําแบบทดสอบท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสด์ิ จํานวน 15 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  นํ าคะแนนท่ีได จากการทดสอบกอนและหลัง เ รียนมาหาค า เฉ ล่ีย  )X(   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t - test แบบ Dependent เพ่ือหาคาความตางกอนและหลังการใช
หลักสูตร 
                     2.  แบบประเมินความสามารถในการจัดทําโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษคลอง 
มหาสวัสด์ิมีประเด็นการประเมินตามโครงสรางดานเนื้อหาและดานกระบวนการทํางานแบงเปน  
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2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ประเมินความถูกตองของเน้ือหาของโครงงานประกอบดวย 1)ช่ือเร่ือง 2)ท่ีมา
และความสําคัญ  3) การกําหนดจุดประสงค  4)วิธีดําเนินการ  5)การเขียนรายงาน ตอนท่ี 2 ประเมิน
กระบวนการทํางาน ประกอบดวย  1) การวางแผนการทํางาน  2) การแสวงหาความรู  3) การ
แกปญหาการทํางาน 4) ความรับผิดชอบ 5) การเสนอผลงาน เกณฑประเมินคุณภาพ โครงงานผูวิจัย
ไดแนวทางจาก(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546:77)   ดังน้ี 

 เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงาน 
  คะแนน  1   -   25 หมายถึง   ปรับปรุง 
  คะแนน 26  -  30 หมายถึง   ปานกลาง 
 คะแนน 31  -  35 หมายถึง   สูง 
 คะแนน 36  -  40 หมายถึง   สูงมาก 
 สําหรับการใหคาท่ีวัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมิน ใหความหมายโดย
การพัฒนามาจากแนวคิดของ Brennan (บุญชม  ศรีสะอาด 2543:87) โดยมีระดับคาเฉล่ียในการทํา
โครงงาน 
 คาเฉล่ีย    ระดับความสามารถในการทําโครงงาน 
 1.00 – 2.99 หมายถึง ระดับความสามารถในการทําโครงงานตองปรับปรุง 
 3.00 – 3.14 หมายถึง ระดับความสามารถในการทําโครงงานปานกลาง 
 3.15 – 3.59 หมายถึง ระดับความสามารถในการทําโครงงานสูง 
 3.60 – 4.00 หมายถึง ระดับความสามารถในการทําโครงงานสูงมาก      
                     ระดับการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 
 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
 2    หมายถึง    ความสามารถระดับปานกลาง 
 3   หมายถึง    ความสามารถระดับสูง 
 4   หมายถึง    ความสามารถระดับสูงมาก  
 เกณฑการประเมินโครงงานผูวิจัยใหคะแนนแยกองคประกอบยอย  โดยกําหนดรายการ
อยางชัดเจนเกณฑยอยท่ีใชประเมินการทําโครงงานแยกเปนองคประกอบยอยและประเมินใน
ลักษณะมาตรสวนประเมินคา   ดังตารางท่ี 13 
 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน   มีข้ันตอนการสราง   ดังน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการสรางจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดโครงสรางและขอบขายเน้ือหา
ของเคร่ืองมือ และดําเนินการสรางเคร่ืองมือ                                                              
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 3. นําแบบประเมินผลงานของนักเรียนท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเน้ือหา และนํามา
ปรับปรุงแกไขในประเด็นขอคําถาม 
 
ตารางท่ี 13 เกณฑยอยท่ีใชประเมินโครงงาน  มีดังน้ี 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ประเมินดานท่ี 1  เนื้อหาของโครงงาน (20) 
1. ชื่อเร่ือง (4) 

- เลือกหัวเร่ืองโครงงานไมเหมาะสม 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนบางสวน 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนสวนใหญ  

 
 

1 
2 
3 

 - เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายเฉพาะ ชัดเจน ส่ือความหมายได 4 
2. ท่ีมาและความสําคัญ (4) 

- ระบุปญหาและความสําคัญไมสอดคลองกัน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุปญหาและความสําคัญไดชัดเจนสอดคลองกัน 

 
1 
2 
3 
4 

3. การกําหนดจุดประสงค (4) 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไมสอดคลองกัน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองครบถวน 

 
1 
2 
3 
4 

4. วิธีดําเนินการ (4) 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไมถูกตอง 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองบางสวน 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองเปนสวนใหญ 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองครบสมบูรณ 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

5. การเขียนรายงาน (4) 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลไมถูกตอง 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล  แปลความหมายขอมูลถูกตองบางสวน 
- วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองสวนใหญ 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 

ประเมินดานท่ี 2  กระบวนการทํางาน (20) 
1.  การวางแผนการทํางาน (4) 

- มีการวางแผนการทํางานไมเปนระบบ 
- มีการวางแผนการทํางานเปนระบบเปนสวนใหญ 
- มีการวางแผนการดําเนินการเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ 
- มีการวางแผนการดําเนินการเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินการ 

มีการประเมินผล 

 
 
1 
2 
3 
4 
 

2.  การแสวงหาความรู (4) 
- มีการศึกษาขอมูลไมเกี่ยวของกับปญหา 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาบางสวน 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนเปนสวนใหญ 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนและครอบคลุม 

 
1 
2 
3 
4 

3.  การแกปญหาการทํางาน (4) 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนบางสวน 
- มีการแกปญหาการทํางาน  โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนสวนใหญ 
- มีการแกปญหาการทํางานอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 

4. ความรับผดิชอบ (4) 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง   ไมสงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง    สงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   สงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   เสร็จทันเวลา   สงงานตามกําหนด 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

5. การเสนอผลงาน (4) 
- มีการนําเสนอผลงานไมเปนข้ันตอน  ไมชัดเจน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนเปนบางสวน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณ เปนสวนใหญ 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณและชัดเจน 

 
1 
2 
3 
4 

 
 4. นําแบบประเมินผลโครงงานของนักเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ 
ดานหลักสูตร ดานเน้ือหา และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 6 คน ตรวจสอบคาดัชนี              
ความสอดคลองระหวางเคร่ืองมือกับลักษณะพฤติกรรมมีความสอดคลองเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข
สํานวนภาษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยและกลุมนักเรียน  ประเมินจากความสามารถของ     
นักเรียนในการจัดทําโครงงานหลังจากท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเสร็จส้ินตามหลักสูตรแลว 
  การวิเคราะหขอมูล นําผลท่ีไดจากแบบประเมินมาวิเคราะห โดยใชระดับ
ความสามารถในการทําโครงงาน โดยนักเรียนมีความสามารถโดยรวมในระดับสูง คาเฉล่ีย   
X  =  3.40 ,  S.D =  0.30    
 3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เปน
แบบสัมภาษณความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร  เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
บรรยากาศในการเรียนรู   และประโยชนท่ีไดรับ โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
  3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
  3.2 สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ใหนักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นแบบพรรณนาความเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและ
ประโยชนท่ีไดรับ ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแบบปลายเปด 
(Open ended)  โดยใหนักเรียนตอบแบบสัมภาษณหลังเรียน 
  3.3 นําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเน้ือหา และนําไปปรับปรุงแกไข 
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  3.4 นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไขใหผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบโดยใชคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือ 
ท่ีใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูล  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะหเน้ือหา (Content 
analysis)  
 นอกจากน้ีศึกษาความคิดเห็นของผูรูทองถ่ิน ผูปกครองของนักเรียน จํานวน 15 คน 
เก่ียวกับความสนใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสด์ิ ประโยชนของ
หลักสูตรคลองมหาสวัสด์ิท่ีมีตอนักเรียนโดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
 จากข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะหขอมูล 

1. เพ่ือประเมินผล
หลักสูตร 
  

- ทดสอบเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู
กอนและหลังการใช
หลักสูตร 

- แบบทดสอบ X , 
S.D., t - test, 
Dependent  

2. เพ่ือประเมิน    
ความสามารถใน  
การทําโครงงาน           

-  ประเมิน
ความสามารถในการทํา
โครงงาน 

- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ทําโครงงาน 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 15 คน 

3. เพ่ือศึกษา 
ความคิดเหน็ของ       
นักเรียนท่ีมีตอ
หลักสูตร 

-  สัมภาษณ       
ความคิดเหน็ 

- ผูรูทองถ่ิน จํานวน 
6 คน 

- แบบเขียนพรรณนา
ความ 
- วิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 

4. เพ่ือปรับปรุง  
หลักสูตร 

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรฉบับราง  
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 
พัฒนาหลักสูตร ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตร มีผลการวิเคราะหขอมูลแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   2) ผลการศึกษาความตองการการพัฒนาหลักสูตรจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของ และ 4) ผลการศึกษา
สาระเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการวัดผลการเรียนรูจากผูรูในทองถ่ิน ซ่ึง
จะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลของแตละข้ันตอนตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ผลการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เปนกลุมสาระการ
เรียนรูท่ีประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนง
วิชาตางๆ ในสาขาสังคมศึกษาศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา 
ปรัชญาและศาสนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเปนกลุมสาระการ
เรียนรูท่ีออกแบบมาเพ่ือสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียนโดยมีเปาหมายของการ
พัฒนาความเปนพลเมืองดีมีสาระและมีมาตรฐานที่สําคัญ เม่ือผูเรียนจบชวงช้ันท่ี 2 กําหนดเกณฑ
คุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค รวมท้ัง
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ไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอมกําหนด สาระท่ี 3 
: เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส 3.2 (1) รูและเขาใจปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและ
บริการ สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1 (3) เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา
ประวัติความเปนมาของจังหวัด ภาค ประเทศ โดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในจังหวัด ภาค และประเทศ สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส 5.2 (3) เขาใจความสัมพันธ
ระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ตระหนักถึงผลจากการ
กระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีสวนรวมแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พบวา สถานศึกษาไดกําหนด
ขอบขายสาระการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยหนวยการเรียนรูท่ี 
9 เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์(โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 2550:139)ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําสาระท่ีเกี่ยวของ
กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงคมา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ตอบสนองตอมาตรฐานดังกลาวขางตน 
 
ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  การศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสอบถามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
บานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 2. ความตองการเกี่ยวกับ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวสัดิ ์
และ 3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามโดยจําแนกเพศ 
อายุ อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชนน้ีมาแลว และการรูจักคลองมหาสวัสดิ์ 
วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ (%) ดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 9 60 
 หญิง 6 40 
รวม 15 100 
2. อายุ   
 อายุ 11 ป 6 40.00 
 อายุ 12 ป 8 53.33 
 อายุ 13 ป 1 6.67 
รวม 15 100 
3. อาชีพของผูปกครอง   
 รับจาง  11 73.33 
 คาขาย 3 20.00 
  1 6.67 
รวม 15 100 
4. อาศัยในชุมชนนี้มาแลว   
 1 - 5 ป 2 13.33 
 6 ปข้ึนไป 13 86.67 
รวม 15 100 
5. การรูจักคลองมหาสวัสดิ์   
 รูจัก เพราะอาศัยอยูท่ีคลองมหาสวัสดิ์ 15 100 
 ไมรูจัก - - 
รวม 15 100 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 9 คน คิดเปน 
รอยละ 60.00 เปนเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญอายุ 12 ป จํานวน 8 คน  
คิดเปนรอยละ 53.33 อายุ 11 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 อายุ 13 ป จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 6.67 ตามลําดับ สวนอาชีพของผูปกครองผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง 
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จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมามีอาชีพคาขาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
และอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนน้ีมาแลวมากกวา 6 ปข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 86.67 
รองลงมาคือ 1 - 5 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 สวนการรูจักคลองมหาสวัสดิ์ สวนใหญ
รูจัก และเหตุผลท่ีรูจักคลองมหาสวัสดิ์ เพราะอาศัยอยูบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน  
คิดเปนรอยละ 100  
 
ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของความตองการเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

ความตองการเกี่ยวกับหลักสูตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 
1. ดานสาระการเรียนรู   
 - ประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 15 100 
 - ระบบนิเวศริมฝงคลอง 8 53.33 
 - อาชีพของประชากรริมฝงคลอง 8 53.33 
 - สภาพภูมิศาสตร 14 93.33 
 - ประเพณีและวัฒนธรรม 8 53.33 
 - แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 14 93.33 
 - การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 15 100 
2. ดานการจัดการเรียนรู   
 - จัดการเรียนรูโดยครูผูสอน 9 60.00 
 - จัดการเรียนรูโดยครูผูสอนรวมกับผูรูในทองถ่ิน 11 73.33 
 - จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 13 86.67 
 - จัดการเรียนรูรวมกับสาระอ่ืนๆ 6 40.00 
 - ศึกษานอกสถานท่ี / แหลงการเรียนรูในทองถ่ิน 10 66.67 
 - ศึกษาจากใบความรูท่ีครูจัดเตรียมให 7 46.67 
 - ฝกปฏิบัติดวยตนเอง 13 86.67 
 - สัมภาษณผูรูในทองถ่ิน 11 73.33 
 - จัดกิจกรรมกลุม 6 40.00 
 - สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางครูกับนักเรียน 4 26.67 
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ตารางท่ี 16 (ตอ) 
 

ความตองการเกี่ยวกับหลักสูตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 
3. ดานการวัดและประเมินผล   
 - การสัมภาษณ 10 66.67 
 - การสอบถาม 9 60.00 
 - การสังเกตพฤติกรรม 11 73.33 
 - การทดสอบโดยขอสอบ 8 53.33 
 - การตรวจผลงาน / แบบฝกหัด 8 53.33 
 - การสอบภาคปฏิบัติ 13 86.67 
 - การใชแฟมสะสมผลงาน 11 73.33 
4. ดานผูประเมินผลการเรียนรู   
 - ประเมินตนเอง 10 66.67 
 - เพื่อน 10 66.67 
 - ครูผูสอนและผูรูในทองถ่ิน 13 86.67 
 - ผูปกครองรวมกับผูรูในทองถ่ิน 9 60.00 
5. ดานรูปแบบของเอกสารและใบกิจกรรม   
 - เสนอเนื้อหาสาระมากท่ีสุด 7 46.67 
 - นําเสนอเน้ือหาดวยการตูน 12 80.00 
 - มีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม 10 66.67 
 - ภาพและเนื้อหามีความชัดเจน 11 73.33 
 - มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 10 66.67 
6. ดานประเภทของส่ือการเรียนรู   
        - ส่ือส่ิงพิมพ (เอกสาร ใบงาน ตํารา) 7 46.67 
 - ส่ือเทคโนโลยี (เทป CD คอมพิวเตอร) 8 53.33 
     - ส่ือของจริง (บุคคล สถานท่ีจริง ธรรมชาติส่ิงแวดลอม) 14 93.33 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา นักเรียนสวนใหญตองการหลักสูตรดานสาระการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประวัติคลองมหาสวัสดิ์และการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 
รองลงมา คือ สภาพภูมิศาสตรและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 93.33 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

151 

ตามลําดับ ดานการจัดการเรียนรูในหลักสูตรสวนใหญตองการใหจัดการเรียนรูแบบโครงงาน         
และฝกปฏิบัติดวยตนเอง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมา คือ การจัดการเรียนรูโดย
ผูสอนรวมกับผูรูในทองถ่ินเทากับการสัมภาษณผูรูในทองถ่ิน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33  
สวนการศึกษานอกสถานท่ี แหลงการเรียนรูในทองถ่ิน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
ตามลําดับ ดานการวัดและประเมินผลสวนใหญตองการสอบภาคปฏิบัติ จํานวน 13 คน คิดเปน 
รอยละ 86.67 รองลงมา คือ การสังเกตพฤติกรรมเทากับการใชแฟมสะสมผลงาน จํานวน 11 คน  
คิดเปนรอยละ 73.33 และการสัมภาษณ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ตามลําดับ ดาน 
ผูประเมินผลการเรียนรูสวนใหญตองการใหครูผูสอนและผูรูในทองถ่ินประเมิน จํานวน 13 คน  
คิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมาเปนประเมินตนเองเทากับเพ่ือนประเมิน จํานวน 10 คน คิดเปน 
รอยละ 66.67 ตามลําดับ ดานรูปแบบของเอกสารและใบกิจกรรม สวนใหญตองการใหนําเสนอ
เนื้อหาดวยการตูน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมา คือ ภาพและเนื้อหาชัดเจน จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และมีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงามเทากับมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ตามลําดับ ดานประเภทของส่ือการเรียนรู สวนใหญตองการส่ือ
ประเภทของจริง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมา คือ ส่ือเทคโนโลยี จํานวน 8 คน  
คิดเปนรอยละ 53.33 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นโดยท่ัวไปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 จากการศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียน พบวา นักเรียนตองการใหมีการจัด 
การเรียนรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์โดยการออกไปปฏิบัติจริงในการเขาศึกษาในแหลงทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษและการออกรณรงครักษาส่ิงแวดลอมทางเรือ 
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและการสนทนากลุม โดยสัมภาษณหัวหนาหนวย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศก จํานวน 
2 คน สนทนากลุมกับผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 1 คน 
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 3 คน ผูปกครอง จํานวน 3  คน รวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหขอมูลจาก  
1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 2. ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ และ 3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหการสัมภาษณ ไดแก หัวหนาศึกษานิเทศก 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 และศึกษานิเทศก โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละดังนี้ 
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา คือ เพศ
ชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อายุ 52 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาอายุ 
48 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอายุ 38 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา คือ ปริญญาเอก จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญตําแหนงการทํางาน คือ ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 66.67 รองลงมาคือ หัวหนาศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญมี
ประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 
และสวนใหญมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
66.67 รองลงมาไมมีความรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ของหัวหนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 และศึกษานิเทศก  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมพบวา ผูให
สัมภาษณทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ท่ีจัดการ
เรียนรูโดยผูรู ภูมิปญญาทองถ่ิน มีความสําคัญและจําเปนเพราะไดทราบสภาพแทจริงท่ีสอดคลอง
กับบริบทของส่ิงแวดลอมท่ีนักเรียนไดอยูอาศัยจริงจะไดพัฒนาแบบยั่งยืน ( ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ 
2550) ผูรู และภูมิปญญาทองถ่ินมีประสบการณรูแนวทางการสรางและพัฒนาคนในทองถ่ิน มีการ
ส่ังสมความรูลองผิด ลองถูก จนเกิดภูมิปญญาท่ีควรถายทอดใหแกคนรุนหลังตอไป ซ่ึงถือเปน
ทรัพยากรทองถ่ิน (วิไลวรรณ โอรส 2550) การถายทอดความรูจากผูรู และภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ส่ิงจําเปนเพราะจะทําใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตองซ่ึงเปนขอมูลสําหรับประวัติศาสตรทองถ่ิน เนื่องจาก
นักเรียนเปนบุคคลในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เปนสวนใหญ จึงควรใหเรียนรูในเร่ืองทองถ่ินของตน
ใหเกิดความรัก ความภูมิใจในบานเกิดของตนและรวมกันสรางสรรคความเจริญใหแกทองถ่ิน 
รวมกันพัฒนาชุมชนตลอดจนประเทศชาติบานเมืองตอไป 
 2. องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา ผูใหสัมภาษณ 
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 1) ควรมีจุดประสงคครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ
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กระบวนการ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวอยางเชน ใหนักเรียนรูและเขาใจเร่ืองประวัติ 
ความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ วิถีชีวิตของบุคคลในทองถ่ิน สรางจิตสํานึก ความตระหนัก 
ถึงประโยชนของคลองมหาสวัสดิ์ ชวยกันอนุรักษ ดูแลรักษา และชวยกันคิดแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง และเฝาระวัง 2) ดานเน้ือหาสาระ ดานความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลอง 
มหาสวัสดิ์ ความยาวและสถานท่ีตั้งคลองต้ังแตตนคลองจนถึงส้ินสุด ความเปนอยูวิถีชีวิต อาชีพ
ของคนในชุมชนริมคลอง ประโยชนของคลอง สถานท่ีสําคัญการทองเท่ียวเชิงอนุรักษการดูแล
รักษาคลองซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของทองถ่ิน ดานทักษะ ควรใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับการรวมกัน
อนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ งานอาชีพในทองถ่ิน สวนคุณลักษณะเกี่ยวกับความรัก ภูมิใจในชุมชน 
และอนุรักษส่ิงแวดลอม 3) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญตามสภาพแหลง
เรียนรูท่ีสอดรับกับบริบทของคลองมหาสวัสดิ์ ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองที่บานและแหลงเรียนรู
ในชุมชน  เนนวิทยากรทองถ่ินเปนผูถายทอดความรู  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  โดยใช
กระบวนการกลุม 4) ดานส่ือการเรียนรู ควรเปนส่ือของจริง หนังสือสงเสริมการอาน ชุดกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เอกสารความรูตางๆ 5) ดานการวัดและประเมินผลควรเนนการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย เชน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทํารายงาน โครงงาน สวน
การประเมินภาคทฤษฎีใชแบบทดสอบและภาคปฏิบัติใชการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 6) ดานเวลาเรียนควรยืดหยุนตามความเหมาะสม  
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ประมวลไดวา การพัฒนาหลักสูตร
สามารถทําได 3 ลักษณะ คือ 1) จัดทําเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 2) จัดทําเปนหนวยการเรียนรู
สอดแทรกในสาระการเรียนรูพื้นฐาน 3) จัดทําในรูปกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนหลักสูตรท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน (ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ 2550)  
ควรจัดหลักสูตรแหลงการเรียนรูท่ีบูรณาการในกลุมสาระและตางกลุมสาระการเรียนรูตลอดจน จัด
ประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีความหมาย ควรเนนใหนักเรียนเห็นคุณคาของ
ทองถ่ิน ภูมิใจในทองถ่ินของตนและการอนุรักษแหลงน้ํา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 
หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
สถานศึกษาและผูปกครอง โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาท่ี 
ประสบการณท่ีเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์หรือกิจกรรมทางการศึกษาหรือการปกครองทองถ่ิน 
วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ (%) ดังตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม 
 

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 5 55.56 
 หญิง 4 44.44 

รวม 9 100.00 
2. อายุ   
 30 - 40 ป 1 11.11 
 41 - 50 ป 4 44.44 
 สูงกวา 50 ป 4 44.44 

รวม 9 100.00 
3. อาชีพ   
 เกษตรกร 5 55.56 
 รับราชการ 4 44.44 

รวม 9 100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 มัธยมศึกษา 2 22.22 
 อนุปริญญา 2 22.22 
 ปริญญาตรี 5 55.56 

รวม 9 100.00 
5. ตําแหนงหนาท่ีการงาน   
 ผูอํานวยการโรงเรียน 1 11.11 
 หัวหนาฝายวิชาการ 1 11.11 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 1 11.11 
 กรรมการสถานศึกษา 3 33.33 
 ผูปกครอง 3 33.33 

รวม 9 100.00 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
6. ประสบการณเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์   
 มี 8 88.89 
 ไมมี 1 11.11 

รวม 9 100.00 

 
 จากตารางท่ี 17 พบวา ผูรวมสนทนากลุมสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 55.56 รองลงมาเปนเพศหญิง 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 อายุสูงสุดอยูระหวาง 41 - 50 ป และ 
สูงกวา 50 ป มีจํานวน 4 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 44.44 สวนอายุ 30 - 40 ป จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 11.11 ตามลําดับ อาชีพสวนใหญ คือ เกษตรกร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา
คือ รับราชการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 สวนระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาเทากับระดับอนุปริญญา  
มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ตามลําดับ ดานตําแหนงหนาท่ีการงานสวนใหญ คือ กรรมการ
สถานศึกษาเทากับผูปกครอง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนา
ฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวนเทากัน คือ  
1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ตามลําดับ ดานประสบการณเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์สวนใหญ 
มีประสบการณ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาไมมีประสบการณ จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 11.11 สําหรับผูมีประสบการณสวนใหญ ระบุมีประสบการณเกี่ยวกับการรักษา 
ความสะอาดและปลูกตนไมริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ของผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง มีผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา ทุกคน 
เห็นสอดคลองกันวา ตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เพราะคลอง 
มหาสวัสดิ์เปนคลองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของทองถ่ิน มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของ
ผูคนท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ท้ังอดีตและปจจุบัน ดังท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่ง
กลาววา คนรุนใหมอาจไมทราบ เพราะไมไดรับการถายทอดจากผูรูในทองถ่ิน นอกจากนี้คลอง 
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มหาสวัสดิ์เปนคลองสําคัญท่ีเช่ือมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีน ชาวมหาสวัสดิ์ใช
ประโยชนจากนํ้าในคลองมหาสวัสดิ์ในการอุปโภคบริโภค เชน การเกษตรและการสัญจรไปมา 
(ดํารง สวัสดิ์มา 2550) คลองมหาสวัสดิ์มีธรรมชาติและแหลงการเรียนรูดานอาชีพสําคัญของ
ทองถ่ิน ดังนั้น ตองจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวของคลองมหาสวัสดิ์ผานระบบ
การศึกษากับนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์จะทําใหนักเรียนเกิดความรัก ผูกพัน ภูมิใจใน
การอนุรักษและรวมมือในการดูแลรักษาใหคงอยูตอไป 
 2. ความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา ทุกคนพรอมท่ีจะรวมมือใหการสนับสนุนและมีสวนรวม 
ในการจัดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรในการเปนวิทยากรใหความรู การรวมมือ 
ในการรณรงครักษาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญของทองถ่ินโดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในทองถ่ิน ตัวอยางเชน คุณสมใจ เทียมหงษ ยินดีนําเรือ
ชะลาพานักเรียนออกรณรงครักษาความสะอาดคลองมหาสวัสดิ์และพานักเรียนสํารวจ เรียนรูแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ คุณระเบียบ  สวัสดิ์จู  ยินดีเปนวิทยากรสาธิตทําปุยชีวภาพ
จากผักตบชวา พืชสมุนไพร และการใชพืชสมุนไพรรักษาโรค เพื่อลดปญหาสารเคมี ซ่ึงมี
ผลกระทบกับส่ิงแวดลอมใหกับนักเรียนดวยความเต็มใจ เปนตน 
 3. ความเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรูดานความรู ความสามารถและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคท่ีจะใหเกิดกับผูเรียน พบวา สวนใหญตองการใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองราว 
ของทองถ่ิน เชน เร่ืองประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ วิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูบริเวณ
คลองมหาสวัสดิ์  การใชประโยชนของน้ํ าในคลอง  การดูแลรักษาแหลงน้ํ าของทองถ่ิน  
มีความสามารถในการอนุรักษ ดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ สรางเด็กใหเปน
มัคคุเทศกแหลงทองเท่ียว และการฝกอาชีพสําคัญซ่ึงสรางรายไดใหกับชุมชน ตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการดูแลรักษา รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ดังท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาทานหน่ึงใหขอคิดเห็นวา คลองมหาสวัสดิ์ของเรามีประวัติ 
ความเปนมาอันยาวนานแตคนรุนหลังไมคอยรูความเปนมา ไมเห็นความสําคัญและไมชวยกันดูแล
รักษาเนื่องจาก วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถาปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
คลองมหาสวัสดิ์คงถูกทําลายไป (บุญสง โชคนาคะวโร 2550) 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสงคของหลักสูตร พบวา สวนใหญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาควรกําหนดจุดประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีนํามาใชสอน โดยให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ เปรียบเทียบวิถีชีวิต 
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ของคนริมคลอง  ประโยชนของนํ้า  รูจักแหลงทองเ ท่ียวเชิงอนุ รักษสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน นักเรียนควรรูเร่ืองการอนุรักษแหลงน้ําซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ 
ของทองถ่ิน ควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความรัก ผูกพัน เกิดความภูมิใจในการอนุรักษคลอง 
มหาสวัสดิ์และส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน มีสวนรวมในการรณรงคดูแลรักษาส่ิงแวดลอม นอกจากนี้
จุดประสงคการเรียนรูควรสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันของสาระการเรียนรูท่ีคาดหวัง
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระการเรียนรูในหลักสูตร พบวา นักเรียนควรเรียนรู 
ในเร่ืองตอไปนี้ 1) ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 2) ความสําคัญและบทบาทของคลอง
กับ วิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ 3) สภาพภูมิศาสตร 4) แหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  (นาบัว ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สวนกลวยไม สวนผลไม) 5) การอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์ และในการจัดสาระการเรียนรูควรคํานึงถึงผูเรียนซ่ึงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6  เปนสําคัญ เนื้อหาสาระควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียนไมควรมากหรือนอยเกินไป 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา วิธีการท่ีทําใหนักเรียนเรียน
ไดดี คือ การศึกษาแหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ินควบคูกับการเรียนรูในหองเรียน วิธีการ 
ท่ีควรนํามาใชในหลักสูตรควรหลากหลาย เชน การสังเกต สัมภาษณ สอบถามผูรูในทองถ่ิน  
การฝกปฏิบัติจริงในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร การทําปุยชีวภาพ และการปฏิบัติ 
ในการอนุรักษ ดูแลรักษาแหลงน้ํา ควรใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเอง
และการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยบูรณาการเปนโครงงานและช้ินงานตามความสนใจ  
เนนกระบวนการทํางานท้ังรายบุคคลและระบบกลุม เพื่อนักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน นักเรียนควรศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติมจากเอกสารใบงาน อินเตอรเน็ต เพื่อนําความรูมา
สรุปและนําเสนอรายงานดวยวาจาและลายลักษณอักษร นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันได 
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของส่ือการเรียนรูประมวลไดวา ควรใช
ส่ือท่ีเนนของจริง แหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ินส่ือประเภทเอกสาร เชน ใบกิจกรรม ใบความรู 
หนังสืออานเพ่ิมเติม รูปภาพ ส่ือควรมีรูปแบบท่ีนาสนใจชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี มีความชัดเจน 
สีสันสวยงาม มีรูปภาพหรือการตูนประกอบทําใหนาสนใจ ควรนําส่ือคอมพิวเตอร มาใชในการ
สืบคนขอมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล พบวาควรกําหนดใหมีการทดสอบ
ความรูความเขาใจดานเนื้อหาสาระการเรียนรู ไดแก ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
ความสําคัญของคลองกับวิถีชีวิต    สภาพภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการอนุรักษคลอง
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มหาสวัสดิ์ควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุมและรายบุคคลมีการประเมิน 
ผลงานจากใบกิจกรรม แบบฝกหัด ควรมีการวัดและประเมินผลดานกระบวนการจากการฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ การประเมินโครงงานตามความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ี
ควรประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสําหรับผูประเมิน
หลักสูตรประมวลไดวาครูผูสอน ผู รูในทองถ่ิน นักเรียนและเพื่อนๆ ควรมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู พบวาการกําหนดเวลาท่ีใชใน
การจัดการเรียนรู ควรมีความยืดหยุนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู หากเวลา
ไมพอก็จัดเพิ่มเติมนอกเวลาเทาท่ีจําเปน 
 7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม พบวา ควรใหโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีกําหนดโครงสราง
เนื้อหาสาระตามท่ีรวมกันวิเคราะห กิจกรรมการเรียนรูท่ีควรใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ คือ กิจกรรม
รณรงคคลองสวยนํ้าใส การทําปุยชีวภาพ การใชพืชสมุนไพร ซ่ึงทางโรงเรียนขอความรวมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง คณะครูในการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว หลักสูตรควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการสราง 
ความตระหนักใหนักเรียนรักหวงแหน ภูมิใจในทองถ่ินของตน นักเรียนควรมีสวนรวมในการ
อนุรักษและดูแลคลองมหาสวัสดิ์ดวยตนเองตามความเหมาะสม เชน เขียนปายรณรงค รวมกันดูแล
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนและคลองมหาสวัสดิ์ 
 
ผลการศึกษาเก่ียวกับสาระการเรียนรู เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ รูปแบบการจัดกิจกรรม การวัดผลและ
ประเมินผลจากผูรูในทองถ่ิน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  จากการสัมภาษณผูรูทองถ่ินเกี่ยวกับสาระการเรียนรูเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์ พบวา ผูรูในทองถ่ินสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองท่ีมี
ความสําคัญและมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน สมควรใหนักเรียนรูเร่ืองประวัติความเปนมาของ
คลองมหาสวัสดิ์ โดยการถายทอดจากผูรูในทองถ่ิน นักเรียนจําเปนตองรูวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยู
บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ในอดีต รูประโยชนของการใชน้ําในการดําเนินชีวิต ซ่ึงสมัยกอนน้ํามี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับ     วิถีชีวิตของผูคนในการบริโภคและอุปโภคคอนขางมาก ในอดีต
อาบนํ้าในคลอง สามารถดื่มกินได ส่ิงมีชีวิตในนํ้ามีมากอยากจะกินปลาก็หาไดไมยาก การเดินทาง
สมัยกอนใชเรือเปนสวนใหญ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรเอ้ืออํานวย ชาวบานอาศัยคลองในการนํา
ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ผลไมไปขาย นักเรียนควรเรียนรูเกี่ยวกับความกวาง ความยาว  
ความลึกของคลอง (วาด สุขสําราญ 2550) เนื้อหาสาระท่ีควรจัดใหกับนักเรียน คือ แหลงทองเท่ียว
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เชิงอนุรักษ ซ่ึงแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษชวยใหเห็นของดีของทองถ่ิน สินคาและผลิตภัณฑใน
ทองถ่ิน นํามาจําหนายในแหลงทองเท่ียว ท่ีสําคัญแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหความสําคัญกับ 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม แหลงทองเท่ียวชวยใหชุมชนมีรายไดหมุนเวียนจากนักทองเท่ียว การให
นักเรียนเรียนรูอาชีพสําคัญในทองถ่ิน และแหลงเศรษฐกิจของชุมชนเปนการปลูกฝงคานิยมในดาน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม นักเรียนรูจักการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเกิดจากผลผลิตทางการเกษตร และ 
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูจักการแปรรูปผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค เชน การทํา
ขาวตัง การทําผลไมหยีของกลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ เปนการรวมกลุม  สรางงานเพื่อเพิ่ม
รายไดใหครอบครัว (มนูญ  นราสดใส 2550) นอกจากนี้เนื้อหาสาระท่ีควรจัดใหนักเรียนควรปลูกฝง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ 
สําหรับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู ผูรูในทองถ่ินมีความเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรมควรจัด
ใหนักเรียนเรียนรูโดยการสอบถาม สัมภาษณ จากผูรูในทองถ่ิน ควบคูกับการเรียนการสอน 
ของครูในหองเรียน แตควรใหนักเรียนไดเรียนรูของจริง โดยพาออกไปศึกษานอกสถานท่ีตาม
แหลงการเรียนรูตางๆ เชน แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษนาบัว กิจกรรมตองใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง เพราะถานักเรียนไดลงมือทําเขาจะจําไดแมนยํา นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมรณรงคให
นักเรียนรวมกับชุมชนในการพัฒนาและดูแลความสะอาดของโรงเรียนบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ 
รณรงคการใชปุยชีวภาพแทนสารเคมีเพื่อลดปญหาสารพิษอีกดวย นักเรียนควรรูจักการใชพืช
สมุนไพรในชีวิตประจําวัน (บุญสม  หลุนเลิศผล 2550) ในสวนของการวัดและประเมินผล ผูรูใน
ทองถ่ินเห็นวา ควรใหครูผูสอน ผูรูในทองถ่ินและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลหลักสูตร 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสอบถามความรู
ตองการของผูเรียน การสัมภาษณผูเรียน หัวหนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 และศึกษานิเทศก การสนทนากลุมกับผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
สถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ และการสัมภาษณผูรูในทองถ่ิน
สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได
กําหนดใหผูเรียนตองเรียนรูในสวนท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากร การมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีงาม ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และการมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน และจากการศึกษาความคิดเห็น และความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร ทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีความเห็นสอดคลองกันวา สมควรนําเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับ
ทองถ่ินมาเปนสาระการเรียนรูในหลักสูตรและความคาดหวังใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดานความรู
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เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ในเร่ืองประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ ความสําคัญและบทบาท
ของคลองกับวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ มี
ทักษะในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์และจิตสํานึกในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูท้ังในโรงเรียนและแหลงเรียนรูจริงในทองถ่ิน โดยมีครูผูสอนและผูรู
ในทองถ่ินเปนผูจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรูจากของจริง ไดฝกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการอนุรักษและดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ ควรใชส่ือของจริงรวมกับส่ือเอกสาร และส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา นอกจากนี้การวัดและประเมินผลควรใหหลายฝายเปนผูประเมิน  ผูวิจัยได
สรุปขอมูลจากทุกข้ันตอนท่ีกลาวมา กําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง
ตอไป 

 
ผลการพัฒนาหลักสูตร 

 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลข้ันท่ี 1 
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 1) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) สอบถามความตองการของผูเรียน  
3) สัมภาษณหัวหนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 และศึกษานิเทศก  
4) สนทนากลุมกับผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ และ 5) สัมภาษณผูรูในทองถ่ิน มาเปนประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับราง โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 2. การประเมินหลักสูตรฉบับราง
โดยผูเช่ียวชาญ และ 3. การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง  
 
ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 
 จากผลการสังเคราะหขอมูลพื้นฐานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ัง
คําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธนํามาพัฒนาโครงรางหลักสูตรประกอบดวยแนวคิด 
หลักการ จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู
ชวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน ป.4 - ป.6) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  สาระการเรียนรู โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน  
แนวทางการจัดการเรียนรู  ส่ือ/แหลงการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู  
มีรายละเอียดดังนี้   
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 แนวคิด 
 เปนสาระและการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน มุงพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ บูรณาการความรูสูสากล 
 หลักการ 
 เพื่อจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสภาพ 
ความตองการของทองถ่ินท่ีมุงเนนการจัดการเรียนรูในทองถ่ินจึงกําหนดหลักการของหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
2. ผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. ใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม 
4. ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
5. จัดการเ รียนรูโดยเนนกระบวนการกลุม  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
 6. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
วาผูเรียนสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 จุดหมาย 
      หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  
มีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ จึงปลูกฝงใหผูเรียน 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังตอไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิต มุงม่ันพัฒนาตนเอง
และสังคม 

2. เขาใจประวัติศาสตรของทองถ่ิน มีความภูมิใจในทองถ่ิน 
3. มีความสามารถในการเรียนรู การส่ือสาร การจัดการ การคิด การตัดสินใจ และ

แกปญหาอยางรอบคอบ 
4. มีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
5. มีจิตสํานึกในการอนุ รักษภู มิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
6. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
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 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐาน  ส 4.1  : เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห
เหตุการณตางๆอยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 3.2  : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจทางสังคมโลก 
 มาตรฐาน ส 5.2  : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาเพื่อยั่งยืน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 (ชั้น ป.4 - ป.6) 
                มาตรฐาน ส 4.1 (3)  เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติความเปนมา
ของจังหวัดโดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัด 
                มาตรฐาน ส 3.2 (1)  รูและเขาใจปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการ 
 มาตรฐาน ส 5.2 (3) เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม
และดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีสวนรวมแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย รวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 
ของคลองมหาสวัสดิ์ ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและการบริการ แหลงทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษ และการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 ศึกษา อภิปราย รวบรวมขอมูล คนควาขาวสารความรูในทองถ่ินเพื่อใหรูและเขาใจมิติ
สัมพันธเชิงทําเลที่ตั้ง ความสําคัญและบทบาทของคลองมหาสวัสดิ์ท้ังในอดีตและปจจุบัน วิเคราะห 
ความแตกตาง สาเหตุ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม ตระหนักผลจากการกระทําของมนุษย ภูมิใจ รักษา และมีสวนรวมในการแกปญหา 
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม มีทักษะในการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ใหผูเรียนมีคุณลักษณะดานความรู 
ความสามารถและจิตสํานึกในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง ดังน้ี 
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1. บอกวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
2. อธิบายประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 
3. เปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน 
4. บอกปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการระดับทองถ่ิน 
5. บอกมิติสัมพันธทําเลที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพของคลองมหาสวัสดิ์ 
6. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
7. ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
8. ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9. มีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 สาระการเรียนรู 
 1. ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 

2. ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
3. บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน 
4. สภาพภูมิศาสตร 
5. แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
6. การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

 โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดจัดการเรียนรูเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์ ใหนักเรียนไดเรียนรู ใชเวลาจํานวน 20 ช่ัวโมงโดยประมาณ มีรายละเอียดโครงสราง
หลักสูตร/เวลาเรียนในตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ 
 

จํานวนชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง สาระการเรียนรู 

ความรู ปฏิบตั ิ
1. มารูจักคลองมหาสวัสดิ์
กันเถอะ 

1. ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
 - ท่ีมาของคลอง 
 - หมูบานท่ีน้ําคลองไหลผาน 

2 - 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 
 

จํานวนชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง สาระการเรียนรู 

ความรู ปฏิบตั ิ
2. คลองนั้นสําคัญไฉน 3. ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 

4. บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
อดีตและปจจุบัน 

2 - 

3.    รวมกันสํารวจคลอง 2. สภาพภูมิศาสตร 
 - ภูมิประเทศ  (อาณาเขต  ระยะทาง 
สภาพคลอง) 
 - ภูมิอากาศ 
 - การคมนาคม (ทางน้ํา ทางบก) 

1 2 

4. มาเท่ียวคลองกันเถอะ 5. แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (สวนกลวยไม 
นาบัว ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ) 

1 2 

5. เด็กรุนใหมใสใจ
ส่ิงแวดลอม 

2 - 

6. เด็กรุนใหม ใสใจ
อนุรักษ 

1 2 

7. สนุกกับโครงงาน 

6. การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา ดิน หิน แร
ธาตุ สัตว พืช) 
 - ส่ิงแวดลอม (ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถี
ชีวิตและการดูแลรักษาน้ํา) 1 4 

รวม 10 10 
 
แนวทางการดําเนินการจัดการเรียนรู 
 เพื่อใหการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ประสบผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายจึงมีแนวการดําเนินการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับความสนใจและสภาพ
ของผูเรียน เนนการเรียนรูจากประสบการณตรง มีการปฏิบัติใหเกิดความคิดรวบยอดและสราง 
องคความรูดวยตนเอง เนนกระบวนการกลุม และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรู
เนื้อหาจากผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขโดยจัดส่ือ/แหลงเรียนรู ไดแก ผูรูทองถ่ิน แหลงเรียนรูทองถ่ินของ
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จริง ใบความรู ใบกิจกรรม เกม/กิจกรรม ส่ืออิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย หนังสืออานเพิ่มเติมและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับมหาสวัสดิ์ การวัดและประเมินผล เนนการประเมินตามสภาพจริง ประเมิน
ดวยการมีสวนรวมท้ังครู ผู รูทองถ่ิน และนักเรียนโดยครอบคลุม 3 ดาน คือ 1) ดานความรู  
ความเขาใจ : ตรวจแบบฝกหัด ใบกิจกรรม สังเกตการตอบคําถาม การรายงาน การจัดปายนิเทศและ
ขอสอบ 2) ดานกระบวนการ : การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม การทําโครงงาน 3) ดานเจตคติ : 
ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการดําเนินการตามหลักสูตร เปนการจัดการเพื่อให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร จึงตองมีการดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการ 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยแผนการ
จัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแผนท่ี 1 : มารูจักคลองมหาสวัสดิ์กันเถอะ 
สาระเก่ียวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ ไดแก ท่ีมาของคลองและหมูบานท่ีน้ําคลอง
ไหลผาน แผนการจัดการเรียนรูแผนท่ี 2 : คลองนั้นสําคัญไฉน สาระเกี่ยวกับความสําคัญของคลอง
มหาสวัสดิ์ บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน แผนการจัดการเรียนรูแผนท่ี 3 : 
รวมกันสํารวจคลองสาระเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและการคมนาคม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 : มาเท่ียวคลองกันเถอะ สาระเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดแก 
สวนกลวยไม นาบัว ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 : เด็กรุนใหม 
ใสใจส่ิงแวดลอม สาระเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 : เด็กรุนใหม 
ใสใจอนุรักษ สาระเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 : สนุกกับโครงงาน สาระเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 
ผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง 
 การประเมินหลักสูตรฉบับราง ประเมินกอนนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยมีผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 6 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ดร. ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ ศึกษานิเทศก
เช่ียวชาญ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  และนายสามารถ  ทิมนาค ศึกษานิเทศก  
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล ไดแก  
นางสมบูรณ  ทยาพัชร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ และ นายไชยากาล  เพชรชัด ศึกษานิเทศก 
ชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาของหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ไดแก นางสวาท  โพธ์ิอุบล ขาราชการบํานาญ อดีตครูเช่ียวชาญ โรงเรียนวัดไทร   
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อําเภอนครชัยศรี และนางสุนี  เทียนพึ่งเวียน   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล อําเภอพุทธมณฑล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 เปนผูประเมินคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) พิจารณาความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรฉบับราง  
ความสอดคลองระหวางองคประกอบในแผนการจัดการเรียนรู แนวการดําเนินการจัดการเรียนรู
และแผนการจัดการเรียนรู นําขอเสนอแนะท่ีตองปรับปรุงแกไข วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง ผลการประเมิน
หลักสูตรฉบับรางโดยผูเช่ียวชาญ พบวา คาดัชนีมีความสอดคลองของหลักสูตรมีคาระหวาง 0.83- 
1.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความสอดคลองระหวางองคประกอบในหลักสูตรฉบับราง ไดแก แนวคิด 
หลักการ จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู
ชวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน ป.4 - ป.6) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรูโครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียน 
แนวทางการจัดการเรียนรู ส่ือ/แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู  
ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้น องคประกอบของ
หลักสูตรมีความสอดคลอง 
 2. ความสอดคลองระหวางแนวทางการดําเนินการการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
ดังนั้น แนวการดําเนินการการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 
ความสอดคลอง 
 3. ความสอดคลองระหวางสวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู 7 แผน ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระ 
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ/แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลการประเมินของ
ผูเช่ียวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.83- 1.00 ดังนั้นสวนประกอบของแผนการจัด 
การเรียนรู มีความสอดคลอง 
 4. ความสอดคลองของเนื้อหากับเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  ดังนั้น เนื้อหาใน 
แตละแผนการจัดการเรียนรูกับเวลามีความสอดคลอง 
 5. ความสอดคลองของจุดประสงคการ เ รียนรูกับการวัดและประเ มินผล  
ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.83- 1.00 ดังนั้น จุดประสงค 
การเรียนรูกับการวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง 
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ผลการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 
 จากการตรวจสอบหลักสูตรฉบับรางโดยอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และ 
การตรวจสอบ  ความสอดคลองของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดนําขอเสนอและอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญมาสังเคราะห และนําขอมูลมาใชเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
ฉบับราง กอนนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลอง 
มหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้มีประเด็นปรับปรุงแกไขดังนี้ 
 1. ปรับองคประกอบของหลักสูตร ในสวนแนวคิดปรับปรุงการใชภาษาจากเปน 
การจัดประสบการณเรียนรู ปรับเปนสาระและการจัดประสบการณการเรียนรู สวนหลักการซ่ึงมี
จํานวน 6 ขอ ใหมีการเรียงลําดับใหมแตใชขอความเดิม สําหรับคําอธิบายรายวิชาปรับ และเพิ่มเติม
ขอความทายคําอธิบายรายวิชา จากมีทักษะในการศึกษาคนควาปรับเปนมีทักษะในการศึกษาคนควา 
ดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม เพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับตารางวิเคราะหมาตรฐาน 
การเรียนรู การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน ป.4 - ป.6) ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังและสาระการเรียนรูใหอยูตารางเดียวกัน 
 2. ปรับแนวการดําเนินการจัดการเรียนรู ปรับปรุงโดยนําช่ือแผนการจัดการเรียนรู
ข้ึนไปอยูบนสุดของแตละแผน  เพื่ อให เห็นได ชัด เจนซ่ึงแต เดิม เ ขียนเพียงขอความว า  
“แผนการจัดการเรียนรู” นอกจากนี้มีการปรับปรุงใบความรูโดยเพิ่มเติมแผนภูมิ รูปภาพหรือแผนท่ี
เพื่อใหใบความรูนาสนใจมากย่ิงข้ึน มีการเพ่ิมช่ือผูรูในทองถ่ินในส่ือ/แหลงการเรียนรูเพื่อขยาย
ความใหมีความชัดเจนมากข้ึน และปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซ่ึง
แตเดิมมีการสังเกตพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติและไมปฏิบัติใหเหลือเพียงสังเกตพฤติกรรม 
การปฏิบัติอยางเดียว นอกจากนี้ใหเพิ่มเติมบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียนทายแผนทุกแผนดวย 
 จากผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ฉบับรางกอนการนํา
หลักสูตรไปทดลองใชโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 คน โดยการตรวจสอบดวยคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ประเด็นตางๆ ตามแบบประเมินคาความสอดคลอง พบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา 
ทุกประเด็นมีความสอดคลอง มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ฉบับราง มีความเหมาะสมในการนําไปทดลองใช
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
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ผลการทดลองใชหลักสูตร 
 
 ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 
15 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ระหวางวันท่ี 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ 2551 โดยผูรูใน
ทองถ่ินจํานวน 9 คนไดแก 1) นายบุญสม  หลุนเลิศผล 2) นายสําอางค  เทียมหงษ 3) นายสมใจ  
เทียมหงษ 4) นางระเบียบ  สวัสดิ์จู 5) นางสังวาลย  ดวงสรอยทอง 6) นางสาวอุไร  สวัสดิ์แดง 7) 
นางสาวประไพ  สวัสดิ์โต 8) นายชุก  คชเวช และ 9) นางจุก  คชเวช และผูวิจัยซ่ึงเปนครูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู มีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกแผน พบวา 
 
กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 กอนการทดลองผูวิจัยไดช้ีแจงทําความเขาใจกับนักเรียนถึงจุดประสงคของการจัดการ
เรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์แลวจึงดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการช้ีแจง 
การดําเนินการทดลองการใชหลักสูตร และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูใชกิจกรรมกลุมเปนหลัก 
เพราะตองการฝกนักเรียนเปนผูนําและผูตามท่ีดี ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน รูจักแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบและรวมมือชวยเหลือกัน เม่ือนักเรียนเขาใจตรงกันแลวจึงดําเนินการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูแผนท่ี 1 : มารูจักคลองมหาสวัสดิ์กันเถอะ เร่ืองประวัติคลอง         
มหาสวัสดิ์ จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้ ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ความรู
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบแบบอัตนัย 
จํานวน 3 ขอ ใชเวลา 40 นาที แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ สนทนาถึงขาวและ
เหตุการณในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับเร่ืองราวของทองถ่ิน นักเรียนแบงกลุมแบบคละกลุมละ 5 คน 
ระดมสมองเพื่อรวบรวมส่ิงท่ีรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งคําถามท่ีตองการรูและวิธีการหาความรู
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ เขียนบันทึกลงตารางนํามาอภิปรายและสรุปผลรวมกัน ครูใหความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ นักเรียน 
แตละกลุมศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ เชน สัมภาษณ ซักถามผูรู ศึกษาเอกสาร ใบความรู 
เพื่อตอบคําถามในใบกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนรายงานผลหนาช้ันเรียน นักเรียนแตละคนเขียน
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เรียงความเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์พรอมต้ังช่ือเร่ือง หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
และสรุปเปนแผนผังความคิด แลวนําแผนผังความคิดมาเปรียบเทียบกับแผนผังความคิดเดิมของ
นักเรียนวาแตกตางหรือไม นักเรียนทําแบบฝกหัดเติมคําหรือขอความลงในชองวาง จํานวน 10 ขอ 
และตรวจคําตอบจากเฉลยท่ีครูแจกให ครูสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบผลอีกคร้ัง เพื่อเก็บ
คะแนนระหวางเรียน 
 จากการทํากิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการรวม
กิจกรรม สวนใหญชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์ พบวา นักเรียนแตละกลุม
มีความรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์นอยมาก เม่ือนําเสนอแผนผังความคิดเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์
เพียง 3 - 4 ประเด็น เม่ือตรวจผลงานจากใบกิจกรรม พบวา นักเรียนยังเขียนประเด็นท่ีอยากรูไม
ชัดเจน สวนแหลงการเรียนรู  นักเรียนเขียนแหลงการเรียนรูซํ้ากันเปนสวนใหญ   ผูวิจัยตองชวย
แนะนําใหปรับปรุงแกไข สวนการเขียนเรียงความของ  นักเรียน จํานวน 15 คน พบวานักเรียนหญิง
เขียนไดชัดเจนตรงประเด็นเปนสวนใหญ  สวนนักเรียนชายมักเขียนเรียงความเปนประโยคส้ันๆไม
มีการขยายความและมีการเขียนหนังสือผิดตองปรับปรุงแกไขจํานวน 7 คน เม่ือนําแผนผังความคิด
คร้ังแรกกอนเรียนกับแผนผังความคิดหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน พบวา แผนผังความคิดหลังเรียนมี
การเพิ่มเติมประเด็นความรูมากขึ้น ผลการสังเกตกระบวนการทํางานในระบบกลุม พบวา นักเรียน
ยังไมคอยแบงงานกันทํา นักเรียนเกงจะเปนผูดําเนินการเอง เพราะกลัวคะแนนกลุมจะไดนอย มี
นักเรียนเพียง 1 กลุมใน 3 กลุมมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานและตกแตงผลงานได
สวยงาม สวนนักเรียนอีก 2 กลุม มีการทํางานไมเปนระบบและขาดการรวมมือกันทําใหผลงานไม
เรียบรอย  ตองปรับปรุงใหม นักเรียนทําแบบฝกหัดทายแผนจํานวน  10  ขอ  ไดคะแนนระดับดี 
จํานวน 7 คน ระดับพอใช จํานวน 6 คน ระดับปรับปรุง จํานวน 2 คน  นักเรียนทําแบบทดสอบกอน
เรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ   38.50 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 : คลองนั้นสําคัญไฉน เร่ืองความสําคัญของคลองกับวิถีชีวิต  
เม่ือครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ นักเรียนเลาเร่ืองท่ีไดออกไปสัมภาษณผูรูใน
ทองถ่ินเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์เพ่ิมเติมจากท่ีเคยรูมาแลวคนละ 1 - 2 ประเด็น นักเรียนดู
ภาพคลอง  มหาสวัสดิ์ในอดีตและปจจุบันดวยความสนใจรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น แลว
แบงกลุมระดมความคิดเกี่ยวกับคําถามและแหลงเรียนรูท่ีตองการหาคําตอบเก่ียวกับความสําคัญและ
บทบาทของคลองกับวิถีชีวิต ศึกษาคนควาจากผูรูและใบความรูเขียนสรุปเปนแผนผังความคิด ครู
และนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู นักเรียนดูวีดีทัศนเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ แลวระดม
ความคิดหลังจากศึกษาใบความรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์กับการใชประโยชนของน้ําในคลอง 
บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน วิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีทําใหวิถีชีวิต
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ของคนเปล่ียนไป สรุปเปนแนวคิดในการปฏิบัติตนเพ่ือดูแลรักษาสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และ
ทําแบบฝกหัดทายแผน 
 จากการทํากิจกรรม พบวา นักเรียนทุกกลุมต้ังใจในการทํากิจกรรมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย            การตั้งคําถามของนักเรียนยังใชภาษาไมถูกตองเพียง 1 กลุม สวนอีก 2 กลุม ใช
คําถามงายๆ แตอานแลวจับประเด็นสําคัญได ครูแนะนําใหนักเรียนปรับปรุงการต้ังคําถามโดยเนน 
คําวา ทําไม อยางไร ใหมากข้ึน การวิเคราะห อภิปราย และสรุปความรูของนักเรียนตองใหครูคอย
แนะนําและกระตุนใหนักเรียนคิดและพูดโดยใชเหตุผลมากข้ึน นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวิถีชีวิต
ของคนในอดีตและปจจุบันไดดี 1 กลุม อีก 2 กลุมยังมีประเด็นท่ีนํามาเปรียบเทียบไมชัดเจนนัก  
การสรุปแนวคิดในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสภาพแวดลอมของทองถ่ิน นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมไดดีข้ึน   มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจนข้ึนนักเรียนทุกกลุมวิเคราะห
ปญหา สาเหตุและผลกระทบท่ีทําใหวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์เปล่ียนแปลงไปจากเดิมไดกลุมละ  
1 - 2 ขอทุกประเด็น  นักเรียนทําแบบฝกหัดทายแผนจํานวน 10 ขอ ไดคะแนนระดับดี จํานวน 6 คน 
ระดับพอใช จํานวน 7 คน ระดับปรับปรุง จํานวน 2 คน  ปญหาท่ีพบคือการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหายังขาดความชัดเจน  ตองฝกการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 : รวมกันสํารวจคลอง เร่ือง สภาพภูมิศาสตรเร่ิมเขาสูบทเรียน 
ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบทบทวนความรูเดิมโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมจับคู
สนทนากับนักเรียนโดยใชคําถาม หลังจากนั้นนักเรียนสังเกตแผนท่ีคลองมหาสวัสดิ์และใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนอยากหาคําตอบเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร หลังจากน้ันใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 
คน วางแผนออกสํารวจสภาพคลองมหาสวัสดิ์ โดยฝกต้ังคําถาม เตรียมวัสดุ - อุปกรณ การสํารวจ
และเดินทางสํารวจสภาพภูมิศาสตรจากสถานท่ีจริง สัมภาษณผูรูภูมิปญญาทองถ่ินตามประเด็น
คําถามท่ีเตรียมไว บันทึกคําตอบของกลุมตนเองขณะเดินทางออกสํารวจผูรูในทองถ่ิน นายสําอางค 
เทียมหงษ และนางระเบียบ สวัสดิ์จู และครูจะคอยใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด นักเรียนวาดรูป 
สภาพภูมิศาสตรท่ีประทับใจคนละ 1 ภาพและเขียนความประทับใจคนละ 5 บรรทัด นักเรียน
นําเสนอผลงาน รวมอภิปราย วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพภูมิศาสตร โดยครูใหความรู
เพิ่มเติมจากใบความรู สอบถามผูรู เอกสาร อินเตอรเน็ต เขียนสรุปเปนแผนผังความคิดรายบุคคล
และทําแบบฝกหัดทายแผน 
 จากการทํากิจกรรม พบวา นักเรียนทํากิจกรรมจับคูดวยความต้ังใจ การสังเกตแผนท่ี
นักเรียนรวมมือกันและชวยกันคิดและตอบคําถามมากข้ึน การแบงกลุมของนักเรียนยังคงใชกลุม
เดิม การวางแผนออกสํารวจคลองทําไดเปนระบบมากข้ึนมีการแบงหนาท่ีและชวยเหลืองานของ
กลุมดีข้ึน นักเรียนต้ังคําถามไดครอบคลุมประเด็น 2 กลุม สวนอีก 1 กลุมตองแนะนําใหปรับปรุง
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แกไขนักเรียนสวนใหญดีใจท่ีไดออกสํารวจสภาพทั่วไปของคลอง ผูรูในทองถ่ินตอบคําถาม 
ท่ีเตรียมไว ครูชวยเพิ่มเติมคําถามท่ีเกี่ยวของกับสภาพภูมิศาสตร เชน ทําไมคนสมัยอดีตจึงเดินทาง
โดยทางเรือมากกวารถยนต คลองมหาสวัสดิ์มีอาณาเขตติดตอกับแมน้ําหรือคลองสําคัญอะไรบาง 
นักเรียนวาดรูปสภาพภูมิศาสตรท่ีตนประทับใจบริเวณคลอง ใบหนาของทุกคนดูมีความสุขมาก 
ผลงานเสร็จทันเวลาและสวยงามจํานวน 5 คน ท่ีเหลืออีก 10 คน ขอกลับไประบายสีท่ีบานเนื่องจาก
หมดเวลา   นักเรียนรวมกันนําความรู ท่ีไดรับนํามาสรุปเปนแผนผังความคิดรายบุคคลได 
เปนสวนใหญ เนื่องจากครูชวยแนะนําอยางใกลชิด   นักเรียนทําแบบฝกหัดทายแผนจํานวน7ขอ 
ไดคะแนนระดับดี 10 คน พอใช  5 คน 
 แผนการจัดการเรียนรูแผนท่ี 4 : มาเท่ียวคลองกันเถอะ เร่ืองแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
หลังจากครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ ครูนําบัตรประโยคเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร
และวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์ในอดีตและปจจุบันใหนักเรียนผลัดกันอาน และจัดเขาพวกใหชม
ผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยอง รวมกันอภิปรายโยงสูแหลงทองเท่ียว นักเรียนแบงกลุมกันเองกลุม
ละ 5 คน ระดับความคิดเกี่ยวกับความตองการในการศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษวาตองการ
เรียนรูเร่ืองใด ใชแหลงการเรียนรูท่ีไหนบาง ฝกนักเรียนต้ังคําถาม เสนอประเด็น คําถามของแตละ
กลุม ปรับปรุงแกไข เตรียมวัสดุ – อุปกรณท่ีจําเปน เชน สมุดบันทึก กลองถายภาพ เส้ือกันแดด 
หมวก น้ํา เปนตน นักเรียนศึกษานอกสถานท่ี ณ แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตั้งแตเวลา 13.00 - 
16.00 น. โดยเรือของผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 คือ นายสมใจ เทียมหงษ เขาชม
แหลงทองเท่ียว 4 จุด คือ สวนกลวยไม ของนายชุก และนางจุก  คชเวช  ศูนยการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรขาวตังหนาหมูหยอง ของกลุมแมบานมหาสวัสดิ์โดยผูรูทองถ่ินนางสาวอุไร   
สวัสดิ์แดง  การทํานาบัว โดยผูรูทองถ่ินนางสาวประไพ  สวัสดิ์โต  และสวนผลไม ผูรูทองถ่ิน 
นายสมใจ เทียมหงษ เปนผูถายทอดความรูใหกับนักเรียน นักเรียนแตละกลุมสัมภาษณผูรูตาม
ประเด็นท่ีเตรียมไว แบงหนาท่ีกันมีท้ังผูถามคําถาม ผูจดบันทึก ผูถายภาพและสังเกตการณ นักเรียน
อยากทราบอะไรเพ่ิมเติมก็ตั้งคําถามใหมได หลังจากกลับจากชมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลว 
นักเรียนกลับมาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารใบความรู อินเตอรเน็ต เขียนรายงานสรุปผล โดยแตแทน
กลุมออกมารายงานหนาช้ัน นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในแหลงทองเท่ียวซ่ึงทําใหเงินหมุนเวียนในชุมชน ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเปนแผนผังความคิดเนนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนเขียนสรุปความรู  
ความประทับใจรายบุคคล และทํากิจกรรมทบทวนความรู 10 ขอ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในการออกไปศึกษา 
นอกสถานที่ยังแหลงการเรียนรูจริง ไดแก แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จะเห็นไดวาการตั้งคําถาม 
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 การเลนเกมหรือการตอบคําถามของนักเรียนมีความต้ังใจมากขึ้น นักเรียนเตรียมอุปกรณท่ีจําเปน 
มาพรอมกันกอนเวลาที่กําหนด เนื่องจากเวลาท่ีออกศึกษาเปนชวงบายอากาศคอนขางรอน นักเรียน 
จึงตองเตรียมเส้ือแขนยาวและหมวกไปดวย เรือของนายสมใจ เทียมหงษ มารอท่ีขางสถานีรถไฟ
คลองมหาสวัสดิ์ทุกคนดีใจไดออกไปเรียนของจริง จุดแรกท่ีเขาศึกษา คือ สวนกลวยไม จุดท่ี 2 คือ 
กลุมแมบานมหาสวัสดิ์ จุดท่ี 3 คือ นาบัว และจุดท่ี 4 คือ สวนผลไมของนายสมใจ เทียมหงษ 
นักเรียนไดสัมภาษณ ซักถาม ชมการสาธิตการขยายพันธุกลวยไม การขยายพันธุผลไม การสาธิต
การทําขาวตังหนาหมูหยอง และไดฝกปฏิบัติจริงตามท่ีวิทยากรแนะนํา  ทุกคนรวมชิมขาวตังหนา
หมูหยองและผลไมท่ีจุดทองเท่ียวนํามาให บรรยากาศในการเรียนรูดีมาก หลังจากกลับจากแหลง
ทองเท่ียว นักเรียนสวนใหญมีของติดมือมาฝากผูปกครองดวย นักเรียนคนควาเพิ่มเติมเพื่อเขียน
รายงานสรุปดวยความต้ังใจการรายงานผลหนาช้ัน นักเรียนรายงานไดดีทุกกลุม  สําหรับ 
ความประทับใจของนักเรียนท่ีเขียนสรุปมาสวนใหญประทับใจไดชมธรรมชาติสองฝงคลองไดฝก
ปฏิบัติจริงในการขยายพันธุกลวยไม การทําขาวตังหนาหมูหยอง นักเรียนท้ัง 15 คนประทับใจท่ีได
ชิมขาวตังหนาหมูหยองฝมือของตน สําหรับกิจกรรมทบทวนความรูจํานวน  10 ขอ  นักเรียนตอบ
ไดระดับดี 11 คน ระดับพอใช  4 คน   พบวานักเรียนบางคนไมกลาแสดงออกครูตองคอยกระตุน
และชวยสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลดานเนื้อหาสาระตามแผนท่ีวางไว   นอกจากนี้นักเรียนบางกลุม
ตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมจากวิทยากรตามความสนใจและขอใหเพิ่มเวลาในการเรียนรูใหมากข้ึน
ดวย 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 : เด็กรุนใหมใส ใจส่ิงแวดลอม เร่ือง การอนุรักษคลอง 
มหาสวัสดิ์ เร่ิมจากครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ หลังจากนี้ใหนักเรียนอานหนังสือ
เพิ่มเติมพรอมกัน แลวรวมกันตอบคําถามทายเร่ืองซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับส่ิงแวดลอมของคลอง 
มหาสวัสดิ์ ครูสนทนาถึงเร่ืองราวที่พบเห็นจากการออกเรียนรูในทองถ่ินวานักเรียนพบเห็น
อะไรบาง เพ่ือโยงเขาสูการวิเคราะหปญหา ผลกระทบและสาเหตุของปญหาโดยนักเรียนแบงกลุม
ทํากิจกรรมการวิเคราะหสภาพท่ีพึงประสงคเปรียบเทียบกับสภาพไมพึงประสงคแลวสรุปผลเปน
ปญหา หลังจากนั้นนําปญหามาสรุปรวมกัน วิเคราะหผลกระทบของปญหาแตละปญหาแลว
จัดลําดับความสําคัญ บันทึกลงในใบกิจกรรมแตละกลุมเลือกปญหาท่ีสําคัญ ฝกวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา หลังจากนี้นักเรียนรายงานผลหนาช้ัน ครูใหคําแนะนํานักเรียนกลุมท่ีวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหายังไมชัดเจนจนเขาใจตรงกัน จึงเร่ิมฝกการวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบของปญหานํ้าเนาเสีย
ใหนักเรียนกลุมเดิมรวมกันคิดแนวทางแกปญหาและนําเสนอผลการแกปญหาหนาช้ันเรียน 
นักเรียนวิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ และศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ินจาก 
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ใบความรู เอกสาร หรือผูรูในทองถ่ินเขียนสรุปเปนแผนผังความคิดนําไปติดปายนิเทศ นักเรียน
เขียนสรุปความรูความประทับใจจากการเรียนรูรายบุคคล  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนสนใจอานหนังสือการตูนฝกหัดอาน 
เร่ืองรักษคลอง รักษถ่ิน เพราะเปนหนังสือซ่ึงผูวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในการแตงบทกลอนดวย
ตนเอง และเปนหนังสือท่ีมีภาพประกอบสวยงาม เนื้อเร่ืองเปนบทกลอนงายๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ
และกระตุนในเร่ืองของการรักถ่ินกําเนิดไดดี นักเรียนรวมตอบคําถามและรวมแสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลายบรรยากาศ การเรียนรูนาพอใจ ในสวนของการวิเคราะหปญหา ผลกระทบ และ
สาเหตุของปญหา กิจกรรมท่ี 1.1 - 1.3  นักเรียนวิเคราะหปญหาผลกระทบและสาเหตุของปญหาได
ถูกตอง 2-3 ประเด็นสวนกิจกรรมท่ี 2 การวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบของปญหาน้ําในคลองเนาเสีย 
นักเรียนวิเคราะหไดเปนระบบข้ึนและสรุปแนวทางแกไขปญหาไดไมแตกตางกันท้ัง 3 กลุม  
สวนการวิเคราะห อภิปรายเหตุผล และความจําเปนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ การศึกษา
เพิ่มเติมและการเขียนสรุปเปนแผนผังความคิดของกลุม  การเขียนสรุปความรูและความประทับใจ 
นักเรียนเขียนไดระดับดี  จํานวน  7 คน ระดับพอใชจํานวน  6 คน  และระดับปรับปรุงจํานวน 2 คน 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 : เด็กรุนใหมใสใจอนุรักษ เร่ือง การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ ใหนักเรียนดูภาพการรณรงคส่ิงแวดลอม เชน การ
เก็บขยะ พัฒนาโรงเรียน การทําปุยชีวภาพ และดูวีดีทัศนเกี่ยวกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม นักเรียน
ตอบคําถามของครูตามประเด็นตางๆ เชน วิธีการใดบางทําใหชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นาอยู นักเรียน
แบงกลุมๆ ละ 5 คน สัมภาษณผูรูและศึกษาใบความรูเกี่ยวกับโครงการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ดู
ตัวอยางโครงการปรับปรุงถนนเขาหมูบาน เชน โครงการคายเยาวชนรักษคลองมหาสวัสดิ์ หลังจาก
นี้ใหนักเรียนสํารวจตนเองและสมาชิกในกลุมวาเคยรวมกิจกรรมส่ิงแวดลอมอะไรบาง ผลท่ีไดรับ
เปนอยางไร ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมโครงการตางๆ ของ
อําเภอพุทธมณฑล และใหนักเรียนระดมความคิดรวมกันกําหนดกิจกรรม/โครงการอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยบันทึกลงในใบกิจกรรมท่ี 2 ซ่ึงประกอบดวยช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล
ผูรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ สถานท่ี ระยะเวลา งบประมาณ และ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับแตละกลุมรายงานผลหนาช้ันเรียน นักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
รวมกัน คือ กิจกรรมรณรงคและชวยกันเขียนปายเชิญชวนใหชาวมหาสวัสดิ์รวมกันดูแลรักษาคลอง
มหาสวัสดิ์และส่ิงแวดลอมของทองถ่ินรวมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและผูรูใน
ทองถ่ินออกรณรงคและเก็บขยะ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ หลังจากน้ีใหนักเรียนเลาประสบการณท่ี
ประทับใจ ปฏิบัติกิจกรรม อภิปราย สรุปแนวทางดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ นักเรียนเขียนสรุป
ความรู ความประทับใจและรวมกันประเมินผลตนเองและเพ่ือน 
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 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนกระตือรือรนและสนใจในการทํากิจกรรม
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขณะดูวีดีทัศน กระบวนการทํางานในระบบกลุมทําไดดีข้ึน มีการแบงหนาท่ี  
ความรับผิดชอบ มีการวางแผนท่ีเปนระบบมากข้ึน การเขียนโครงการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
ของนักเรียนท้ัง 3 กลุม โครงการที่นักเรียนเขียนสวนใหญคือโครงการรณรงคกําจัดขยะบริเวณ
โรงเรียนจํานวน 2  กลุม และโครงการรณรงครักษาส่ิงแวดลอมคลองมหาสวัสดิ์  จํานวน 1 กลุม  
การเขียนปายรณรงคนักเรียนทุกกลุมตั้งใจทํางาน สําหรับขอความท่ีนํามาเขียนตัวอยาง เชน น้ําคือ
ชีวิตอยาคิดทําลาย ท้ิงขยะลงถัง เด็กรุนใหม  ใสใจอนุรักษ   เปนตน นักเรียนรวมมือในการออก
รณรงคบริเวณโรงเรียนและคลองมหาสวัสดิ์ การเขียนความประทับใจและการสรุปความรูของ
นักเรียนทําไดอยูในระดับดี เปนสวนใหญ  นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม 
พบวาการปฏิบัติกิจกรรมรณรงคตองใชเวลาคอนขางมาก    นักเรียนสวนใหญมีความต้ังใจใน 
การปฏิบัติกิจกรรมและอยากใหเพิ่มเวลาเรียนใหมากข้ึน 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 : สนุกกับโครงงาน เร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ เร่ิมจาก
นักเรียนแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบและรวมกันรองเพลงมหาสวัสดิ์ของเรา สุม
นักเรียนออกมาเลาประสบการณและความประทับใจในการออกรณรงคกําจัดขยะและผักตบชวา
บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ วิเคราะหอภิปรายวิธีการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย
วิธีการตางๆ เชน นําขยะมาทําของเลน ของใชและของตกแตง นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน ศึกษา
ตัวอยางโครงงานประเภทตางๆ จากใบความรู และของจริง ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 
ขอสงสัยตางๆ นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนทําโครงงานตามความสนใจตามประเด็นตอไปน้ี 
1) ช่ือโครงงาน 2) ผูจัดทําโครงงาน 3) ช่ือครู และภูมิปญญาทองถ่ิน 4) ท่ีมาความสําคัญ 5)
จุดประสงค 6) วิธีดําเนินการ 7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับนักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
รวมกันปรับปรุงแกไข นํากลับไปดําเนินการตามแผนท่ีไวมีกําหนด 1 สัปดาห เม่ือครบกําหนด
นักเรียนนําเสนอผลของโครงงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานหนาช้ันเรียน ครูคัดเลือกโครงงาน
ท่ีจัดทําไดสมบูรณติดปายนิเทศ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงงานตอไป ครูและนักเรียน
รวมกันวิเคราะห อภิปรายถึงปญหาอุปสรรคของการจัดทําโครงงานตลอดจนแนวทางแกปญหา 
หลังจากนี้เขียนความประทับใจในการทําโครงงาน อภิปราย สรุปผลรวมกันและสรุปเปนหลักการ
ในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน สุดทายนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและสัมภาษณ 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนสนุกสนานกับการรองเพลงมหาสวัสดิ์
ของเรา ซ่ึงผูวิจัยเปนผูแตงเองโดยใชทํานองโรงเรียนของเรานาอยู นักเรียนทุกคนออกมาเลา
ประสบการณท่ีไดรับจากการออกรณรงคกําจัดขยะ และผักตบชวาดวยความเต็มใจ นักเรียนอาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

175 

ตัวอยางโครงงานท่ีครูนํามาใหศึกษาและอานใบความรูท่ีครูแจกใหดวยความต้ังใจ นักเรียนแตละ
กลุมมีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทําโครงงานตามความสนใจ  สรุปโครงงานท่ี
นักเรียนวางแผนในการทํามี 5 โครงงาน เรียงลําดับจากโครงงานท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ1) โครงงาน
สวนลอยฟารักษาส่ิงแวดลอม 2)โครงงานดอกไมจากขยะ 3) โครงงานปุยชีวภาพจากผักตบชวา 4) 
โครงงานทําน้ําใหสะอาด และ 5) โครงงานกับดักแมลง ผลจากการประเมินโครงงานโดยรวม 
ทุกกลุมไดคะแนนเฉล่ียเทากับรอยละ 85.50 นักเรียนมีความสามารถระดับสูงมากเปนอันดับท่ี 1 
เทากันคือการกําหนดจุดประสงคและความรับผิดชอบ  รองลงมา คือช่ือเร่ืองและการแกปญหา 
การทํางาน และนักเรียนมีความสามารถระดับปานกลางเปนลําดับสุดทายเทากันคือวิธีดําเนินการ
และการแสวงหาความรู  สําหรับการเขียนความประทับใจในการทําโครงงาน พบวานักเรียน 
สวนใหญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา โครงงานชวยใหนักเรียนไดคิดและฝกปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง สวนใหญเขาใจข้ันตอนการทําโครงงานมากข้ึน  สุดทายนักเรียนทําแบบทดสอบ 
หลังเรียนซ่ึงเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน พบวา มีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ  84.00 
นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน     
 ในการจัดการเรียนรูทุกแผน ผูสอนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรูในทองถ่ิน 
นักเรียนและผูเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมความพรอมท้ังบุคคล สถานท่ีและส่ือการเรียนรู 
มีการบันทึกภาพกิจกรรมขณะจัดการเรียนรูทุกข้ันตอน นักเรียนไดรวมวางแผนการเรียนรู   ฝกต้ัง
คําถาม  สัมภาษณผูรูในทองถ่ิน  ไดศึกษาแหลงการเรียนรูและ ฝกปฏิบัติจริงในทองถ่ิน  ไดสรุป
ความรูดวยตนเอง   ประเมินผลงานของตนเองและสะทอนความพึงพอใจ ในการเรียนรูผาน 
ใบกิจกรรม   ผูรูในทองถ่ินมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน ผูสอนและยินดีรวมเปนวิทยากรใหกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ดวยความเต็มใจ 
 

ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 
 ผลการประเมินผลหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 มีผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอน ผูรูในทองถ่ินและนักเรียนเปนผูรวมประเมิน
หลักสูตรมีการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การประเมินระหวางการใชหลักสูตร โดยการ
ประเมินผลนักเรียนจากคะแนนการทําแบบฝกหัดทายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎี 
และคะแนนภาคปฏิบัติระหวางเรียน และระยะท่ี 2 การประเมินผลหลังการใชหลักสูตรโดย 
การประเมินผลนักเรียน 3 ดาน คือ 1) ผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 2) ความสามารถในการทํา
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โครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 3) สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
หลักสูตรโดยมีผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนและผูรูทองถ่ินเปนผูประเมิน และมีการสอบถามความคิดเห็น
ของผูรูในทองถ่ินโดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 
ผลการประเมินระหวางการใชหลักสูตร 
 จากการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 7 แผน โดยผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนรู 
ในภาคทฤษฎี สวนภาคปฏิบัติจัดการเรียนรูโดยผูรูทองถ่ินรวมกับผูวิจัยมีการประเมินผลระหวาง 
การนําหลักสูตรไปใช ในภาคความรูและภาคปฏิบัติโดยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และตรวจ
ใบกิจกรรม   ทําแบบฝกหัดทายแผนและภาคปฏิบัติการออกรณรงคส่ิงแวดลอม     วิเคราะหคะแนน
หาคาเฉล่ียและคาเฉล่ียรอยละ (%) ไดบันทึกผลหลังการสอนทุกคร้ัง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการเรียนรูคร้ังตอไป พบวา นักเรียน
สวนใหญมีความตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  การทํางานกลุมมีการแบงหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และชวยเหลือซ่ึงกันและกันดี 
   

ผลการประเมินหลังการใชหลักสูตร 
 การประเมินหลังการใชหลักสูตร โดยการประเมินนักเรียน 3 ดาน คือ 1) ผลการเรียนรู 
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 2) ความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  
โดยผูวิจัยและผูรูในทองถ่ินเปนผูประเมิน 3) สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร
คลองมหาสวัสดิ์ และมีการสอบถามความคิดเห็นของผูรูในทองถ่ินและครูผูสอนเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 
ผลการประเมินผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 การประเมินผลการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูเ ร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ โดยใชแบบสอบวัดผลการเรียนรู (กอนเรียน - หลังเรียน) จํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และตอนท่ี 2 อัตนัย จํานวน 3 ขอ ผูวิจัยไดนํามา
ทดสอบคาสถิติ t - test แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชหลักสูตร 
สรุปผลดังตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  ผลการประเมินผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์กอนและหลังการใชหลักสูตร 
 

การใชหลักสูตร 
จํานวนนักเรียน 

(n) 
คะแนนเต็ม x  S.D. t Sig 

กอนการใช
หลักสูตร 

15 40 15.40 1.92 

หลังการใช
หลักสูตร 

15 40 33.60 1.72 

 
-35.76 

 
.000** 

 

 
 จากตารางที่ 19  พบวา ผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ของนักเรียนกอนและหลังการใช
หลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  
โดยผลการเรียนรูหลังการใชหลักสูตร ( x  = 33.60 ,  S.D. = 1.72) สูงกวาผลการเรียนรูกอนใช
หลักสูตร ( x  = 15.40 ,S.D. = 1.92) 
 ในการประเมินผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ มีการประเมินครอบคลุมตาม 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหลังทดลองใชหลักสูตร เม่ือนําผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ของ
นักเรียนมาพิจารณา นักเรียนมีคะแนนดังรายละเอียดตามตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20 แสดงคะแนนเน้ือหาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์จากการประเมินผลการเรียนรูของ
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังการใชหลักสูตร 
 
 

เนื้อหา N 
คะแนน 
เต็ม x  S.D. x  

(%) 
ลําดับท่ี 

1. ประวัติความเปนมาของคลอง 
มหาสวัสดิ์ 

15 6 5.53 0.64 92.22 1 

2. ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
3. บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของ

คนในอดีตและปจจุบัน 
15 7 5.40 0.74 77.14 5 

4. สภาพภูมิศาสตร 15 5 4.20 0.56 84.00 3 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

เนื้อหา N 
คะแนน 
เต็ม x  S.D. x  

(%) 
ลําดับท่ี 

5. แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 15 5 4.60 0.63 92.00 2 
6. การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 15 17 13.80 0.68 81.18 4 

รวม 15 40 33.60 1.72 84.00  
 
 

 จากตารางท่ี 20  พบวา คะแนนผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ของนักเรียนเม่ือแยก
ตามเนื้อหา นักเรียนมีคะแนนสูงเปนอันดับท่ี 1 ในเนื้อหาที่ 1 ประวัติความเปนมาของคลอง 
มหาสวัสดิ์ คะแนนเฉล่ียเทากับ 5.53 คิดเปนรอยละ 92.22 รองลงมาอันดับท่ี 2 คือ เนื้อหาท่ี 5 แหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.60  คิดเปนรอยละ 92.00 และนักเรียนมีคะแนนเปน
อันดับสุดทายในเนื้อหาท่ี 2 ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์และ 3 บทบาทของคลองกับวิถีชีวิต
ของคนในอดีตและปจจุบัน คะแนนเฉล่ียเทากับ 5.40 คิดเปนรอยละ 77.14 
 
ผลการประเมินดานความสามารถในการทําโครงงาน 
 การประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
หลังการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เสร็จส้ินการสอนแลว ใหนักเรียน 
ทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ซ่ึงแบงเปนกลุมๆ ละ 3 คน โดยนักเรียนแตละ
กลุมไดทําโครงงานช่ือเร่ืองดังตอไปนี้ กลุมท่ี 1 เร่ือง ทําน้ําใหใสสะอาด กลุมท่ี 2 เร่ือง สวนลอยฟา 
รักษาส่ิงแวดลอม กลุมท่ี 3 เร่ือง ดอกไมประดิษฐจากขยะ กลุมท่ี 4 เร่ือง ปุยชีวภาพจากผักตบชวา 
กลุมท่ี 5 เร่ือง กับดักแมลง กําหนดเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงานดานเน้ือหา 
จํานวน 5 ขอ คือ ช่ือเร่ือง ท่ีมาและความสําคัญ   การกําหนดจุดประสงค  วิธีดําเนินการ และการ
เขียนรายงาน ดานกระบวนการ จํานวน 5 ขอ คือ การวางแผนการดําเนินการ  การแสวงหาความรู  
การแกปญหาการทํางาน  ความรับผิดชอบ  และการเสนอผลงาน   คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใชเกณฑ
คะแนนความสามารถ 4 ระดับ คือ  สูงมาก(4) สูง(3) ปานกลาง(2) และปรับปรุง(1) 
 ผูวิจัยไดเชิญผูรูในทองถ่ินมารวมประเมินดวย ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลการประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานปรากฏดังตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  คะแนนความสามารถในการทําโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(40) X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับท่ี 

1.   ช่ือเร่ือง 4 3.60 .55 สูงมาก 3 
2.   ท่ีมาและความสําคัญ 4 3.20 .45 สูง 7 
3.   การกําหนดจุดประสงค 4 3.80 .45 สูงมาก 1 
4.   วิธีดําเนินการ 4 3.00 .00 ปานกลาง 9 
5.   การเขียนรายงาน 4 3.40 .55 สูง 5 
6.   การวางแผนดําเนินการ 4 3.20 .45 สูง 7 
7.   การแสวงหาความรู 4 3.00 .00 ปานกลาง 9 
8.   การแกปญหาการทํางาน 4 3.60 .55 สูงมาก 3 
9.   ความรับผิดชอบ 4 3.80 .45 สูงมาก 1 
10.   การเสนอผลงาน 4 3.40 .55 สูง 5 
รวม 40 3.40 .30 สูง  

 
 จากตารางท่ี 21  พบวา นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ( x = 3.40 , S.D = 0.30) โดยมีความสามารถอยูในระดับคุณภาพสูงมากเปนอันดับท่ี 1 
จํานวน 2รายการ  คือ การกําหนดจุดประสงค และความรับผิดชอบ ( x = 3.80, S.D = 0.45) 
รองลงมา คือ ช่ือเร่ืองและการแกปญหาการทํางาน ( x = 3.60 ,S.D = 0.55)และอันดับสุดทาย มี
ความสามารถอยูในระดับคุณภาพปานกลาง 2 รายการ คือ วิธีดําเนินการ และการแสวงหาความรู 
( x = 3 .00,  S.D = 0.00) ตามลําดับ 
 จากการสังเกตความสามารถในการทําโครงงาน พบวา นักเรียนมีความสามารถสูงมาก 
ในดานการกําหนดจุดประสงค และความรับผิดชอบ สวนดานการดําเนินการ และการแสวงหา
ความรู นักเรียนปฏิบัติไดระดับปานกลาง เนื่องจากนักเรียนขาดความม่ันใจและมีเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมคอนขางนอย นอกจากนี้ นักเรียนยังขาดทักษะในการคนควาหาความรูโดยใชส่ือ
เทคโนโลยีตางๆ ทําใหไดขอมูลในการดําเนินการลาชากวารายการอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 22  คะแนนความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

รายการประเมิน 

เนื้อหา กระบวนการ 

1. 
ชื่อ

เรื่อ
ง 

2. 
ที่ม

าแ
ละ
คว

าม
สํา
คัญ

 

3. 
จุด

ปร
ะส

งค
 

4. 
วิธ
ีดํา
เน
ินก

าร
 

5. 
กา
รเข

ียน
รา
ยง
าน

 

6.
 ก
าร
วา
งแ

ผน
ดํา

เนิ
นก

าร

7. 
กา
รแ
สว

งห
าค
วา
มร

ู 

8. 
กา
รแ
กป

ญห
าก
าร
ทํา
งา
น 

9. 
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

10
. ก
าร
เส
นอ

ผล
งา
น 

คะแนน
เต็ม 

 
 
 

ชื่อโครงงาน 

 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)    40) 

ลําดับท่ี 

1.  ทําน้ําใหใส
สะอาด 

3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33 4 

2. สวนลอยฟา
รักษาส่ิงแวดลอม 

4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 36 1 

3.  ดอกไมจากขยะ 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35 2 
4.  ปุยชีวภาพจาก 
ผักตบชวา 

4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 

5.  กับดักแมลง 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 5 
รวม 18 16 19 15 17 16 15 18 19 17 170  

x  3.60 3.20 3.80 3.00 3.40 3.20 3.00 3.60 3.80 3.40 34.00  
ระดับ 
ความสามารถ สูง

มา
ก 

สูง
 

สูง
มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

สูง
 

สูง
 

ปา
นก

ลา
ง 

สูง
มา
ก 

สูง
มา
ก 

สูง
 

สูง
  

ลําดับท่ี 3 7 1 9 5 7 9 3 1 5   

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานอยูใน
ระดับสูง   โครงงานท่ีมีคะแนนสูงเปนลําดับท่ี 1   คือ โครงงานสวนลอยฟา รักษาส่ิงแวดลอม 
รองลงมาคือโครงงานดอกไมจากขยะ โครงงานปุยชีวภาพจากผักตบชวา โครงงานทําน้ําใหใส
สะอาด  และอันดับสุดทาย คือ โครงงานกับดักแมลง ตามลําดับ 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร 
 การสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร  ผูวิจัยใหนักเรียนตอบ 
แบบสัมภาษณ จํานวน 12 ขอ โดยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ดานบรรยากาศ การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูและประโยชนท่ี
ไดรับ ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ ผลการสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานบรรยากาศการเรียนรู โดยภาพรวม พบวา 1) นักเรียนทุกคนมีความเห็น
สอดคลองกันวาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เปนหลักสูตรท่ีตรงกับความสนใจของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยูในทองถ่ินควรรูเ ร่ืองราวของทองถ่ินโดยเฉพาะประวัติ 
ความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ วิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยู
รวมกันโดยมีคลองมหาสวัสดิ์เปนศูนยกลางของการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรู
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพอใจที่ไดเรียนรูธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใกลตัว 2) ดาน
ความรูสึกของนักเรียนท่ีไดเขารวมกิจกรรมเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน 
ดังเชน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลาววา ผูรูในทองถ่ินใจดี มีอะไรก็เลาใหฟงหมด บางคร้ัง
นักเรียนถามคําถามไมเขาใจ ก็ไมวาอะไร หนูอยากรูเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลุมเตรียมไว ทาน
ก็ตอบทุกคําถาม ทานมีความรูมากจริงๆ คะ (อรยา สวัสดิ์จู  2551) นักเรียนสวนใหญมีความรูสึก
พอใจท่ีไดออกไปศึกษาแหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ิน เชน สํารวจคลองมหาสวัสดิ์ ไดชม
ธรรมชาติสองฝงคลองและลองเรือเขาชมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ บรรยากาศ
ในการเรียนรูสนุกสนานมีความเปนกันเองระหวางครูผูสอน ผูรูในทองถ่ิน และผูคนท่ีไดพบเห็น
ขณะเรียนรู นักเรียนทุกคนพอใจที่ไดปฏิบัติกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติจริงในการดูแล
รักษาคลองมหาสวัสดิ์รวมกับคณะครู ผูปกครอง ไดฝกพูดแสดงเหตุผลและไดเปล่ียนสถานท่ีเรียนรู
จากหองส่ีเหล่ียมเปนหองเรียนธรรมชาติ นักเรียนอยากใหผูสอนจัดกิจกรรมโดยนํานักเรียนออกไป
เรียนรูในสถานท่ีจริงใหมากข้ึน ทุกคนรูสึกมีความสุขท่ีไดเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา 
นักเรียนมีความคิดเห็นวา 1) ดานการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนรวมกับผูรูในทองถ่ินชวยใหการ
เรียนรูของนักเรียนมีความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากครูผูสอนมีความรูจักคุนเคยกับนักเรียนคอย
แนะนําใหคําปรึกษากับนักเรียนกอนออกไปเรียนรูยังสถานท่ีจริงในทองถ่ิน สวนผูรูจะเปนผู
ถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของทองถ่ินตามประเด็นคําถามท่ีนักเรียนไดเตรียมออกแบบไวแลว นักเรียน
สวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาท้ังครูผูสอนและผูรูในทองถ่ินมีความสําคัญตอการเรียนรู
หลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ท้ังส้ิน เพราะทําใหนักเรียนไดทราบเร่ืองราวของทองถ่ินท้ังอดีตและ
ปจจุบัน ไดสังเกต สัมภาษณ ซักถาม ฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับผูรูในทองถ่ิน ทําใหนักเรียนสามารถสรุปเร่ืองราวท่ีไดพบเห็น
จากการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ินและคนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูภายใน
โรงเรียนเปนความรูใหมได ดังเชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกลาววา หนูดีใจท่ีไดมีโอกาส
เขาไปเรียนรูในทองถ่ิน ไดเห็นธรรมชาติริมคลอง ขณะท่ีออกไปรณรงคใหคนดูแลรักษาคลองมี
ผูคนออกมายืนดู หนูรูสึกต่ืนเตนไมคิดวาจะสามารถพูดชักชวนคนอ่ืนได รูสึกประทับใจ ภูมิใจท่ีมี
สวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม (จริยาพร  สังขภิรมย 2551) 2) ดานส่ือการเรียนรูท่ีครูใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสม 
เพราะส่ือท่ีครูจัดใหนักเรียนไดเ รียนรู เปนส่ือท่ีมีความหลากหลาย  ส่ือท่ีนักเรียนทุกคนมี 
ความคิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ส่ือของจริง รองลงมาคือ ส่ือใบกิจกรรมตางๆ 3) ดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ นักเรียนทุกคนมีความเห็น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู เพราะมีการวัดผลและประเมินผลขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมท้ังระบบกลุมและรายบุคคล กอนจัดการเรียนรูระหวางปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรมและหลังการจัดการเรียนรูมีการทดสอบความรูดานเนื้อหาสาระและความสามารถใน 
การทําโครงงานซ่ึงทําใหนักเรียนไดมีโอกาสบูรณาการความรูตางๆ ท่ีเรียนมาแลวเปนอยางดี 4) 
ดานระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู นักเรียนสวนใหญเห็นวา เหมาะสมและควรเพิ่มเวลาใน
การศึกษาใหมากกวานี้ 
 3.   ดานประโยชนท่ีไดรับ หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา นักเรียน
ทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 1) สาระการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ใหประโยชนกับนักเรียนในเร่ืองประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ ความสําคัญ
ของคลองกับวิถีชีวิตของผูคน สภาพภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์คอนขางมาก 2) ดานความรูและประสบการณ นักเรียนทุกคนมีความเห็นสอดคลองกนัวา
นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงเกี่ยวกับเร่ืองราวคลองมหาสวัสดิ์ท่ีครูนํามาจัดการ
เรียนรู ใหไดรับประสบการณเกี่ยวกับการทํางานเปนกลุม การฝกสังเกต สัมภาษณ ซักถาม การฝก
ปฏิบัติในการทําขาวตังหนาหมูหยอง การขยายพันธุกลวยไม การออกรณรงคใหทุกคนดูแลรักษา
คลองมหาสวัสดิ์ การชมสวนผลไมไดชิมผลไมอรอยๆ มากมาย ไดลองเรือในนาบัว ไดมีโอกาสเขา
ชมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของกลุมแมบานมหาสวัสดิ์ 
เปนตน 3) ดานการนําความรูและประสบการณท่ีไดจากหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา สามารถนําความรูไปใชเกี่ยวกับ 
การทําโครงงาน การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร การทําปุยชีวภาพจากผักตบชวา การดูแล
รักษาส่ิงแวดลอม นักเรียนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาควรจัดต้ังชุมนุมรักษส่ิงแวดลอมใน
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โรงเรียน  4) ความรูสึกของนักเรียนเม่ือไดมีสวนรวมในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์และ
ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนทุกคนมีความประทับใจ รัก หวงแหน
และภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ พบวา นักเรียนตองการฝกปฏิบัติจริง
ในการเปนมัคคุเทศกแนะนําแหลงทองเท่ียวเพื่อหารายไดระหวางวันหยุดวันเสาร - วันอาทิตย และ
ตองการใหมีการสอนวิธีการประดิษฐดอกไมจากขยะ หรือพลาสติกโดยเชิญวิทยากรมาใหความรู
และตองการใหจัดต้ังชุมนุมรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวม 
ในการอนุรักษดูแลรักษาส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน 
 สําหรับการสัมภาษณความคิดเห็นของผูรูทองถ่ินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ พบวา การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก นักเรียนไดรูเร่ืองราว
ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ซ่ึงไมเคยรูมากอน นักเรียนจําเปนตองรูจักตนเองและ
เรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ิน อาชีพสําหรับท่ีสรางรายไดใหกับคนในชุมชน (บุญสม หลุนเลิศผล) 
นอกจากนี้ การท่ีนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในการออกรณรงคกําจัดขยะบริเวณโรงเรียนและคลอง
มหาสวัสดิ์ เปนส่ิงท่ีควรปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียนอยางตอเนื่อง    ดีใจท่ีทางโรงเรียนเห็น
ความสําคัญและจัดทําหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ิน เพราะนักเรียนจะไดเรียนรูจากผูรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รัก หวงแหน ภูมิใจและมีสวนรวมในดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ซ่ึงเปนสมบัติอันลํ้าคาของ
ชุมชน(สังวาล ดวงสรอยทอง) 
 ดานความคิดเห็นของครูผูสอนพบวา หลักสูตรเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ เปนหลักสูตร 
ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การใหนักเรียนเรียนรูจากผูรูในทองถ่ิน ทําให
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ มีความสมบูรณสอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความตองการของนักเรียน   ควรมีการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ินเร่ืองอ่ืนๆ และ
ถายทอดใหกับคณะครูและผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง (บุญเรือน  ศรีเกตุนิ่ม) 
 
ผลการปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรเปนเร่ืองท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะๆ ท้ังนี้เพื่อใหได
หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนอยาง
แทจริง การพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดมี 
การประเมินกอนการนําไปทดลองใชโดยผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน ดาน 
การวัดและประเมินผล  และไดมีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
แตเม่ือนําหลักสูตรไปทดลองใชพบวา ยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงดานการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ
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เร่ืองการใชส่ือเทคโนโลยีท่ีชวยในการเรียนรูของนักเรียน   ซ่ึงตองจัดเตรียมใหพรอมกอนการสอน 
ทุกคร้ัง นอกจากนี้ ยังตองยืดหยุนเร่ืองเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือสะดวกในการนํานักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมในทองถ่ินตามแผนท่ีวางไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 185 

บทท่ี 5 
สรุปผล   อภปิราย   และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)   
มีวัต ถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเ รียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 3) เพื่อทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 4) เพื่อประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เกี่ยวกับ
ผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ความสามารถในการทําโครงงานและศึกษาความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
โรงเรียนท่ีในอยูบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ไดแก โรงเรียน          
วัดสุวรรณาราม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 นักเรียนจํานวน  30  คน  โรงเรียน 
วัดสาลวัน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  นักเรียนจํานวน  55  คน   และโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2550 
นักเรียนจํานวน 15  คนรวม100 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2550 จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) เคร่ืองมือสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก แบบสอบถามนักเรียน แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง  หัวหนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต2 ศึกษานิเทศก 
ผูเช่ียวชาญ การสนทนากลุมและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางผูรูทองถ่ินเกี่ยวกับคลอง 
มหาสวัสดิ์ 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองใชหลักสูตร ไดแก หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.83 – 1.00 และ 3) เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตร ไดแก แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เปนแบบทดสอบท่ีใชทดสอบกอนและ 
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หลังการจัดการเรียนรูจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 
30 ขอ และตอนท่ี 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.83 – 1.00 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 มีคา
อํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 – 0.50 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 แบบประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงาน และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร มีคาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.83 – 1.00 ดําเนินการเก็บขอมูลทุก
ข้ันตอนดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และ t- test แบบ  dependent และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนัก เ รียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1.   ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง 
มหาสวัสดิ์ พบวา นักเรียนและผูเกี่ยวของตองการใหพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลอง 
มหาสวัสดิ์มีความคาดหวังใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหจัดเนื้อหาความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลอง
มหาสวัสดิ์ ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและ
ปจจุบัน สภาพภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์และจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยนํานักเรียนศึกษานอกสถานท่ี จากของจริง แหลงการเรียนรูในทองถ่ิน 
ศึกษาจากใบกิจกรรม ใบความรู ชมวีซีดี มีการสัมภาษณ ฝกปฏิบัติจริง รายงานผลหนาช้ันเรียนจัด
กิจกรรมเนนกระบวนการทํางานกลุม รวมท้ังมีการทําโครงงานตามความสนใจ โดยมีครูผูสอนและ
ผูรูทองถ่ินเขามาจัดการเรียนรูและประเมินผล 
 2.   ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบดวยหัวขอตางๆ 
คือ 1) แนวคิด 2) หลักการ 3) จุดหมาย 4) คําอธิบายรายวิชา 5) มาตรฐานการเรียนรู 6) ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง 7) ขอบขายสาระการเรียนรู 8) โครงสราง 9) เวลาเรียน 10) แนวทางการจัดการเรียนรู  
11) ส่ือการจัดการเรียนรู 12) การวัดและประเมินผล 13) แผนการจัดการเรียนรูตามสาระการเรียนรู 
จํานวน 7 แผน ประกอบดวยแผนที่ 1 เร่ืองประวัติคลองมหาสวัสดิ์ แผนท่ี 2 เร่ืองความสําคัญของ
คลองกับวิถีชีวิต แผนท่ี 3 เร่ืองสภาพภูมิศาสตร แผนท่ี 4 เร่ืองแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และแผนท่ี 
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5-7 เ ร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลองโดยมีคาดัชนี 
ความสอดคลองระหวาง 0.83-1.00 
 3.   ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  นําหลักสูตรสถานศึกษาไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน จํานวน 20 ช่ัวโมง โดยผูวิจัย ครูผูสอนรวมกับผูรู 
ในทองถ่ิน  จัดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม  การสัมภาษณผู รูทองถ่ิน  การระดมความคิด  
รวมอภิปราย รายงาน ฝกปฏิบัติจากผูรูในทองถ่ิน มีการบรรยายและสาธิตการขยายพันธุพืช  
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยผูรูในทองถ่ิน ฝกการรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม ฝกกระบวนการคิดโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมแกปญหาและทําโครงงานตามความสนใจ 
ครูใชส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายเหมาะสมทันสมัยกับกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนสนใจ 
กระตือรือรนในการเรียนรูและรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมโดยมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี สามารถสรุปสาระจากเน้ือหาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ใน
ประเด็นตางๆ ท่ีครูผูสอนมอบหมายเปนแผนผังความคิดรายบุคคลและของกลุมไดเปนอยางดี
สามารถจัดทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ ตามความสนใจ สามารถฝกปฏิบัติ
กิจกรรมรณรงคดูแลรักษาแหลงน้ํารวมกับผูวิจัย ครูผูสอน ผูรูทองถ่ินและผูปกครองได และ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองรวมกับครูผูสอนและผูรูทองถ่ินแลวนํามาปรับปรุงพัฒนา
ผลงานคร้ังตอไป 
 4.    ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ พบวา  
1) ผลการเรียนรูของนักเรียนเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร 
โดยมีคะแนนผลการเรียนรูเร่ืองประวัติคลองมหาสวัสดิ์สูงท่ีสุด และตํ่าท่ีสุดเร่ืองความสําคัญของ
คลองมหาสวัสดิ์  และบทบาทของคลองมหาสวัสดิ์กับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน                
2) นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ และการจัดทํา
โครงงานเก่ียวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์อยูในระดับสูงมาก ไดแก การกําหนดจุดประสงคและ                  
ความรับผิดชอบและต่ําสุดในดานวิธีดําเนินการ และการแสวงหาความรู จากการสัมภาษณ              
ความคิดเห็นของนักเรียนสรุปไดดังนี้   3)นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความรูสึกท่ีดีตอหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   ตองการใหเพิ่มเวลาการจัดการเรียนการสอนเร่ืองคลอง                
มหาสวัสดิ์ใหมากข้ึน  ตองการออกไปเรียนรูในทองถ่ินใหมากข้ึน และใหมีการยืดหยุนระยะเวลา
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือมีการสอนนอกเวลาเรียน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนัก เ รียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีประเด็นท่ีนํามาเพ่ืออภิปราย ดังนี้ 
 1.   จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียนและผูเกี่ยวของมีความตองการให
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   มีความคาดหวังให ผู เ รียน   มีความรู 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคเกี่ยวกับเร่ืองราวของทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาปจจุบันสังคมไทยไดเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศ ใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ จึง
ทําใหวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จําเปนตองเรงพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพพอท่ีจะดํารงอยูใน
สังคมท่ีเปล่ียนไปไดอยางมีความสุข โดยตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปน
ไทย สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  
และแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ .  2545 – 2559) ใหความสําคัญในเร่ืองของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหมีการจัดการเรียน 
การสอนส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมปฎก (2543  : 34-37) ท่ีวา  
ภาวะของส่ิงแวดลอมภายนอกมีผลตอสภาพจิตใจของมนุษย  การศึกษาท่ีจะทําให ชีวิต 
ดําเนินไปดวยดี ตองสรางจิตสํานึกแหงการศึกษาเพื่อใหมนุษยอยูไดดวยดีในสภาพแวดลอมนั้น 
สามารถเอาประโยชนไดสูงสุดตามสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีตัวอยูรวมและสามารถปรับปรุงแกไข
สภาพแวดลอมตางๆ ใหดียิ่งข้ึนดวย สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) แนวการจัดการศึกษา
ตองยึดผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ เนนความรูคูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูเนนบูรณาการ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของวิดเทอร ซารา อี (Wither Sarah E. 2000 : 2176) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
และการจัดการพื้นฐานทางการศึกษาพบวา ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และควรทําใหเกิดความคิดโดยใชประสาทสัมผัสทุกสวนจากตัวเด็กกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีพวกเขาอยูดวย และจัดหาโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูระหวางชุมชน ซ่ึง
หลักสูตรนี้ไดพัฒนาขึ้นทุกระดับโดยเนนในเร่ืองการจัดการศึกษาระหวางครู สมาชิกของชุมชน
และนักเรียน ซ่ึงผูนําชุมชนจะจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของโรงเรียนท่ีวาง
ไว งานวิจัยของชีวรัตน สาล่ีประเสริฐ (2545 : 135)  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการ
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อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของจตุพร จันทรเรือง (2549 : 115)  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง 
เพลงบอก เพลงพ้ืนบานภาคใต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5และอุบลรัตน  กิจไมตรี(2544: 
101-102)   ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถ่ินสุพรรณบุรี 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวามีความสําคัญและมีความจําเปนมาก โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนรูในปจจุบันยึดผูเรียนเปนสําคัญเม่ือเด็กมีความตองการที่จะเรียนตองตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน ซ่ึงเปนหนาท่ีของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตองจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินโดยสถานศึกษารวมกับคนใน
ทองถ่ิน  ไดแก ผูนําทองถ่ิน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปราชญชาวบานจัดทํา                 
สาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                 
แมนสรวง  เพ็งนู (2546 : 116) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรปาชายเลน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพบวาทองถ่ินและนักเรียนมีความตองการหลักสูตรเร่ืองการอนุรักษปาชายเลน 
สอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิเดช  สําลีแกว (2545 : 154)  ภัททิยา  สามงามยา (2545 : 125) และ
สมนึก  บุญเต็ม (2546 : 180) ท่ีพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูรูทองถ่ินรวมจัดการเรียนรู ทําใหการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพ และในการจัดการเรียนรูและประเมินผลตองมีการปฏิบัติจริง และประเมิน
ตามสภาพจริง ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดี 
 2.  ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมกับผูเรียนและสังคม ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาในการพัฒนาหลักสูตรไดนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชเปนแนวทางใน 
การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนไดตาม
สภาพและความตองการของชุมชน ทําใหไดหลักสูตรท่ีเหมาะสม สามารถพัฒนาผูเรียนไดตาม
สภาพและความตองการของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของไทเลอร (Ralph W Tyler 2006) 
และจตุพร  จันทรเรือง (2549 : 135) ท่ีวา ในการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองวิเคราะห สํารวจ วิจัย 
สภาพพื้นฐานดานตางๆ และหลายๆ แหลง เชน จากผูเรียน สังคม ผูเช่ียวชาญ ในเนื้อหาวิชาเพ่ือให
ไดขอมูลท่ีแทจริง มาตัดสินใจในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับวราภรณ   
ธรรมทิพยสกุล (2546 : ง) ท่ีพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยทรง
ดํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีนําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและมีการนําขอมูล
พื้นฐานมากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ซ่ึงประกอบดวย แนวคิด 
หลักการ จุดหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โครงสราง เวลา
เรียน ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู ส่ือการจัดการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรลดา  เกิดเรือง (2548 : ง) พัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวยหลักสูตร หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ การวัดและประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสําเริง  ยอดรอบรู (2547 : ก) พัฒนาหลักสูตรประกอบดวย
หลักการ จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โครงสรางหลักสูตร 
หนวยการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล  สอดคลองกับ
งานวิจัยของจตุพร  จันทรเรือง (2549 : ง) พัฒนาหลักสูตรประกอบดวยความสําคัญ วิสัยทัศน 
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน แนว 
การดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จันทรหอม  ประทุมสันต (2549) ท่ีกลาววา องคประกอบสําคัญของหลักสูตรทองถ่ิน คือ โครงสราง
หลักสูตร ผังมโนทัศน สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 
หนวยการเรียนรู  แผนการเรียนรู และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน  ทํานองเดียวกับงานวิจัยของชีวรัตน   
สาล่ีประเสริฐ (2545 : 152) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 งานวิจัยของสิทธิเดช  สําลีแกว 
(2545 : 141) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการอนุรักษปาชายเลน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 และแมนสรวง  เพ็งนู (2546 : 113) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรปาชายเลน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และสํานึก  บุญเต็ม (2546 : 170) พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินเร่ืองพิธีเสนเรือน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จังหวัดเพชรบุรี 
พบวา ไดมีการนําโครงรางหลักสูตรท่ีสรางไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและ 
ความสอดคลอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกอนนําหลักสูตรไปทดลองใช การที่นําหลักสูตร
ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูใชหลักสูตรวามีความสมบูรณ
เหมาะสมในการนําไปทดลองใช 
 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน 
บานคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 15 คน จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน 
ประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พบวานักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน และรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม   ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวา    เนื้อหาสาระท่ีนํามาจัดการเรียนรูเกิดจากความตองการ
ของนักเรียนและเปนเร่ืองใกลตัว ทําใหนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาสาระ สนใจการเรียนรู ไดรวม
วิเคราะหแกปญหาและทําโครงงานดวยตนเอง และไดเรียนรูจากผูรูทองถ่ิน  ทําใหสรางองคความรู
ได   สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภัททิยา  
สามงามยา (2545 : 143) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองแคนวงประยุกต สําหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาพบวา ขอบขายเนื้อหาท่ีเรียนเปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน ปราชญชาวบานเปน
บุคคลในทองถ่ิน เปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนและเปนส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ และตองการรู 
และงานวิจัยของ ชีวรัตน  สาล่ีประเสริฐ (2545 : 171) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง
การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
สาระท่ีเรียนเปนเร่ืองท่ีอยูในทองถ่ิน มีวิทยากรภายนอกและผูรูในทองถ่ินเปนผูรวมจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง และการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรม
กลุม  และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 4) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(ปรับปรุง 2545) ท่ีกลาวถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด จึงตองจัดประสบการณ            
การเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปนดังมาตรา 24 หมวด 4          
ท่ีกําหนดใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความแตกตางของผูเรียน         
มีการฝกปฏิบัติและลงมือทําซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชาตรี  สําราญ (2544 : 30) ท่ีวา การเรียนรู
ท่ีดีเม่ือนักเรียนเปนผูลงมือกระทําและสอดคลองกับแนวคิดของ อุดม  เชยกีวงศ (2545 : 40) ท่ีวา 
การเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุดเปนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูตรงกับความรูและ
ระดับความสามารถ หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนและทํา
กิจกรรมที่ตรงกับสภาพปญหาของตนเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เนนกิจกรรม 
ท่ีผู เ รียนสามารถนําความรูไปใชกับชีวิตของตนเอง โดยเปนกระบวนการและกิจกรรมท่ีมี                
ความหลากหลาย ท้ังกระบวนการกลุมและการศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียน
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีวางไว คือ พบวานักเรียนมีสวนรวมในการศึกษาคนควา ดูแลอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และพบวามีนักเรียนบางกลุมทํางานไมเสร็จทันเวลา อาจเปนเพราะวานักเรียนยังไม
คุนเคยกับการเรียนรูดวยตนเอง การสํารวจ สัมภาษณ  ฝกปฏิบัติจริง จึงทําใหการปฏิบัติกิจกรรม
ลาชา นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูไดมีการใชส่ือและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะส่ือของ
จริงท่ีชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี ในสวนของกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการฝกให
นักเรียนคิดวางแผนและกําหนดประเด็นท่ีตองการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
ท้ังในหองเรียนและแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน โดยมีผูรูและครูผูสอนคอยใหคําแนะนําปรึกษาและ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ นักเรียนไดฝก
สังเกต สัมภาษณ ซักถาม รายงาน และฝกปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการทํางานในระบบกลุม                 
มีการบูรณาการความรูโดยการใหนักเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจทําใหนักเรียนกลาคิด        
กลาแสดงออก  และสามารถแกปญหาในการทํางานได สอดคลองกับงานวิจัยของชีวรัตน   
สาล่ีประเสริฐ (2545 : 171) สมนึก  บุญเต็ม (2546 : 181) และจตุพร  จันทรเรือง (2549 : 136) ท่ี
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พัฒนาหลักสูตรโดยจัดการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน          
ในการเรียนรู 
 4.  ผลการประเมินหลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์กอน
และหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังการใชหลักสูตร 
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนใชหลักสูตร   ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์เปน
หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นจากความตองการของผูเรียน เนื้อหาในหลักสูตรเปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน มีผูรู
ทองถ่ินซ่ึงเปนผูมีความรูในเรื่องคลองมหาสวัสดิ์รวมจัดการเรียนรูกับครูผูสอน และถายทอด               
ภูมิปญญาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก เรียนรูจากของจริง  ฝกปฏิบัติจริง  ฝกการต้ังคําถาม 
สัมภาษณ  วิเคราะห  อภิปราย รายงานและสรุปความรูรวมกัน   ทําใหนักเรียนกระตือรือรน 
ในการเรียน สอดคลองกับแนวคิดของชาตรี  สําราญ (2544 ข : 5) ท่ีกลาววา “ธรรมชาติของเด็ก
อยากรู อยากเห็น อยากลอง อยากเลน ส่ิงใดท่ีเขาสนใจเด็กจะจองไมกระพริบตา  ครูจึงตองนําเสนอ 
ส่ิงท่ีเด็กสนใจ ส่ิงแปลกใหมในความรูสึกของเขา”  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง (2541 
: 204) ท่ีสนับสนุนใหนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนและไดเสนอไววา ใน
การพัฒนาประเทศเพ่ือใหคนไทยมีความรู ความเจริญรุงเรืองท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น  
เราใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมา แตยิ่งพัฒนาก็ยิ่ง
พบวา ประเทศไทยวิ่งตามและพึ่งพาภูมิรูของตางประเทศ ความไมสมดุลระหวางวิทยาศาสตร 
กับวัฒนธรรม ความไมสมดุลระหวางอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ก็เพราะ 
เราไดพัฒนาประเทศและจัดการศึกษาโดยทอดทิ้งของดีท่ีประชาชนเรามีอยู คือ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเนนกระบวนการทํางานเปนกลุมมีการคละนักเรียนเกง 
ปานกลาง และออน ส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรูเนนส่ือของจริง แหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ิน 
ท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดี ในการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนฝกคิด 
สังเกต สัมภาษณ รายงานผลการทํางาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการประเมินผล
ตามสภาพความเปนจริง   และจากผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองความสําคัญและบทบาทของ
คลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบันตํ่ากวาเนื้อหาสาระอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีอายุในชวงอายุ 11-12  ป ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตจะจัด
อยูในข้ันการคิดแบบนามธรรม(อางถึงในทิศนา แขมมณี 2548:64-66)เด็กสามารถคิดส่ิงท่ีเปน
นามธรรมได แตในการสอนควรใชส่ิงท่ีเปนรูปธรรม เพื่อชวยใหเขาใจลักษณะตางๆใหดีข้ึน และ
การสอนท่ีใชอุปกรณเปนรูปธรรมจะชวยใหเด็กเขาใจแจมชัดข้ึน  และสอดคลองกับเยาวภา            
ศานติธรรม (2546 : บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวานักเรียนและครูตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกทักษะท่ีมี
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กิจกรรมหลากหลาย  มีรูปภาพประกอบ  มีสีสันสวยงาม  ฝกจากงายไปหายาก  มีเนื้อหาท่ีเปนเร่ือง
ใกลตัวสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนพบวา  นักเรียนมี
ความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับวิธีดําเนินการและการแสวงหาความรูอยูในระดับ              
ปานกลางและมีคะแนนเปนอันดับสุดทาย   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนขาดการฝกทักษะ         
การทํางานเปนข้ันตอนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง   สวนความสามารถในการทําโครงงาน
โดยรวมอยูในระดับสูง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาในหลักสูตรเปนเร่ืองท่ีอยูใกลตัว  เขาใจงาย 
เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของนักเรียน  ใบความรู  ส่ือของจริง  นาสนใจชวยให
เกิดการเรียนรูไดดี และการจัดกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ตองตอบสนองความสนใจของ
นักเรียน  นักเรียนเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง นักเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการเรียนรู เร่ือง
ใดเรื่องหน่ึงลุมลึกดวยตนเอง โดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายและสามารถนําผล
การเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกมล   ภูประเสริฐ (2545: 47) ท่ี
กลาววา  การทําโครงงานเปนรูปแบบท่ีใหผูเรียนมีประสบการณการทํางานเหมือนกับในชีวิตจริง  
ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณตรง  สามารถพัฒนาผูเรียนไดรอบดาน    นักเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน รวมกับครูและผูรูในทองถ่ิน ผูวิจัยสัมภาษณความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังจัดการเรียนรูแลว เพื่อตองการทราบความกาวหนา ความสามารถ และความรูสึกนึกคิด
ของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 23) และสอดคลองกับงานวิจัยของอุบลรัตน   
กิจไมตรี (2544 : 127-128) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญา
ทองถ่ินสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนช้ันประถม พบวา ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เร่ืองท่ีเรียนไดเปนอยางดี และมีความตระหนักถึงคุณคาและภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ินของ
ตนเอง ผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาขอบขายเน้ือหาสาระเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนเอง ดําเนินการ
สอนโดยปราชญชาวบานซ่ึงเปนเจาของพิธีกรรมไดเรียนรูจากแหลง การเรียนรูจริงจึงทําใหเกิด
ความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในคุณคาและวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงทําใหนักเรียนหลังการใช
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชหลักสูตร สอดคลองตามมาตรา 27 วรรค 2 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และในมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
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ความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชน 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 13 – 14) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูผูสอนจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถ
ทางสติปญญาใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา
คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจและมีการวัดผล และประเมินผล 
ตามสภาพจริง (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2544 : 5) และสอดคลองกับ  ชีวรัตน                  
สาล่ีประเสริฐ (2546 : ง) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ อําเภออูทอง สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และสิทธิเดช  สําลีแกว (2545 : 162) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษปาชายเลน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
การอนุรักษปาชายเลนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และนอกจากน้ีผลการวิจัยพบวา  นักเรียนเกิดความรัก หวงแหนและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินมากข้ึน เห็นไดจากการที่นักเรียนรวมกัน
รณรงครักษาคลองมหาสวัสดิ์และการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  
 ผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใชหลักสูตร   พบวา นักเรียน 
สวนใหญมีความพึงพอใจและมีความรูสึกท่ีดีตอหลักสูตร ตองการใหมีการเพิ่มเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูในทองถ่ินใหมากข้ึน และตองการใหผูรูในทองถ่ินเปนผูถายทอดความรูผูกับ
ครูผูสอนในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ บาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา   หลักสูตรมีความสอดคลองกับ          
ความตองการของนักเรียนและเปนเร่ืองใกลตัว นอกจากนี้ผู รูในทองถ่ินเปนผูมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองราวในทองถ่ินไดเปนอยางดี   ทําใหนักเรียนสนใจและกระตือรือรนใน
การเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุพร  จันทรเรือง (2549 : 133) สมนึก   บุญเต็ม (2546 : 
172) และ ละมัย  หาญสําเภา (2544 : 109) พบวานักเรียน มีความพึงพอใจและความรูสึกท่ีดีตอ
หลักสูตร ผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูรูในทองถ่ินพบวา   ผูรูในทองถ่ินยินดีและ           
เต็มใจในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความต้ังใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรู   และเห็นวาหลักสูตรเรื่องคลองมหาสวัสดิ์มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองราวของทองถ่ิน  เปนเร่ืองใกลตัว  และมีความเกี่ยวของกับนักเรียนซ่ึงเปนกําลังสําคัญใน          
การพัฒนาทองถ่ิน   ควรที่นักเรียนจะไดเรียนรู    มีสวนรวมในการอนุรักษและดูแลรักษาคลอง  
มหาสวัสดิ์ใหคงอยูตลอดไป    นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณครูผูสอนพบวา   ครูผูสอน                   
มีความพึงพอใจท่ีนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ิน   ผานระบบการศึกษาโดยการถายทอด
ความรูและประสบการณจากครูผูสอนรวมกับผูรูทองถ่ิน  ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง            
เกิดความรัก   หวงแหน  ภูมิใจ   มีสวนรวมในการดูแลรักษาทองถ่ินมากข้ึน        
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ขอเสนอแนะ 
 
 จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ ร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนัก เ รียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  เพื่อใหสามารถนําหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา  หลังการใชหลักสูตรนักเ รียนมีผลการเรียนรู เ ร่ือง
ความสําคัญและบทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบันตํ่ากวาเร่ืองอ่ืนๆ ดังนั้น 
สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูในสวนท่ีเกี่ยวกับความสําคัญและวิถีชีวิตของชาว
มหาสวัสดิ์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในทองถ่ินใหหลากหลายข้ึน   ในลักษณะบูรณาการเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์ กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยรวมมือกับผูรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูใหมากข้ึน 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนในดาน
วิธีดําเนินการและการแสวงหาความรูต่ํากวาดานอ่ืนๆ ดังนั้น ครูผูสอนควรดูแลใหคําแนะนําปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการอยางใกลชิดและควรฝกทักษะการทํางานเปนข้ันตอนใหมากข้ึน  ควรเพิม่เวลา
ในการฝกนักเรียนใหรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน 
อินเตอรเน็ต ควบคูกับการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสารและใบความรูตางๆ ใหมากข้ึน 
 3.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาคลอง
มหาสวัสดิ์และนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรูหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เพราะไดรับ         
ความสนุกสนานและไดรับประโยชนจากการเรียนรู นําไปใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ครูจึงควรจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหมากข้ึน 
 4.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและทํางานชากวาเวลาท่ีกําหนด 
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงควรเพ่ิมเวลาในการศึกษาจากแหลงการเรียนรูใน
ทองถ่ินใหมากข้ึนและมีการยืดหยุนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และควรลดเวลาการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหนอยลง 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อกําหนดเปนแนวทาง ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
โดยใชผูรูและแหลงการเรียนรูทองถ่ินชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดี ผูรู ภูมิปญญาทองถ่ินไมสูญหาย 
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และ
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ควรสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดเรียนรูรวมกันแบบกลุมและการจัดกิจกรรม
โครงงานทําใหนักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน กลาคิด กลาแสดงออก ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน  
กลุมโรงเรียน   องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 ควรสนับสนุนดานงบประมาณ ใหสถานศึกษาจัดอบรมเพ่ิมพูนความรูกับ
ครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุมและการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโอกาสตอไป 
 3.   จากผลการวิจัยพบวา    นักเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์   ดังนั้น  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กลุมโรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล หรือ
สถานศึกษา  ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษและดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เชน  โครงการคายเยาวชน โครงการธนาคารขยะ เพื่อ
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจในการพัฒนา
หลักสูตรคร้ังตอไปมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมสาระ            
การเรียนรูอ่ืนๆ  เชน   สาระการเรียนรูภาษาไทย  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ศิลปะ    ดนตรี   ในลักษณะบูรณาการใหมากข้ึน                       
 2.   ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ  IT  
เชน  คอมพิวเตอรชวยสอน   CD  Rom   เปนตน    
 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนรู เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ในรูปแบบตางๆ เชน 
หนังสือเสริมประสบการณ ชุดการเรียนรู บทเรียนสําเร็จรูป CD-ROM โดยใหนักเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง 
 4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
เร่ืองอ่ืนๆ ตามบริบทและสภาพปญหาความตองการของแตละทองถ่ิน เชน เร่ืองแมน้ําทาจีน  
พุทธมณฑล เปนตน 
 5. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก    ก 
  

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลขั้นการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
-   แบบสอบถามความตองการของนักเรียน 
-   แบบสัมภาษณความคิดเห็นของหัวหนาศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศก และ

ผูเชี่ยวชาญ 
-  ประเด็นสนทนากลุมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน หัวหนาฝาย

วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
-  รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
-   ตารางผูรวมดาํเนินการสนทนากลุม 
-   แผนภาพการจัดท่ีนั่งในการสนทนากลุม 
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เร่ือง   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

............................... 
คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6   เกี่ยวกบัหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ดังนั้นจึงขอใหนกัเรียนตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริง  แบบสอบถามฉบับนี้  แบงออกเปน  3  ตอน  
จํานวน  12 ขอ   ดังน้ี 

 
ตอนท่ี 1    สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ

ผูปกครอง ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน และการรูจกัคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน  
5  ขอ 

ตอนท่ี 2    ความตองการของนักเรียนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง 
คลองมหาสวัสดิ์ ดานสาระการเรียนรู จํานวน  6  ขอ 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

แบบสอบถามความตองการของนักเรียน 
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(สําหรับนักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  5  ขอ 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย     ลงใน  หนาขอความตามสภาพความเปนจริง 
     1.   เพศ        ชาย                           หญิง 
  2.   อายุ    นอยกวา  12  ป          12  ปข้ึนไป      
 3.  อาชีพของผูปกครอง                    คาขาย                           รับจาง 
                                                            เกษตรกรรม                 รับราชการ  
    อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)   

4.  อาศัยอยูในชุมชนนี้มาแลว            1-  5   ป                       6   ปข้ึนไป 
5.  นักเรียนรูจกัคลองมหาสวัสดิ์   หรือไม 
                                                             ไมรูจัก                  รูจัก   เพราะ  
  
รูอะไรบางเกีย่วกับคลองมหาสวัสดิ์  
  

ตอนท่ี  2   ความตองการของนักเรียนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกบัสาระการ
เรียนรูทองถ่ินเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   จํานวน  6  ขอ 
 1.   กรณีท่ีโรงเรียนจะดําเนนิการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   
นักเรียนตองการเรียนรูเกีย่วกับเร่ืองอะไรบาง ( ตอบไดมากกวา  1 ขอโดยใสหมายเลขลําดับ
ความสําคัญตามความตองการของนักเรียน ) 
      (   )   ประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 
      (   )   ระบบนิเวศริมฝงคลอง 
      (   )   อาชีพของประชากรริมฝงคลอง 
      (   )   สภาพภมิูศาสตร 
      (   )   ประเพณแีละวัฒนธรรม 
      (   )   แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
        (   )   การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
      (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
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2.  นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1  

ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความตองการ) 
 (   )   จัดการเรียนรูโดยครูผูสอน 
     (   )   จัดการเรียนรูโดยครูผูสอนรวมกับผูรูในทองถ่ิน 
     (   )   จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
    (   )   จัดการเรียนรูรวมกบัสาระอ่ืนๆ 
     (   )   ศึกษานอกสถานท่ี /แหลงการเรียนรูในทองถ่ิน       
     (   )   ศึกษาจากใบความรูท่ีครูจัดเตรียมให 
     (   )   ฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
     (   )   สัมภาษณผูรูในทองถ่ิน 
     (   )   จัดกิจกรรมกลุม 
     (   )   สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางครูกับนกัเรียน      
     (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

  
  

3.   นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์อยางไร  (ตอบได    
มากกวา  1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความตองการ) 

 (   )   การสัมภาษณ 
 (   )   การสอบถาม 
 (   )   การสังเกตพฤติกรรม 
 (   )   การทดสอบโดยขอสอบ 
 (   )   การตรวจผลงาน/แบบฝกหัด 
 (   )   การสอบภาคปฏิบัติ 
 (   )   การใชแฟมสะสมผลงาน 
 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
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4.   นักเรียนตองการใหใครเปนผูประเมินผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   (ตอบได   

มากกวา 1 ขอ โดยใสหมายเลขลําดับความสําคัญตามความตองการ) 
 (   )   ประเมินตนเอง 
 (   )   เพื่อน 
 (   )   ครูผูสอนและผูรูในทองถ่ิน 
 (   )   ผูปกครองรวมกับผูรูในทองถ่ิน 
 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

  
  

5.   นักเรียนตองการใหเอกสาร  ใบกิจกรรมตางๆและส่ือการเรียนรูท่ีครูจัดมีรูปแบบ
อยางไร   (ตอบไดมากกวา   1  ขอ  โดยใสหมายเลขลําดบัความสําคัญตามความตองการ) 

 (   )   เสนอเนือ้หาสาระมากท่ีสุด 
 (   )   นําเสนอเนื้อหาดวยการตูน 
  (   )   มีรูปภาพประกอบ  สีสันสวยงาม 
 (   )   ภาพและเน้ือหามีความชัดเจน    
        (   )    มีกจิกรรมท่ีหลากหลาย 
  (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

  
  

6.   นักเรียนตองการใหครูใชส่ือการเรียนรูประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        (   )   ส่ือส่ิงพิมพ (เอกสาร ใบงาน ตํารา หนังสือพมิพ นิตยสาร) 
        (   )   ส่ือเทคโนโลยี (เทป CD สไลด CAI อินเตอรเน็ต) 
        (   )   ส่ืออ่ืนๆ (บุคคล / ธรรมชาติส่ิงแวดลอม / กิจกรรมกระบวนการ / วัสดุ) 
 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

  
  

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  (ถามี) 
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    (สําหรับ) 
 

1. หัวหนาศึกษานิเทศก / ศึกษานิเทศก 
2. ผูเช่ียวชาญ 

 
เร่ือง    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
            ปท่ี   6 
 
   แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนการสัมภาษณความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัย 
จึงขอความอนุเคราะหตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง     

 แบบสัมภาษณฉบับนี้  แบงออกเปน  3  ตอน  จํานวน  10 ขอ   ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  
                 ตําแหนงการทํางาน ประสบการณทํางาน ประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนา           
                 เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ความรู และประสบการณเกีย่วกับคลองมหาสวัสดิ์  จํานวน   
                 5  ขอ 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
                 สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ เกี่ยวกับ จดุประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ การจัด  
                 กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเวลาเรียน จาํนวน  4  ขอ 
ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ ์
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณความคดิเห็น 
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เร่ือง   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 
ตอนท่ี  1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหการสัมภาษณ 

1.   ช่ือ..................................................................เพศ......................  อายุ....................... ป 
2.   ระดับการศึกษาสูงสุด................................................................................................... 
3.   ตําแหนงการทํางาน.......................................................... ประสบการณทํางาน.........ป 

   4.   ประสบการณในการศกึษา  อบรม สัมมนาเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร 
      (   )    ไมมี 
      (   )     มี      เร่ือง............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
  5.   ความรูและประสบการณเกีย่วกับคลองมหาสวัสดิ ์
                     (   )    ไมมี 
        (   )     มี      เกี่ยวกับ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร      
                สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    จํานวน   4   ขอ 
 1.   ทานคิดวา หลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูโดยผูรู / ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญ
และจําเปนอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

แบบสัมภาษณความคดิเห็น 
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 2.   ทานคิดวา  มีความจําเปนอยางไรท่ีตองใหนกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวเกีย่วกับคลอง    
มหาสวัสดิ ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.   ทานคิดวา  หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  ควรมีจุดประสงคใหนกัเรียนทํา
อะไรไดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.   ทานคิดวา  หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบาง    มี
วิธีการจัดการเรียนรูอยางไร   มีส่ือการเรียนรูอะไรบาง    ควรวัดและประเมินผลอยางไร      ควรใช
เวลาเรียนเทาไร   และควรนํานักเรียนไปเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ในสถานท่ีใดบาง  จึงเหมาะสม
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
                ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
อยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................ 
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ประเด็น 

 
สําหรับ 

 
 

 
 
 
 

 
เร่ือง    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
            ปท่ี   6 
 
       ประเด็นสนทนา  (  Focus   Group   Discussion) ฉบับนี้เปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์  แบงเปน  3  ตอน  จํานวน   16 ขอ 
 
ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุมเกี่ยวกับช่ือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ 

การศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาท่ีการงานและประสบการณเกีย่วกับคลองมหาสวัสดิ์       
จํานวน  6  ขอ 

 

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ดานเนื้อหาสาระ การมีสวนรวม ความสามารถและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  จํานวน   3  ขอ 

 

ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ ดานจุดประสงคการเรียนรู  
เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู ส่ือ แนวทาง วัดและประเมินผล เวลา สถานท่ีจัดการ   
เรียนรู และขอเสนอแนะ จํานวน 7  ขอ 

 
 
 

ประเด็นสนทนากลุม 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน 

คําชี้แจง 
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ประเด็นสนทนากลุม 

 

เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ ์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
.......................... 

 

ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของรวมสนทนา    จํานวน  6  ขอ 
คําชี้แจง   ขอใหทานกรอกขอมูลของตัวทานลงในชองวาง 

1. ช่ือ....................................................... นามสกุล
......................................................... 

2. เพศ..................... อายุ.....................ป 
3. อาชีพ...................................................................................................................... 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................................................. 
5. ตําแหนงหนาท่ีการงาน.......................................................................................... 
6. ประสบการณท่ีเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ หรือกิจกรรมการศึกษา หรือการ

ปกครองทองถ่ิน 
                       (    )   ไมมี 
                       (    )   มี    เกี่ยวกับ................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์    จํานวน  3  ขอ  ดังนี้ 

1.  ทานมีความคิดเห็นอยางไร   ตอการใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวเกีย่วกับคลองมหา
สวัสดิ์ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

2.  ทานคิดวา   ทานควรมีสวนรวมในการจดัการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์อยางไรบาง 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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3.  ทานคิดวา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ควรใหนักเรียนมีความรู   
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 3  ใหแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ /
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู     จํานวน  7  ขอ 
 

                1.  ทานคิดวา  หลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิค์วรใหนักเรียนไดเรียนรูและทําอะไร
ไดบาง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
   2.   ทานคิดวา   เนื้อหาสาระท่ีนักเรียนควรเรียนรูเกีย่วกบัคลองมหาสวัสดิ์ ควรมี
อะไรบาง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3.  ทานคิดวา  การจัดการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ ควรใหนักเรียนเรียนรูดวย
วิธีการใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

4. ทานคิดวา ส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรูควรมีรูปแบบอยางไร และเปนส่ือประเภท
ใดบาง 
 .................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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5. ทานคิดวา  แนวทางการวดัและประเมินผล เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ควรเปนอยางไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

6. ทานคิดวา  หลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิค์วรใชเวลาในการจัดการเรียนรูเทาไร 
และควรใชสถานท่ีใดในการจัดการเรียนรู 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
             7.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพื่อการจดัการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง 
นางจริยา    ศรีเพชร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี  23  รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 

 

ผูใหสัมภาษณ 
 

สถานภาพ 

1.  นายบุญสม  หลุนเลิศผล (ผูรูสมุนไพร) 
 

2.  นางวาด   สุขสําราญ (วิถีชีวติของชาวมหาสวัสดิ์) 
 

3.  นางสังวาลย  ดวงสรอยทอง (ผูนํากลุมแมบานมหาสวัสดิ์) 

 

4.  นายสําอางค   เทียมหงษ (ประวัติคลองมหาสวัสดิ์) 
 

5.  นายมนูญ  นราสดใส (แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ) 
 

6.  นายสุเทพ   เพง็นาเรนทร (นายกองคการบริหารสวนตําบล 
                                               มหาสวัสดิ์) 
 

7.  นางอาภรณ   ชอยประเสริฐ (กิจกรรมส่ิงแวดลอม) 
 

8.  นายธนู  แกวไทรทวม (ผูใหญบาน)  
 

ผูรูทองถ่ินเกี่ยวกับ 
คลองมหาสวัสดิ์ 

 

นายปรีชา  นิพนธพิทยา 
 
 

อดีตศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา  

จังหวดันครปฐม 
 

ดร.ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ 
 

หัวหนาศึกษานิเทศก 
สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 2 
 

1.  นางสาววไิลวรรณ   โอรส 
 

2.  นางกุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ 
 

ศึกษานิเทศก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 2 
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ตารางท่ี  24  ผูรวมดําเนนิการสนทนากลุม วันท่ี   17  ธันวาคม  2550  ณ หองประชุม 
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  เวลา 09.30 – 11.30 น. 

 
รายชื่อผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) สถานภาพ 

 
1.  นางโสภา  มีจนัทร 
2.  นางจริยา  ศรีเพชร 
3.  นางบุญเรือน  ศรีเกตุนิ่ม 
4.  จอ.บุญสง  โชคนาคะวโร 
5.  นายไพโรจน   สวนตะโก 
6.  นายปรีชา    กล่ินประทุม 
7.  นายดํารง    สวัสดิ์มา 
8.  นายสมใจ  เทียมหงษ 
9.  นางสาวระเบียบ  สวัสดิ์จ ู

 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
หัวหนาฝายวิชาการ 
ครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์

“ 
“ 

ผูปกครองนักเรียน 
“ 
“ 
 

 
ผูรวมดําเนินการสนทนากลุม 
 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
2.  นางจริยา  ศรีเพชร ผูดําเนินการสนทนา  (ผูวจิัย) 
3.  นางอนงค    บัวทองเลิศ            ผูจดบันทึก 
4.  นางเพ็ญศรี    สุขาบูรณ เจาหนาท่ีบริการ 
5.  นายเอกลักษณ   จันทมา ผูบันทึกภาพ 
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แผนภาพท่ี  23 การจัดท่ีนั่งในการสนทนากลุม 

 
 
 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ จริยา ผอ.โสภา 

ระเบียบ 

บุญเรือน ปรีชา 

สมใจ 

ไพโรจน 

บุญสง 

ดํารงค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

 
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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หลักสูตรสถานศึกษา 
 

เรื่อง  คลองมหาสวัสด์ิ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางจริยา  ศรีเพชร 
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เปนสาระและการจัดประสบการณการเรียนรูตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน  

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองและเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรู 
และภูมิปญญาทองถ่ิน มุงพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ บูรณาการความรูสูสากล 

 

 
 
เพื่อจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสภาพ

ความตองการของทองถ่ินท่ีมุงเนนการจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน จึงกําหนด
หลักการของหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระเวลา และการจัดการเรียนรู 
2.  ผสมผสานความรู  คุณธรรม   คานิยม   และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.  ใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม 
4.  ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
5.  จัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการกลุม กระบวนการทางสังคม  กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
6.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือ

วาผูเรียนสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
  

แนวคิด 

หลักการ 

แนวคิด  หลักการ  จุดหมาย 
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มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี    มีปญญา    มีความสุขบนพ้ืนฐานของความเปนไทย         

มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ จึงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค ดังตอไปนี ้
1.   มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิต มุงม่ันพัฒนาตนเอง

และสังคม 
2.   เขาใจประวัติศาสตรของทองถ่ิน มีความภูมิใจในทองถ่ิน 
3.   มีความสามารถในการเรียนรู การส่ือสาร การจัดการ การคิด การตัดสินใจ และ

แกปญหาอยางรอบคอบ 
4.  มีทักษะทีจ่ําเปนในการดําเนนิชีวิต อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภมิูปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
6.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
 

จุดหมาย 
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หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง  คลองมหาสวัสด์ิ 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6                                        เวลา  20 ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 

 ศึกษา  วิเคราะห  อภิปราย  รวบรวมขอมูล  เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์  ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิต และ
การบริการ  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 ศึกษา  อภิปราย  รวบรวมขอมูล  คนควาขาวสารความรูในทองถ่ิน เพื่อใหรู
และเขาใจมิติสัมพันธเชิงทําเลท่ีตั้ง  ความสําคัญและบทบาทของคลองมหาสวัสดิ์ท้ังใน
อดีตและปจจุบัน  วิเคราะหความแตกตาง  สาเหตุ  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของ
มนุษย  ภูมิใจ  รักษาและมีสวนรวมในการแกปญหา สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม   มีทักษะ 
ในการศึกษาคนควา   ดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม   
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ตารางที่ 25  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 

( ชั้น ป.4 –ป.6) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ชั้น ป.6 

สาระการเรียนรู 
ชั้น ป.6 

มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย 
ความสําคัญของเวลา และยคุสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร บนพื้นฐานของความ
เปนเหตุเปนผลมาวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.1(3) เขาใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติ
ความเปนมาของจังหวัดโดย
เปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของคนในจังหวัด 
 
 

1.  บอกวิธีทางประวัติศาสตรใน
การศึกษาความเปนมาของคลอง 
มหาสวัสดิ ์
2.  อธิบายประวัตคิลองมหาสวัสดิ์  
3.  เปรียบเทียบใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงวถิีชีวิตของคนใน
ทองถิ่น    
 

1.  ประวัติความเปนมาของคลอง
มหาสวัสดิ์ 
      -  ที่มาของคลอง 
      -  หมูบานที่น้ําคลองไหลผาน   
2.  ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
3.  บทบาทของคลองกับวิถีชีวติ
ของคนในอดีตและปจจุบัน 

มาตรฐาน ส 3.2  เขาใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ 
ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ
และความจําเปนของการรวมมือกัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

มาตรฐาน ส 3.2 (1)  รูและเขาใจ
ปจจัยตางๆที่มีผลตอการทํางานทั้ง
การผลิตและบริการ 
 

4.  บอกปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการ
ทํางาน ทั้งการผลิต และบริการระดับ
ทองถิ่น 

4.  แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
(สวนกลวยไม  สวนผลไม  นาบัว 
ผลิตภัณฑหนึง่ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ) 
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ตารางที่ 25  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 

( ชั้น ป.4 –ป.6) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ชั้น ป.6 

สาระการเรียนรู 
ชั้น ป.6 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

มาตรฐาน ส  5.2 (3) เขาใจ
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม   ตระหนักถึง
ผลจากการกระทําของมนุษยที่มีตอ
สิ่งแวดลอมและดําเนนิชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวม
แกปญหาและสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 

5.  บอกมิติสัมพันธทําเลที่ตั้ง
ลักษณะทางกายภาพของคลอง 
มหาสวัสดิ์    
6.  อธิบายความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมและวฒันธรรม
ในทองถิ่น 
      -   ตระหนกัถึงผลจากการ
กระทําของมนษุยที่มีตอสิ่งแวดลอม  
     -  ดําเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
      -  มีสวนรวมในการแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5.  สภาพภูมิศาสตร 
      -  ภูมิประเทศ (อาณาเขต 
ระยะทาง สภาพคลอง) 
      -  ภูมิอากาศ 
      -  การคมนาคม (ทางน้ํา  
ทางบก) 
6.  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
      - ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา ดนิ 
หิน แรธาตุ สัตว พืช) 
      -  สิ่งแวดลอม (ภูมิปญญา
ทองถิ่น วิถีชีวติและการดแูลรักษา
น้ํา) 
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ตารางท่ี  26  แสดงโครงสรางหลักสูตร / เวลาเรียน 

 
จํานวนชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง สาระการเรียนรู 
ความรู ปฏิบตั ิ

1.  มารูจักคลองมหาสวัสดิ์    
กันเถอะ 

1.  ประวัติความเปนมาของคลอง      
มหาสวัสดิ ์
      -  ท่ีมาของคลอง 
      -  หมูบานท่ีน้ําคลองไหลผาน 

2 - 

2.   คลองนั้นสําคัญไฉน 3.  ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ ์
4.  บทบาทของคลองกับวิถีชีวติของ  
คนในอดีตและปจจุบัน 

2 - 

3.   พากันสํารวจคลอง 2.  สภาพภูมิศาสตร 
      -  ภูมิประเทศ (อาณาเขต 
ระยะทาง สภาพคลอง) 
      -  ภูมิอากาศ 
      -  การคมนาคม (ทางน้ํา ทางบก) 

1 2 

4. มาเท่ียวคลองกันเถอะ 5.  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (สวน
กลวยไม นาบัว ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภณัฑ) 

1 2 

5.  เด็กรุนใหมใสใจ   
ส่ิงแวดลอม 

2 - 

6.   เด็กรุนใหม ใสใจอนุรักษ 1 2 

7.   สนุกกับโครงงาน 

6.  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
      -  ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา ดนิ 
หิน แรธาตุ สัตว พืช) 
      -  ส่ิงแวดลอม (ภูมิปญญา
ทองถ่ิน วิถีชีวติและการดแูลรักษาน้ํา) 1 4 

                                                                    รวม 10 10 
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แนวการดําเนินการจัดการเรยีนรู
 

 
 เพื่อใหการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ ประสบผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมาย จึงมีแนวการดําเนินการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความสนใจและสภาพของผูเรียน 
 2.  จัดการเรียนรูเนนการเรียนรูจากประสบการณตรง มีการปฏิบัติใหเกดิความคิด
รวบยอดและสรางองคความรูดวยตนเอง 
 3.  จัดการเรียนรูเนนกระบวนการกลุม และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 4.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาจากผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนเรียนรูอยางมี
ความสุข 
 
ส่ือและแหลงเรียนรู 
 1.  ผูรูในทองถ่ิน 
 2. แหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

3.  ของจริง 
4.  ใบความรู 
5.  ใบกิจกรรม 
6.  เกม/กิจกรรม 
7.  ส่ืออิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย 
8.  หนังสืออานเพิ่มเติม 
9.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับคลองมหาสวัสดิ ์
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การวัดและประเมินผล 
 

 การวัดและประเมินผล เนนการประเมินตามสภาพจริง ประเมินดวยการมีสวนรวมท้ัง
ครูผูสอน ผูรูในทองถ่ินและนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ดานความรูความเขาใจ : ตรวจแบบฝกหดั ใบกิจกรรม สังเกตการตอบคําถามและการ
รายงาน การจดัปายนิเทศและขอสอบ 
 ดานกระบวนการ : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม การทําโครงงาน 
 ดานเจตคต ิ: ประเมินความคิดเห็นตอหลักสูตร  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  มารูจักคลองมหาสวัสดิ์กันเถอะ  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
เร่ือง   ประวัตคิลองมหาสวัสดิ์                                                                                    เวลา   2  ชั่วโมง                            
 

สาระสําคัญ 
 - คลองมหาสวัสดิ์เปนชุมชนหนึ่งซ่ึงมีประวัติความเปนมานาสนใจ เปนเสนทาง
คมนาคมสําคัญของทองถ่ินเช่ือมตอระหวางคลองกับแมน้ําทาจีน และแมน้ําเจาพระยา ในฐานะท่ี
ทุกคนเปนสวนหน่ึงของชุมชน จึงตองรูประวัติความเปนมาและถายทอดใหอนุชนรุนหลังให 
สืบทอดตอไป  

 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
                   มาตรฐาน   4.1 (3) เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติความเปนมาของ
จังหวัด โดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัด 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  บอกวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 

 2.  อธิบายประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 
 
จุดประสงคการเรียนรู   
 1. บอกวิธีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ได 
 2.  อธิบายประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ได 
 
สาระการเรียนรู 
 1.  ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
  -  ท่ีมาของคลอง 
  -  หมูบานท่ีน้ําคลองไหลผาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรู และวิธีการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
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 2.  สนทนาถึงขาวและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันโดยเนนเร่ืองราวของทองถ่ิน  
เชน การเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลับบานตองผาน หรือพบเห็นส่ิงตางๆ รอบตัวเรามี
อะไรบาง เชน คลองมหาสวัสดิ์   สถานีรถไฟ   เปนตน หลังจากน้ันครูนําอภิปรายถึงส่ิงท่ีนักเรียน
อยากรูเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์ 
  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจรวมกันระดมสมองเพ่ือรวบรวม
ส่ิงท่ีรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์  เขียนเปนแผนผังความคิด ตามใบกิจกรรมที่ 1 นํามาอภิปรายและสรุป
รวมกันโดยเขียนบนกระดานดํา 
 4.  นักเรียนแตละกลุมตั้งคําถามท่ีตองการรูและวิธีการหาความรู    เกี่ยวกับประวัติ
คลองมหาสวัสดิ์   เขียนบันทึกลงในตาราง  (ใบกิจกรรมที่ 2)  ดานอยากรูอะไรและแหลงเรียนรู 
นํามาอภิปรายและสรุปผลรวมกัน  
 5.   ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร ในการศึกษาความเปนมา
ของคลองมหาสวัสดิ์   และวิธีการสอบถามขอมูลจากผูรูในทองถ่ิน 
 6.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
เพื่อตอบคําถามท่ีตองการจากแหลงการเรียนรูตางๆ  ดวยการสัมภาษณ ซักถามผูรู ศึกษาเอกสาร 
หนังสือ ใบความรู  แลวเขียนคําตอบลงในใบกิจกรรมท่ี 3 
 7.  ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน โดยครูใหความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์และหมูบานท่ีน้ําคลองไหลผานในสวนท่ียัง 
ไมสมบูรณโดยใชแผนท่ีประกอบ พรอมแนะนําผูรูในทองถ่ินไดแก คุณลุงบุญสม หลุนเลิศผล และ
ผูใหญธนู แกวไทรทวม ใหนักเรียนออกไปสัมภาษณเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
 8.  นักเรียนแตละคน เขียนเรียงความเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์พรอมตั้งช่ือเร่ืองตาม 
ใบกิจกรรมท่ี 4 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 9.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์  
เปนแผนผังความคิด แลวนํามาเปรียบเทียบกับผังความคิดเดิมของนักเรียนวาแตกตางกันหรือไม
อยางไร นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมอะไรบาง ครูชมเชยนักเรียนท่ีทํางานไดดีและใหกําลังใจ
นักเรียนท่ีตองปรับปรุงผลงาน  
 10.  นักเรียนทําแบบฝกหัดเติมคําหรือขอความลงในชองวางจํานวน 10 ขอ และตรวจ
คําตอบจากเฉลยท่ีครูแจกให    ครูสังเกตและตรวจสอบผลอีกคร้ัง 
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ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  ขาวในทองถ่ิน 
 2.  ใบความรู 
 3.  ใบกิจกรรมท่ี 1-4 
 4.  หนังสือ เอกสาร แผนพับท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ 
 5.  แผนท่ีคลองมหาสวัสดิ์  
 6.  ผูรูทองถ่ินเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์  ไดแก  นายบุญสม  หลุนเลิศผล 
 7.  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมกลุม 
 2.  ตรวจผลงานจาก 
           -  ใบกิจกรรม 
           -  แบบฝกหัด 
 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  แบบประเมินใบกิจกรรม 
 3.  แบบฝกหัด 
 เกณฑการประเมิน     
 1.   แบบฝกหัด  ตอบถูกได   1 คะแนน  ตอบผิดได  0 
  ได              8 – 10   คะแนน อยูในระดับ 3   หมายถึง ดี 
    ได                5 – 7   คะแนน อยูในระดับ 2   หมายถึง  พอใช 
                    ไดนอยกวา   5    คะแนน อยูในระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แบงกลุมนักเรียนสํารวจ   สัมภาษณ   และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองราวของทองถ่ิน
นํามาเลาใหเพื่อนๆ ฟง 
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  มารูจักคลองมหาสวัสดิ์กันเถอะ 

                     

 
ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ ์
 การขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเปนเสนทางเดินเรือสายหลักในการสัญจรระหวางแมน้ํา
เจาพระยากับแมน้ําทาจีน ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ 
ใหเจาพระยาทิพากรวงศ มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) เร่ิมขุดคลองมหาสวัสดิ์ข้ึนในป พ.ศ. 2400 
ขุดเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองขุดขนาดกวางเจ็ดวา ลึกหกศอก ยาว 27 กิโลเมตรเศษ เร่ิมตน
จากคลองบางกอกนอยริมวัดชัยพฤกษมาลา ไปออกแมน้ําทาจีนตรงบริเวณเหนือศาลเจาสุบิน ตําบล
งิ้วราย อําเภอนครชัยศรี ขุดเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2403 หมดเงินคาจางขุดไปท้ังส้ิน 1,101 ช่ัง 10 ตําลึง 
(ซ่ึงเปนเงินท่ีตกทอดมาจากมัยรัชกาลท่ี 3 จํานวน 1,000 ช่ัง และเปนเงินพระมหาสมบัติ 100 ช่ัง 
และเปนเงินสาธารณะ (เงินจบทําบุญท่ีใหแกภิกษุหรือบุคคลใด ๆ เพื่อนําไปใชเปนการกุศล) ของ
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีจํานวน 1 ช่ัง 10 ตําลึง) ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ทรงโปรดเกลาฯ 
ใหสรางศาลาไวริมคลอง ซ่ึงตอมาเรียกช่ือตาง ๆ ออกไป เชน ศาลาธรรมสพน กลาวกันวาเปนศาลา
ท่ีตั้งศพเพ่ือทําพิธีฌาปนกิจ ศาลายา (ซ่ึงอยูบริเวณหมูท่ี 3 ตําบลศาลายา ปจจุบัน) เปนศาลาท่ีจารึก
ตํารายาเอาไวใครไปมาก็สามารถจําเอาไปใชได คนท่ีมาขุดสวนใหญเปนคนจีนอพยพจากประเทศ
จีนซ่ึงตอนนั้นประเทศจีนปกครองโดยราชวงศแมนจู คนจีนจึงถูกกดดันตองเดินทางออกนอก
ประเทศเปนจํานวนมาก ตรงกับสมัยรัชกาลท่ีสามแหงกรุงรัตนโกสินทรซ่ึงพระองคทรงเปดโอกาส

ใบความรู 
ประวัติคลองมหาสวสัดิ ์
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ใหคนจีนเขาประเทศได โดยเก็บภาษีคนตางดาว ผูท่ีเสียภาษีแลวจะ “ผูกป” ไวท่ีมือ จากนั้นก็
สามารถเดินทางไปรับจางทํางานไดท่ัวราชอาณาจักรและกลายเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในระยะนั้น ท้ังนี้เพราะคนไทยในสมัยนั้นยังตกอยูในระบบไพรท่ีตองเกณฑแรงงาน     
ประจําป จะเดินทางไปรับจางหรือทําการคาขายไกลภูมิลําเนาไมได ในการขุดคลองมหาสวัสดิ์นั้นผู
เฒาแกในพื้นท่ีเลาสืบตอกันมาวา คนจีนคนเปลือยกายขุดดินกินขาวตมจมโคลนตม นาเวทยายิ่งนัก 
 นอกจากนี้ บริเวณสองฝงคลองมหาสวัสดิ์ท่ีอยูในพื้นท่ีตําบลศาลายาในปจจุบันก็มี
บานเรือนเกิดข้ึนอยูหาง ๆ แลวดวย ซ่ึงพัฒนาการมาเปน “ชุมชนศาลายา” และ “ชุมชนบานคลอง     
มหาสวัสดิ์” เหตุผลสําคัญในการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีปรากฏอยูในพระราชหัตถเลขา ฉบับท่ี 1 วา 
“เพื่อใชเปนทางหลักในการเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดียและเปนคลองเปดท่ีใหเปนมา 
สําหรับแจกพระเจาลูกยาเธอ” สวนท่ีปรากฏอยูในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย (เลม 4 หนา 1174 
ฉบับพิมพคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2521) วา “เปนคลองสําหรับเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย โดยไป
ตอคลองเจดียบูชาและเปดท่ีสองฝงซ่ึงเปนปาพง ท่ีวางใหเปนนา มีประตูน้ําและประตูระบายนํ้า
ฉิมพลีทางดานคลองขุด หางจากปากคลองเขามา 8 กิโลเมตร และประตูน้ํามหาสวัสดิ์ท่ีปากคลอง
ดานแมน้ํานครชัยศรีหางจากสถานีงิ้วรายไปทางทิศตะวันออกไป 1 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม คลองนี้
จัดวาเปนเสนทางลําเลียงสินคาท่ีสําคัญระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีนมาเปนเวลานาน    
สินคาสวนใหญไดแก ขาว ออยและน้ําตาล ซ่ึงผลิตไดจากพื้นท่ีลุมแมน้ํานครชัยศรี มีโรงงานนํ้าตาล
และโรงสี มาตั้งบริเวณริมแมน้ํานครชัยศรีหลายโรง และส่ิงเหลานี้เปนสินคาออกท่ีสําคัญดวย ซ่ึง
สอดคลองกับคําบอกเลาของคนเฒาคนแกในพนท่ีวา แตเดิมคลองมหาสวัสดิ์มีเรือใหญผานเขาออก
อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือบรรทุกขาว ออยและนํ้าตาล 
 การจับจองท่ีดินสองฝ งคลองมหาสวัสดิ์ ส่ิ ง ท่ี เกิด ข้ึนพรอม  ๆ  กับการขุด  คือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจับจองท่ีดินสองฝงคลองมหาสวัสดิ์และใหจัดทําผัง
ระวางที่ดินข้ึนแบงท่ีดินออกเปนแปลง ๆ มีท้ังหมด 47 แปลง รวมเนื้อท่ีกวาสองหม่ืนไร เพื่อแบงให
พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค โดยใหเจาหนาท่ีท่ีเรียกวา “นายกอง” คอยดูแลเก็บ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจากหลักฐานขอนี้แสดงใหเห็นวาทุงศาลายาหรือพื้นท่ีใกลเคียงดังกลาวนี้
ในสมัยนั้นยังไมมีการจับจองหรือต้ังถ่ินฐานท่ัวไปและหากจะพิจารณาขอบเขตของพื้นท่ีจับจองท่ี
ปรากฏในระวางท่ีดินจะสังเกตไดวาบริเวณท่ีเปนคลองโยงในปจจุบันนาจะมีการตั้งถ่ินฐานจับจอง
ท่ีดินไวกอนแลว ระวางท่ีดินบริเวณน้ันจึงไมเปนเสนตรงเชนดานอ่ืน ๆ (ประภาพรรณ อุนอบ : 29-30) 
 คลองมหาสวัสดิ์ เปนคลองท่ีขุดเช่ือมระหวางแมน้ําทาจีนจากแมน้ําเจาพระยา เพื่อ
สะดวกในการเดินทางโดยเรือ จากกรุงเทพฯ ไปยังองคพระปฐมเจดียในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงในสมัย
นั้นยังไมมีทางรถไฟและทางรถยนตสายใต คลองมหาสวัสดิ์มีความยาว 30 กิโลเมตร กวาง 10 วา 
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ปลายคลองผานบานฉิมพลี บานศาลาธรรมสพนตอข้ึนไปเปนปา การขุดคลองเปนไปดวยความ
ยากลําบาก จึงสรางวัดข้ึน คือ วัดสาลวัน ปจจุบันอยูในเขตตําบลศาลายา เลยบริเวณน้ันไปเปนท่ีโลง
แจงขุดคลองงายข้ึน ก็เลยสรางวัดข้ึนอีกวัดหน่ึงช่ือวัดสุวรรณาราม ทําใหขุดคลองงาย คนไม
เจ็บปวยมาก  จนกระทั่งถึงแมน้ํานครชัยศรี และเรียกชวงนี้วาคลองมหาสวัสดิ์ เหตุท่ีช่ือวา คลอง
มหาสวัสดิ์ เพราะใน พ.ศ. 2402 เจาเมืองนครปฐมไดแตงตั้งใหขุนมหาสวัสดิ์ซ่ึงเปนกํานันเปน
ผูดําเนินการขุดคลองมหาสวัสดิ์ทุกระยะ 10 กิโลเมตร ทรงโปรดเกลาใหสรางศาลาริมคลอง เพื่อให
ผูสัญจรไปมาไดใชพักและมีศาลายาหนึ่งท่ีอยูหมู 3 ตําบลศาลายา ไดมีจารึกตํารายาสําหรับการ
รักษาโรคอยู จึงเรียกศาลาดังกลาววา “ศาลายา” อันเปนท่ีมาของตําบลศาลายา คาดวาอยูท่ีบริเวณหมู 
3 ตําบลศาลายา ใกลคลองสามบาทปจจุบันศาลายาดังกลาวไดชํารุดผุพังจนไมเหลือรองรอย 

 

 
 
 สภาพท่ัวไปในปจจุ บันพื้น ท่ีสวนใหญ เปนสี เ ขียวอยูมาก  เนื่ องจากในอดีต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดใหจับจองท่ีสองฝงคลองมหาสวัสดิ์ จํานวน 16,200 
ไร พระราชทานใหกับพระราชโอรสและธิดา จัดแบงท่ีรกรางวางเปลาดังกลาว เปน 50 สวน สวน
ละ 324 ไร ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตตําบลศาลายาและมหาสวัสดิ์ของอําเภอพุทธมณฑล สองฝงคลอง
มหาสวัสดิ์มีบานเรือนต้ังเรียงรายกันอยู โดยมี    ชุมชนใหญอยูบริเวณตลาดศาลายาและวัดสาลวันมี
สภาพเปนตลาดริมน้ําขนาดใหญและมีอูตอเรือดวยไมสักหลายแหง ถัดมาเปนชุมชนวัดสุวรรณา
ราม ซ่ึงมีวัดสุวรรณารามเปนวัดเกาแกแหงหนึ่งของอําเภอพุทธมณฑลและมีส่ิงกอสรางท่ีสวยงาม
หลายแหง อาทิเชน พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ มีโรงเรียนการประถมศึกษา สถานีรถไฟ สถานี
อนามัยและตลาดริมน้ําเปนลักษณะของเรือนไมและแผงลอย  และชาวบานริมคลองมีอาชีพการทํา
การเกษตรหลายอยาง เชน สวนผลไม นาขาว นาบัว นากระเฉดและผักบุง 
 
 เนาวรัตน   พลายนอย, ทุนทางเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ (นครปฐม: โรงพิมพสถาบัน 
  พัฒนาการสาธารณสุขอาเซ่ียน, 2544) , 16-20 .                                         
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เรื่อง  ประวติัคลองมหาสวัสด์ิ 

 

จุดประสงค  เพื่อสํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียนเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์ 
 

คําชี้แจง    1.  แบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5 คน แลวระดมความคิดเพื่อรวบรวมส่ิงท่ีรู
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ ์

                         2. เขียนส่ิงท่ีรูลงในแผนผังความคิด 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 
กลุมท่ี.............                                                                                           
สมาชิกกลุม      1.............................................................  4.......................................................... 

2..............................................................  5.......................................................... 
                         3..............................................................            

                                                       
              
           

ใบกิจกรรมท่ี 1 (1) 

คลองมหาสวัสดิ์ 
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เรื่อง   ประวติัคลองมหาสวัสด์ิ 
 

จุดประสงค เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
 

คําชี้แจง      1.  ตั้งคําถามท่ีตองการรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ และเขียนลงในตารางดาน                      
อยากรูอะไร 

      2.  เขียนแหลงเรียนรูและวิธีหาความรูท่ีนักเรียนตองการหาคําตอบ ลงในตาราง         
ดานแหลงเรียนรู 

 
อยากรูอะไร แหลงเรียนรู วิธีหาความรู 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

            กลุมท่ี............. 
                            สมาชิก 1.....................................................     4...................................................... 
              2.....................................................     5...................................................... 
          3..................................................... 

 

ใบกิจกรรมท่ี 2 (1) 
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                                              เรื่อง  ประวัติคลองมหาสวัสด์ิ 
 

จุดประสงค เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ 
 

คําชี้แจง  1.  ตั้งคําถามท่ีตองการรูเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์ และเขียนลงในตาราง      
ดานเร่ืองท่ีอยากรู 

           2.  ตอบคําถามท่ีตองการรู ดวยการสัมภาษณ/ซักถามผูรู หรือศึกษาเอกสาร แลวนํา                            
เติมลงในดานคําตอบ 

 
เร่ืองท่ีอยากรู คําตอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ใบกิจกรรมท่ี 3 (1) 
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                                          สรุป เรื่องประวัติคลองมหาสวัสด์ิ 
 

จุดประสงค เพื่อใหนักเรียนเขียนอธิบายประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ ์
 

คําชี้แจง      นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้รายบุคคล  
      1.  นําความรูท่ีไดจากการสัมภาษณ ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล เขียนเปน

เรียงความเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ 
 2.  ตั้งช่ือเร่ืองตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                ชื่อ..........................................................เลขท่ี...................      
                                                    

ใบกิจกรรมท่ี 4 (1) 

เร่ือง.................................................................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

242 

 
 
แผนท่ีท่ี 2    แสดงท่ีตั้ง คลองตาหลี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
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ชื่อ....................................................................เลขท่ี............ 

 

 

                                            
เรื่อง  ประวติัคลองมหาสวัสด์ิ 

 
คําชี้แจง     เติมคําหรือขอความลงในชองวางใหเปนประโยคท่ีสมบูรณ 
 
1.  คลองมหาสวัสดิ์ มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา.................................................................................... 
2.  ............................................................................................เปนผูควบคุมการขุดคลองมหาสวัสดิ ์
3.  คลองมหาสวัสดิ์ขุดในสมัย............................................................................................................ 
4.  คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองขุดขนาดกวาง.................วา ลึก................ศอก ยาว...............กิโลเมตร 
5.  จุดเร่ิมตนคลองมหาสวัสดิ์เร่ิมจากคลองบางกอกนอยไปออกแมน้ํา.............................................. 
6.  เหตุผลสําคัญในการขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพือ่................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
7.  นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน คลองมหาสวัสดิ์ขุดมาแลว..........................ป 
8.  เหตุท่ีชุมชนริมฝงแมน้ําทาจีนทยอยข้ึนมาตั้งถ่ินฐาน เพราะ.......................................................... 
............................................................................................................................................................ 
9.  หลังขุดคลองมหาสวัสดิ์ มีชุมชนเกิดข้ึน 5 ชุมชน คือ 1. ............................................................... 
     2. ....................................................................       3. .................................................................... 
     4. ....................................................................       5. .................................................................... 
10. วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ คือ................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 

                                  

 

แบบฝกหัด 
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ขอ 1. คลองขุดชัยพฤกษ 
ขอ 2. เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา) 
ขอ 3. พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
ขอ 4. กวาง 7 วา  ลึก 6 ศอก   ยาว 27 กิโลเมตร 
ขอ 5. แมน้ําทาจีน 
ขอ 6. เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการเสดจ็พระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย 
ขอ 7.   151   ป 
ขอ 8. เพราะเปนเสนทางสําคัญและเห็นวาจะมีความเจริญในอนาคต 
ขอ 9. 5 ชุมชน คือ 1. ชุมชนคลองโยง  2. ชุมชนวัดสุวรรณาราม  3. ชุมชนวัดมะเกลือ 
                              4. ชุมชนศาลายา     5. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ ์
ขอ 10. หองสมุด  อินเตอรเน็ต  ศึกษาเอกสาร ตํารา  สัมภาษณผูรู/ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 
 
                                                               ☺ 

 

 

 

 

 

 
 
 

เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง  ประวติัคลองมหาสวัสด์ิ 
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             โรงเรียน......................................................................ช้ัน........................... 

ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําช้ีแจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.   การเลือกผูนํากลุม 
2.   การกําหนดวตัถุประสงค 
3.   การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.   การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.   การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.   การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.   การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.   การประเมินผลงาน 
9.   การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

 

ระดับคุณภาพ    แบงเปน 3 ระดับ คือ   ระดับ 3   หมายถึง    ดี  
                                                              ระดบั 2  หมายถึง     พอใช   
                                                              ระดบั 1  หมายถึง    ปรับปรุง 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร) 
                                                                                                               ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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ตารางท่ี  27 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความ 
 

 

ระดับคะแนน 

3 2 1 
-  เนื้อหาสอดคลองกับช่ือ
เร่ืองมีรายละเอียดและลําดับ
ของเนื้อหาดี มีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกัน 
-  ใชภาษาไดถูกตอง
เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง เขียน
ไดถูกตองตามหลักภาษา ใช
ถอยคํากระชับ 

-  เนื้อหาสอดคลองกับช่ือ
เร่ือง มีรายละเอียดของเนื้อหา
ไมมากนกั ความสัมพันธของ
เนื้อหาไมคอยตอเน่ือง 
-  ใชภาษาไดเหมาะสมกับ
เนื้อเร่ืองเขียนไดถูกตองตาม      
หลักภาษา ใชถอยคําวกวน 

-  เนื้อหาไมสอดคลองกับ
ช่ือเร่ือง มีรายละเอียดวกวน  
ไมสัมพันธกับเนื้อหา 
-  ใชภาษาไมเหมาะสมกับ 
เนื้อเร่ืองและเขียนไมถูกตอง
ตามหลักภาษาและใชถอยคํา
วกวน 

 

 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
     ได   3  คะแนน อยูในเกณฑด ี
     ได   2  คะแนน อยูในเกณฑพอใช 

    ได   1  คะแนน   อยูในเกณฑปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  คลองนั้นสําคญัไฉน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
เร่ือง   ความสําคัญของคลองกับวิถีชีวติ                                                            เวลา   2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
 -  คลองมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์และชาวพุทธมณฑลเกือบทุก
พื้นที่ในอําเภอพุทธมณฑล อาศัยน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์ในการบริโภคและอุปโภค 
 -  วิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์ในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ท้ังนี้เนื่องจาก 
ความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหมและการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมของผูคนในทองถ่ิน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  2 
 มาตรฐาน ส.4.1(3) เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติความเปนมาของ
จังหวัดโดยเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัด 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ได 
 2.  เปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ท้ังอดีตและปจจุบันได 
 

สาระการเรียนรู 
 1.  ความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ 
 2.  บทบาทของคลองมหาสวัสดิ์กับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 2.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับประวัติคลองมหาสวัสดิ์และผลจากการสังเกต สํารวจและ
สัมภาษณผูรูในทองถ่ินวาไดความรูหรือขอมูลเพิ่มเติมอะไรบาง  ใหนํามาเลาใหเพื่อนๆ ฟง         
 3.  นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ในอดีตเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีนักเรียนได
พบเห็นในปจจุบัน และรวมกันสนทนาในประเด็นตอไปนี้ 
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  -  นักเรียนคิดวาคลองมหาสวัสดิ์ในอดีตและปจจุบันมีอะไรบางท่ีเหมือนกัน
และมีอะไรบางท่ีแตกตางกันบาง 
       -  สภาพความเปนอยูของผูคนท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ แตกตางกัน
อยางไร 
       -  การเดินทางของคนในอดีตและปจจุบัน ใชพาหนะชนิดใดบาง 
       -  สภาพของน้ําในคลองในอดีตและปจจุบันเหมือนกันหรือไมอยางไร 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
              4.   นักเรียนแบงกลุมๆ ละ   5 คน ระดมความคิดเกี่ยวกับคําถามและแหลงเรียนรูท่ี
ตองการหาคําตอบเก่ียวกับความสําคัญและบทบาทของคลองบันทึกผลในใบกิจกรรมท่ี 1   
               5.  นักเรียนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของ
คลองกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูบริเวณคลองมหาสวัสดิ์  จากการสัมภาษณผูรูในทองถ่ินและ
ศึกษาจากใบความรู นํามาเขียนสรุป   ตามใบกิจกรรมท่ี 2 
 6.  ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมรวมกัน สรุปความสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์ โดย
ออกไปเขียนเปนแผนผังความคิดบนกระดานดํา รวมกันอภิปรายและสรุปผล ครูชวยเพิ่มเติมสวนท่ี
ยังบกพรองใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 7.  นักเรียนดูวีดีทัศนเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ หลังจากนั้นรวมกันอภิปรายและ 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้ 
       -   นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบาง 
       -   คลองมหาสวัสดิ์มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูบริเวณคลอง
มหาสวัสดิ์อยางไร 
                     -  นักเรียนคิดวา คลองมหาสวัสดิ์ในอดีตเปนอยางไร  และในปจจุบันเปน
อยางไร  
                     -   นักเรียนอยากใหคลองมหาสวัสดิ์มีสภาพแวดลอมเปนอยางไร                                                  
 8.  นักเรียนชวยกันระดมความคิดและศึกษาใบความรูเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์กับ
การใชประโยชน  และเขียนสรุปตามใบกิจกรรมท่ี 3   
 9.   ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับการใชประโยชนของนํ้าใน
คลอง บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยเปรียบเทียบท้ังใน
อดีตและปจจุบันตรวจสอบความถูกตองและชวยกันเพิ่มเติมจนสมบูรณ 
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 10.  นักเรียนแตละกลุมนําความรูท่ีไดจากการสัมภาษณผูรู รวบรวมขอมูลจากเอกสาร      
ใบความรู  หรือศึกษาจากแหลงการเรียนรูตางๆ  วิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีทําใหวิถีชีวิตของ 
ชาวมหาสวัสดิ์เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  บันทึกผลตามใบกิจกรรมท่ี 4 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 11.  ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับปญหา สาเหตุและ
ผลกระทบท่ีทําใหวิถีชีวิตของผูคนท่ีเปล่ียนแปลงไป สรุปเปนแนวคิดในการปฏิบัติตนเพ่ือดูแล
รักษาสภาพแวดลอมของทองถ่ิน เพื่อนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 12.  นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ีกําหนดให ตรวจคําตอบและปรับปรุงแกไข 
 
ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  รูปภาพ 
 2.  วีดีทัศนเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ 
 3.  ผูรูในทองถ่ินนางระเบียบ  สวัสดิ์จู 
 4.  ใบความรู 
               5.  ใบกิจกรรม 
 6.  ตารางบันทึกกิจกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมกลุม 
 2.  ตรวจใบกิจกรรม 
 3.  ตรวจแบบฝกหัด 
 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  แบบประเมินกิจกรรม 
 3.  แบบฝกหัด 
 เกณฑการประเมิน   
 1.   แบบฝกหัด  ตอบถูกได   1 คะแนน  ตอบผิดได  0 
  ได              8 – 10   คะแนน อยูในระดับ 3   หมายถึง ดี 
    ได                5 – 7   คะแนน อยูในระดับ 2   หมายถึง  พอใช 
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                    ไดนอยกวา   5    คะแนน อยูในระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์จากอินเตอรเน็ต  หรือแหลงการเรียนรู
ตางๆ เพื่อเตรียมวางแผนทําโครงงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

251 

บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง   ความสําคัญของคลองกับวิถีชีวติ 

 
                       

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 (ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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จุดประสงค 
  เพื่อใหนักเรียนบอกประโยชนของคลองมหาสวัสดิ ์

การใชประโยชน เหตุผลท่ีใชคลอง เหตุผลท่ีไมใชคลอง 
1) การอุปโภค - 
บริโภค 

1.  ไมมีทางเลือก ไมมีน้ําประปา
หรือน้ําบาดาลใช 
2.  คุณภาพนํ้าในคลองยังพอใชได 
ยังไมเนาเสีย 
3.  สะดวกสบายเพราะอยูใกลบาน 
4.  คนรุนเกามีวิถีชีวิตอยูกับคลอง 

1.  มีทางเลือก (มีน้ําประปา ,  
น้ําบาดาล) 
2.  คุณภาพนํ้าไมดี อาบแลวคัน 
(โดยเฉพาะชวงท่ีชาวนาระบาย
น้ําท้ิงจากนาเขามา) 
3.  ไมสะดวกอยูไกลบาน 
4.  คนรุนใหมวิถีชีวิตไม
ผูกพันกับคลอง 

2)  การคมนาคม
ขนสง 

1.  สะดวก เพราะบานอยูริมคลอง 
2.  ไมมีถนนหรือไมมีรถยนต 
3.  ใชไปธุระใกลๆ เชน ขามฟาก 
4.  รวดเร็ว 
5.  คุนเคย 
6.  ใชเวลาน้ําทวม 

1.  ไมสะดวกใชถนนดีกวา 
2.  ไมมีเรือเปนสวนตัว 
3.  คลองเต็มไปดวยสวะ 
4.  คาน้ํามันเรือแพง 
5.  ไมคุนเคยและไมนิยม 

3)  การประกอบ
อาชีพ 

อาชีพท่ีสัมพันธกับการใชประโยชน
จากคลอง เชน ทํานา ทําสวน คาขาย
ทางเรือ รับจาง ขับเรือ  เปนตน 

อาชีพท่ีไมสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกับคลอง เชน รับจาง 
ทํางานโรงงาน คาขาย รับ
ราชการ เปนตน 

4) ประเพณี 
วัฒนธรรม 

มีการสืบทอดประเพณแีละคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญ เชนประเพณี
ลอยกระทง เปนตน 

ไมมีคนสืบทอด คนในชุมชน
โดยเฉพาะคนรุนใหมไมสนใจ
ในประเพณีเหลานั้น 

 
เนาวรัตน พลายนอย,ทุนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ (นครปฐม:โรงพิมพสถาบัน                                   

พัฒนาการอาเซี่ยน , 2544) ,25. 

ใบความรู 
  เรื่อง  คลองมหาสวัสด์ิกบัการใชประโยชน 
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                        เรื่อง   ความสําคัญและบทบาทของคลองกับวิถีชีวิต 
 

จุดประสงค      เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของคลองมหาสวัสดิ ์
                        1.  นักเรียนแบงกลุมๆ ละ   5  คน  เตรียมคําถามเพ่ือสอบถามผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับ              

ความสําคัญและบทบาทของคลองมหาสวัสดิ์กับวิถีชีวิตของคนในอดตีและ
ปจจุบัน                             

                        2.  บันทึกคําถามและแหลงเรียนรูลงในใบกจิกรรม 

                     

ขอ คําถาม แหลงการเรียนรู 

1 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

................................................ 

2 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

................................................ 

3 .......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

................................................ 

4 .......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

............................................... 

5 .......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

............................................... 

6 .......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

................................................ 

7 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

................................................

................................................ 

          8 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

............................................... 

............................................. 

ใบกิจกรรมท่ี 1(2) 

คําชี้แจง 
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          เรื่อง   ความสําคัญและบทบาทของคลองกับวิถีชีวิต 
 

จุดประสงค     เพื่อสรุปความสําคัญและบทบาทของคลองมหาสวัสดิ ์
กิจกรรม          นําความรูจากการสอบถามผูใหญ และศึกษาใบความรู มาสรุปเปนผลงานของกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกกลุม 
  1.......................................................    4......................................................... 

2.......................................................    5.......................................................... 
3.......................................................        
 
 

เขียนสรุป 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมท่ี 2 (2)    
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                                   เรื่อง   ความสําคัญและบทบาทของคลองกับวิถีชีวิต 
จุดประสงค    เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิถีชีวิตของชาวคลองมหาสวัสดิ ์
                      ในอดีตและปจจุบัน 
คําชี้แจง          เขียนวิถีชีวิตของคนในอดีตและปจจุบัน บันทึกผลลงในตารางท่ีกําหนดให 

 
วิถีชีวิตในอดตี วิถีชีวิตในปจจุบัน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สมาชิกกลุม 
                     1.......................................................    4......................................................... 
                     2.......................................................    5.......................................................... 
                     3.......................................................      
   

ใบกิจกรรมท่ี 3 (2) 
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                                   เรื่อง   ความสําคัญและบทบาทของคลองกับวิถีชีวิต 
 

จุดประสงค    เพื่อวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหวถีิชีวิตของชาวคลองมหาสวัสดิ์ในปจจุบัน 
                       เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

คําชี้แจง        นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูรูและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ใบความรู   
                     หรือศึกษาจากแหลงการเรียนรูตางๆ วิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีทําให                                    
                     วิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุอะไรบาง

 
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.................................................... ....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

ใบกิจกรรมท่ี 4 (2) 
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                                 นักเรียนทําเคร่ืองหมาย หนาขอถูกและทําเคร่ืองหมาย  หนาขอผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

 
 

แบบฝกหัด 

คําชี้แจง 

(     )     1.  ผูคนบริเวณคลองมหาสวัสดิ์มีความผูกพันกับคลอง 
(     )     2.  ในอดีตคลองเปนศูนยกลางของความเจริญทางอุตสาหกรรม 
                  และการคมนาคม 
(     )     3.  อดีตชาวบานนิยมต้ังบานเรือนอยูริมคลอง 
(     )     4.  คลองเจกกับคลองมหาสวัสดิ์เปนคลองเดยีวกัน 
(     )     5.  ชาวมหาสวัสดิ์ใชประโยชนจากน้ําในคลองในการประกอบอาชีพ 
(     )     6.  ปจจุบันวิถีชีวติของชาวมหาสวัสดิ์ไมมีอะไรเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
(     )     7.  อดีตผูคนใชเรือในการเดินทางและขนสงสินคาแตปจจุบันใช

รถยนต และรถไฟ 
(     )     8.  วิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูริมคลองคอนขางเรียบงาย 
(     )     9.  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหมทําให 

วิถีชีวิตของคนเปล่ียนไป 
(     )    10.  อาชีพการทํานาบัว นาผักกระเฉดและนาผักบุง เปนอาชีพเสริมของ     

ผูคนท่ีอาศัยอยูริมคลอง 
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ขอ 1.     ขอ 2.   ขอ 3.    ขอ 4.
  

ขอ 5.   ขอ 6.   ขอ 7.    ขอ 8.   
    

ขอ 9.   ขอ 10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เฉลยแบบฝกหัด 
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                       โรงเรียน......................................................................ช้ัน........................... 

ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.  การเลือกผูนํากลุม 
2.  การกําหนดวัตถุประสงค 
3.  การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.  การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.  การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.  การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.  การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.  การประเมินผลงาน 
9.  การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

   ระดับคุณภาพ    แบงเปน 3 ระดับ คือ   ระดับ 3   หมายถึง    ดี  
                                                                 ระดับ 2  หมายถึง     พอใช   
                                                                 ระดับ 1  หมายถึง    ปรับปรุง 
 เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
                 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดบัปรับปรุง                                                                               
                                                                                     ลงช่ือ...................................................                                        
                                                                                                     (นางจริยา  ศรีเพชร)    ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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ตารางท่ี  28   เกณฑการประเมินความสามารถในการสรุปความคิด 
 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

เขียนไดตรงประเด็น 
มีรายละเอียดมาก 
มีความสัมพันธ 
กับหัวขอท่ีกําหนดมาให 

เขียนไดตรงประเด็น 
มีรายละเอียดนอย 
มีความสัมพันธ 
กับหัวขอท่ีกําหนดนอย 

เขียนไดไมคอยตรงประเด็นมี
รายละเอียดนอยไมสัมพันธ
กับหัวขอท่ีกําหนด 

 
 
 

 
                       เกณฑการประเมิน 

       

ได   3  คะแนน อยูในเกณฑด ี
     ได   2  คะแนน อยูในเกณฑพอใช 
     ได   1  คะแนน   อยูในเกณฑปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3   รวมกันสํารวจคลอง                   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
เร่ือง  สภาพภมิูศาสตร                                                                                       เวลาเรียน  3 ชั่วโมง 

 
สาระสําคัญ 

  -  คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองขุดท่ีเช่ือมตอคลองตางๆ หลายคลอง และยังเช่ือมตอ
กับแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําทาจีนและแมน้ําเจาพระยา จึงเปนคลองท่ีมีการถายเทและระบายนํ้า
ตลอดเวลา 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 ส.5.2(3) เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม    
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกมิติสัมพันธทําเลที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพของคลองมหาสวัสดิ ์
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  อธิบายสภาพภูมิศาสตรของคลองมหาสวัสดิ์ได 
 2.  นํากระบวนการกลุมมาใชในการทํางาน 
 
สาระการเรียนรู 
 1.    สภาพภูมิศาสตร 
       - ภูมิประเทศ (อาณาเขต ระยะทาง สภาพคลอง) 
       -  ภูมิอากาศ 
       -  การคมนาคม (ทางน้ํา ทางบก) 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
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 2.  ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ โดยใช
กิจกรรมจับคู ไดแก ศาลาธรรมสพน-ท่ีตั้งศพ คลองมหาสวัสดิ์ – คลองขุดชัยพฤกษ เจาพระยาทิพา
กรวงศ  -  ขํา  บุญนาค เปนตน นักเรียนกลุมใดจับคูไดถูกตอง ครูชมเชยและใหรางวัล นักเรียน                            
จับคูไมถูกตอง ครูแนะนําใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
 3.  ครูนําสนทนากับนักเรียน โดยใชคําถามตอไปนี ้
       -  นักเรียนคิดวา คลองมหาสวัสดิ์มีระยะทางกวาง  ยาว  ลึกเทาไร 
       -  คลองมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่ติดตอกับพื้นท่ีใดบาง 
       -  สภาพอากาศคลองมหาสวัสดิ์เปนอยางไร 
       -  นักเรียนมาโรงเรียนโดยใชเสนทางใดไดบาง    ทําไมจงึเปนเชนนัน้ 
       เปนตน 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 4.  นักเรียนจับคู สังเกตแผนท่ีคลองมหาสวัสดิ์ โดยครูใชคําถามนําสนทนา ดังนี ้
       -  แผนท่ี ท่ีนักเรียนเห็นเปนแผนท่ีอะไร 
       -  ในแผนท่ีระบุส่ิงใดบาง 
       - นักเรียนคิดวาขนาดท่ีนักเรียนเห็นตรงกับความเปนจริงหรือไม อยางไร 
       -  ถานักเรียนตองการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรคลองมหาสวัสดิ์ นกัเรียน
ตองการรูอะไรบาง  นักเรียนจะไปหาความรูท่ีไหน ใชวธีิการใดในการหาคําตอบเหลานั้น และตอง
เตรียมวัสดุ - อุปกรณ ท่ีจําเปนอะไรบาง 
 5.  นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน รวมกันวางแผนออกสํารวจสภาพภูมิศาสตรคลอง 
มหาสวัสดิ์ โดยครูและนักเรียนรวมกันกําหนดประเด็นสําคัญในการศึกษา ดังนี้ 
       1.  ภูมิประเทศ (อาณาเขต  ระยะทาง  สภาพคลอง) 
       2.  ภูมิอากาศ 
       3.  การคมนาคม (ทางน้ํา  ทางบก) 
 6.  นักเรียนแตละกลุมฝกต้ังคําถามเพื่อหาคําตอบในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิศาสตรคลองมหาสวัสดิ์ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนในการออกสํารวจสภาพภูมิศาสตร จาก
สถานท่ีจริงในทองถ่ิน 
 7.  ครูพานักเรียนเดินทางออกสํารวจ สัมภาษณ และรวบรวมขอมูลคลองมหาสวัสดิ์  
ตามแผนท่ีวางไว โดยครูคอยควบคุมดูแล ใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด 
 8.  นักเรียนแตละคนวาดรูปสภาพภูมิศาสตรท่ีประทับใจ คนละ 1 ภาพ พรอมระบาย
สีใหสวยงาม ตั้งช่ือภาพและเขียนพรรณนาความคนละไมนอยกวา 5 บรรทัด 
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 9.  นักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนรายงานผลการสํารวจและนําเสนอภาพความ
ประทับใจหนาช้ันเรียนตามใบกิจกรรมท่ี 1 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ครูชมเชยนักเรียนท่ี
ทําผลงานไดดีและแนะนําวิธีการปรับปรุงแกไขผลงานและนักเรียนนําไปปฏิบัติในครั้งตอไป   
 10.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย วิเคราะห ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตรคลองมหาสวัสดิ์เกี่ยวกับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม โดยครูใหความรู
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเสนทางการไหลของน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ และใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก ใบ
ความรู สอบถามผูรู เอกสาร อินเตอรเน็ต และหนังสือคนควาในหองสมุด 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 11.  นักเรียนเขียนสรุปความรูเปนแผนผังความคิดท่ีไดจากการเรียนรูเร่ืองสภาพ
ภูมิศาสตร ติดปายนิเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 12.   นักเรียนทําแบบฝกหัดจํานวน 7  ขอ   ตรวจคําตอบและปรับปรุงแกไข 
 
ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  แผนท่ีคลองมหาสวัสดิ ์
 2.  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 3.  ใบความรู 
 4.  ใบกิจกรรม 
 5.  หนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัยเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 6.  ผูรูในทองถ่ินนายสําอางค  เทียมหงษ  ,นางระเบียบ  สวสัดิ์จู 
 7.  สถานท่ีจริง บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ 
 8.  กระดาษ  สี  ดนิสอ 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมรายบุคคล/กลุม 
 2.  ตรวจผลงาน 
          -  ใบกิจกรรม 
          -  ภาพวาด 
          -  แบบฝกหัด 
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 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบประเมินการสังเกต 
 2.  แบบประเมินใบกิจกรรม 
 3.  แบบฝกหัด 
 เกณฑการประเมิน  
 1.   แบบฝกหัด  ตอบถูกได   1 คะแนน  ตอบผิดได  0 
  ได              8 – 10   คะแนน อยูในระดับ 3   หมายถึง ดี 
    ได                5 – 7   คะแนน อยูในระดับ 2   หมายถึง  พอใช 
                    ไดนอยกวา   5    คะแนน อยูในระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ฝกนักเรียนสังเกตและตรวจสอบสภาพน้ํ า  โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  ความสําคัญของคลองกับวิธีชีวิต      

                     

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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            1.   ท่ีตั้ง       คลองมหาสวัสดิ์ เปนคลองขุดขนาดกวางเจ็ดวา ลึกหกศอก 
ยาว 27 กิโลเมตรเศษ เร่ิมจากคลองมหาสวัสดิ์บางกอกนอย ริมวัดชัยพฤกษมาลา 
ออกไปแมน้ําทาจีน ตรงบริเวณเหนือศาลเจาสุบิน ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี 
เปนคลองท่ีเช่ือมตอกับคลองเจดียบูชา มีประตูน้ําและประตูระบายนํ้าหางจากปาก
คลองเขามา 8 กิโลเมตรและประตูมหาสวัสดิ์ท่ีปากคลองดานแมน้ํานครชัยศรี หาง
จากสถานีงิ้วรายไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร เปนคลองท่ีเช่ือมตอคลองตางๆ 
หลายคลอง ไดแก คลองโยง คลองกํานันขาว คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรูป 2 คลอง
โรงเจ คลองตาแถม เปนตน  ดังนั้นคลองมหาสวัสดิ์จึงเปนคลองท่ีอยูในความดูแล
ของหลายหนวยงาน เชน องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เทศบาลตําบล
ศาลายาและอําเภอพุทธมณฑล   เปนตน 
                                                          

                                   

          ใบความรู 
  เรื่องสภาพภูมิศาสตร 

           อยากรูจัง 

     สภาพภูมิศาสตร  
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พื้นท่ีของคลองมหาสวัสดิ์สวนใหญเปนท่ีราบลุม  น้ําจะไหลผานไปมาเพราะ   
มีการเช่ือมตอกับหลายคลอง และยังเช่ือมตอกับแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ําทาจีนกับ
แมน้ําเจาพระยา ปจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ สภาพน้ําในคลองคอนขางดีกวาคลองทวี
วัฒนาและคลองโยง เนื่องจากชุมชนท่ีอาศัยอยูริมคลองยังใชน้ําคลองในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เชน ชุมชนศาลายา ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนมหาสวัสดิ์ และยังมี
การใชคลองเปนเสนทางสัญจรไปมาอยูมาก คลองมหาสวัสดิ์เปนคลองที่มีการถายเท
และระบายนํ้าในคลองตลอดเวลา เพราะเปนคลองที่ใชน้ําในการทําน้ําประปาสําหรับ
คนกรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียง 
 

ปญหาท่ีสําคัญของคลองมหาสวัสดิ์     มีดังนี้ 
                1. ปญหาดานการซํ้าซอนของโฉนดที่ดินในเขตพื้นท่ีหนาโฉนด ยังเปนช่ือ
โฉนดของตําบลอ่ืนอยู 
                2.   ปญหาขยะมูลฝอย   เกิดการเผาขยะมูลฝอยริมถนน  ขยะริมคลองมีปริมาณ
มากข้ึน 
                3.   ปญหาผักตบชวา   ผักตบชวาในพื้นท่ีมีมากทําใหขัดขวางทางจราจรของ
ราษฎรและเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําเนา 
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                  นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 และคลอง   
มหาสวัสดิ์อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ซ่ึงสภาพ
ภูมิศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   มีดังนี้ 
                 1.  ท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์อยู ท่ี 99  ถนนศาลายา-  
นครชัยศรีตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีในความ
รับผิดชอบคิดเปนพื้นท่ีประมาณ 12.97  ตารางกิโลเมตรหรือ 8,106 ไร  ประชากรมี
ความหนาแนนเฉล่ียตอพื้นท่ีประมาณ 401.23 คน/ตารางกิโลเมตร  
 

                                   
 
                2  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลคลองโยง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลศาลายา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลงิ้วราย ตําบลลานตากฟา        
   อําเภอนครชัยศรี 
 ทิศใต ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด ตําบลบางเตย  
   อําเภอสามพราน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สุเทพ  เพ็งนเรนทร ,นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ . สัมภาษณ  10 พฤศจิกายน 2549. 
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ระเบียบ   สวัสดิ์จู, เกษตรกรนาขาว. สัมภาษณ,  10 ธันวาคม 2549. 

อาชีพประชากรริมฝงคลอง 
 ประชากรที่อาศัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ และบริเวณใกลเคียง สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว การทํานาบัว ทํานาผักกระเฉด และ
ทําสวนผลไม คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรในพ้ืนท่ี สวนอาชีพอ่ืน ไดแก รับจาง 
คาขาย และรับราชการ ผลผลิตทาง การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค กลุมแมบาน
ตําบลคลองมหาสวัสดิ์ ไดนํามาแปรรูปเปนขาวตังหนาหมูหยอง หนางา ไขเค็มเสริม
ไอโอดีน มะมวงหยี ฝร่ังหยี เปนตน สําหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทําให
กลุมแมบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึนจากรายไดปกติ ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สหกรณการเกษตรและพัฒนาชุมชนไดเขามา
สงเสริมในดานความรู การรักษาคุณภาพผลผลิต การจัดหาตลาด การประชาสัมพันธ 
และการบรรจุหีบหอใหนาสนใจสําหรับผูซ้ืออีกดวย 
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อาภรณ  ชอยประเสริฐ, เกษตรกรนาบัว. สัมภาษณ,  20 พฤศจิกายน 2550. 

การทํานาบัว 
 

 
 
 การทํานาบัวเปนอาชีพท่ีประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล 
นิยมประกอบอาชีพหนึ่ง เนื่องจากเปนอาชีพท่ีทํารายไดดี มีคาตอบแทนคอนขางสูง
ตอเนื้อท่ีหนึ่งไร สําหรับ     ข้ันตอนการทํานาบัวเร่ิมจากการทุบบัวทําเทือกเตรียม
พื้นท่ีกอนท่ีเอาไหลบัว (ตนบัวเล็กขุดจากใตน้ํา) แลวนํามาดําใหหางกันประมาณ 6 
เมตร เม่ือตนบัวใหมแตกใบก็เร่ิมหวานปุย ซ่ึงใชเวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะมีดอก
และเร่ิมเก็บดอกได เก็บดอกอยูประมาณ 6 เดือนแลวก็ตองร้ือบัวเกาและทุบบัวทํา
เทือกใหมอีกคร้ังแตถาดูแลรักษาดีก็จะสามารถเก็บไดนานกวานั้น  
 เหตุผลสําคัญของคนทํานาบัวท่ีอยูในวัยกลางคนขณะน้ีคิดวาอาจจะเปนเหตุ
ใหตองเลิกทํานาบัวไปคือการท่ีไมมีคนมาทํางานตรงนี้สืบตอจากเขา โดยเฉพาะใน
รุนลูกและหลานท่ีไมสนใจทําเลยการทํานาบัวเม่ือแกตัวคงจะไมไหวเพราะตองแช
อยูในน้ําท่ีเย็นตลอดเวลาโดยเฉพาะในหนาหนาวน้ําจะเย็นมาก สวนหนึ่งก็คิดวาการ
ทํานาบัวยังถือวาเปนงานท่ีคอนขางหนักและลําบากไมอยากใหลูกหลานตองมาสืบ
ทอดอาชีพใหลําบาก บางคิดวาเม่ือถึงเวลาหากมีเงินออมสักกอนหน่ึงจะลงทุนทํา
สวนมะมวงเพราะไมตองดูแลมาก แลวยกใหบุตรหลานเก็บหาผลผลิตไปดวย 
ขณะท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ ตามท่ีไดรํ่าเรียนมาจะไดสบายกวาไมตองมาทํานาบัว 
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แผนท่ีท่ี  4  แผนท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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 1.  ครูเตรียมจัดทําบัตรคําหรือบัตรขอความ ใหนักเรียนกลุมละ 10 ใบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  เร่ิมเลนกิจกรรมโดยครูแจกบัตรคํา/บัตรขอความใหนักเรียน 10 คนๆ ละ 1 ใบ 
3.  ใหนกัเรียนแตละคนอานบัตรคําแลวชูบัตรของตน เพื่อจบัคูบัตรคําหรือบัตรขอความท่ี  
     สัมพันธกัน คูใดจับคูไดกอนนั่งลงท่ีละคู จนครบทุกคู 
4.  ตรวจสอบความถูกตอง และใหรางวัลนกัเรียนคูท่ีจับคูไดถูกตอง 
  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง    บตัรคํา / บัตรขอความ 
 

คลองมหาสวัสดิ ์

เจาพระยาทิพากรวงศ 

ศาลาธรรมสพน 

คลองขุดชัยพฤกษ 

ขํา  บุญนาค 

ที่ต้ังศพ 

วิธีเลน   

     เกมจับคู 
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                                                      เรื่อง   สภาพภูมิศาสตร 
จุดประสงค               วาดภาพประทับใจเกีย่วกับสภาพภมิูศาสตรได 
 
 ใหนกัเรียนวาดภาพความประทับใจเกีย่วกบัภาพภูมิศาสตร คนละ 1 ภาพ      

ตั้งช่ือภาพ พรอมระบายสีใหสวยงาม และเขียนพรรณนาความคนละ                   
ไมนอยกวา 5 บรรทัด 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ชื่อ..............................................................เลขที่............... 
 

ใบกิจกรรมท่ี  1 (3) 

คําชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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                                                     เร่ืองสภาพภูมิศาสตร 
 

          จุดประสงค            นกัเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรได 
                                        
                                        ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูท่ีไดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรเปน

แผนผังความคิดรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.......................................................เลขท่ี............. 
 

ใบกิจกรรมท่ี  2 (3) 

คําชี้แจง 

 
สรุปความรู 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
.................................................... 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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จุดประสงค      บอกความสัมพันธของส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสภาพภูมิศาสตรได 
คําชี้แจง            ใหนกัเรียนขีดเสนโยงขอความทางซายมือและขวามือท่ีมีความสัมพันธกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ชื่อ..............................................................เลขท่ี....................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาชีพสําคัญ 
2. พื้นที่ของคลอง 
3. คลองมหาสวัสดิ ์
4. แมน้ําสายหลัก 
5. ใชน้ําในการดําเนินชีวิต 
6. ความกวางของคลอง 
7. ความยาวของคลอง 
 

 แมน้ําทาจีน 
 คนริมคลอง 
 เสนทางสัญจรไปมา 
 เกษตรกรรม 
 27 กิโลเมตรเศษ 
 คลองขุด 
 ราบลุม 
  เจ็ดวา 

ลองทําดู 
 

             แบบฝกหัด 
     เรือ่ง สภาพภูมิศาสตร 
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เฉลยแบบฝกหัด  
เรื่อง สภาพภูมิศาสตร 

1. อาชีพสําคัญ 
2. พื้นที่ของคลอง 
3. คลองมหาสวัสดิ ์
4. แมน้ําสายหลัก 
5. ใชน้ําในการดําเนินชีวิต 
6. ความกวางของคลอง 
7. ความยาวของคลอง 
 

 แมน้ําทาจีน 
 คนริมคลอง 
 เสนทางสัญจรไปมา 
 เกษตรกรรม 
 27 กิโลเมตรเศษ 
 คลองขุด 
 ราบลุม 
  เจ็ดวา 
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             โรงเรียน......................................................................ช้ัน........................... 

ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.   การเลือกผูนํากลุม 
2.   การกําหนดวตัถุประสงค 
3.   การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.   การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.   การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.   การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.   การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.   การประเมินผลงาน 
9.   การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

ระดับคุณภาพ   แบงเปน 3  ระดับ คือ  ระดบั 3 หมายถึง ดี 
                                                            ระดบั 2  หมายถึง  พอใช 
                                                            ระดบั 1 หมายถึง ปรับปรุง 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร) 
                                                                                                               ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

279 

ตารางท่ี  29   เกณฑการประเมินความสามารถในการสรุปความคิด 
  

ระดับคะแนน 
3 2 1 

เขียนไดตรงประเด็น 
มีรายละเอียดมาก 
 มีความสัมพันธกับ 
หัวขอท่ีกําหนดมา 

เขียนไดตรงประเด็น 
มีรายละเอียดนอย  
มีความสัมพันธกับ 
หัวขอท่ีกําหนดนอย 

เขียนไดไมคอยตรงประเด็น 
 มีรายละเอียดนอย  
ไมสัมพันธกับหัวขอ 
ท่ีกําหนด 

 
 
 
 
                       

    เกณฑการตัดสิน 
       

     ได   3  คะแนน อยูในเกณฑด ี
        ได   2  คะแนน อยูในเกณฑพอใช 
        ได   1  คะแนน           อยูในเกณฑปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  มาเท่ียวคลองกันเถอะ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                          ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
เร่ือง   แหลงทองเที่ยวเชิงการอนุรักษ                                                                  เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

 
สาระสําคัญ 
 อําเภอพุทธมณฑลเปนอําเภอท่ีมีศักยภาพในการทองเท่ียวสูง   แหลงทองเท่ียวสําคัญ 
ไดแก แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอําเภอและแหลงทองเท่ียวทางการเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ 
ซ่ึงแหลงทองเท่ียวเหลานี้สรางรายไดใหกับผูคนในทองถ่ินและชวยใหคนในทองถ่ินสามารถเล้ียง
ชีวิตตนเองไดและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  2 
 มาตรฐาน ส 3.2 (1) รูและเขาใจปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการ 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการระดับทองถ่ิน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ได 
 2.  วิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานท้ังการผลิตและบริการในระดับทองถ่ิน  
 3.  มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 
 

สาระการเรียนรู 
 1.  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (สวนกลวยไม นาบัว สวนผลไม ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 2.  นําบัตรประโยคเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตรและวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์ในอดีต
และปจจุบันใหนักเรียนผลัดกันอานและจัดเขาพวก กลุมใดจัดกลุมไดถูกตองครูกลาวชมเชย  
กลุมใดจัดกลุมไมถูกตองครูแนะนําใหปรับปรุงแกไข 
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 3.  นําผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองใหนักเรียนดู  ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ  เชน  
  -   นักเรียนเคยเห็นผลิตภัณฑชนิดนี้ท่ีไหน 
  -   ส่ิงท่ีนักเรียนเห็นนี้คืออะไร 
  -   นักเรียนอยากออกไปดูวีธีทําหรือไม 
  -   นักเรียนจะไปดูการทําผลิตภัณฑนี้ท่ีไหน   
  -   ทําไมจึงอยากไปสถานท่ีนั้น 
 4.   นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน ระดมความคิดเกี่ยวกับความตองการในการศึกษา
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์วา นักเรียนตองการไปเรียนรูเร่ืองใด แหลงเรียนรู
ใดบาง และนักเรียนตองการถามคําถามกับผูรูในทองถ่ินในประเด็นใดบาง ตามใบกิจกรรมท่ี 1 และ 
2 
 5.  ตัวแทนนักเรียนนําเสนอประเด็นที่ตองการศึกษาหนาช้ันเรียน หลังจากน้ันครูและ
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงประเด็นคําถามใหเหมาะสม 
 6.  นักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุ – อุปกรณท่ีจําเปนในการศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ริมคลองมหาสวัสดิ์ และรวมกันกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติตนขณะการเรียนรูและเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ ในทองถ่ิน 
  7.  พานักเรียนออกศึกษานอกสถานท่ี แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์
โดยใชเรือชะลา ของนายสมใจ  เทียมหงษ  ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 แหลงการ
เรียนรูท่ีนักเรียนเขาศึกษาไดแก สวนกลวยไม กลุมแมบานมหาสวัสดิ์ สวนผลไม และนาบัวริมคลอง 
มหาสวัสดิ์ 
 8.  ครูแนะนําใหนักเรียนรูจักผูรู /ภูมิปญญาทองถ่ิน หลังจากนั้นนักเรียนสัมภาษณ 
สังเกต  รวบรวมขอมูล และฝกปฏิบัติจริงในการทําขาวตังหนาหมูหยอง ดูการสาธิตเกี่ยวกับการ
ขยายพันธุของกลวยไม  ชมนาบัว  ตลอดจนศึกษาธรรมชาติริมคลองมหาสวัสดิ์ และเดินทางกลับ
โรงเรียน 
 9.  นักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสาร ใบความรู และอินเตอรเน็ต เขียน
รายงานผลการศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ พรอมท้ังนําเสนอผลงานหนา
ช้ันเรียน  
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 10. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ผลิตภัณฑทางเกษตรซ่ึงเปนผลผลิตในชุมชน เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซ่ึงเกิดจาก 
การรวมกลุมของแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์  เปนตัวอยางของการผลิตสินคาและบริการ  
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ซ่ึงใชสถานท่ี วัตถุดิบ  เงินทุนและแรงงานในทองถ่ินทําใหชุมชนมีเงินหมุนเวียน สมาชิกในชุมชน
มีรายไดเพ่ิมข้ึน ครูใหความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม
ขอสงสัยในประเด็นตางๆ  และรวมกันสรุปเปนแผนผังความคิด  เนนนักเ รียนนําความรู 
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 11.  นักเรียนแตละคนเขียนสรุปผลการเรียนรู และความประทับใจรายบุคคล และ
นําเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนๆ และประเมินผลงานรวมกัน 
 12.  นักเรียนทํากิจกรรมทบทวนความรู  
 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  เกมประโยค 
 2.  สถานท่ีจริง เชน สวนกลวยไม นาบัว สวนผลไม 
 3.  ผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ขาวตังหนาหมูหยอง ไขเค็ม เปนตน 
 4.  ผูรู/วิทยากรทองถ่ิน   นางสังวาลย  ดวงสรอยทองและคณะ 
 5.  คลองมหาสวัสดิ์ 
 6.  ใบกิจกรรม 
 7.  ใบความรู 
 8.  แผนพับ เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว 
 9.  อินเตอรเน็ต 
 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2.  ตรวจใบกิจกรรม 
 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  แบบประเมินกิจกรรม 
 เกณฑการประเมินแบบฝกหัด     ตอบถูกได 1  คะแนน  ตอบผิดได  0 
 ได                 8 – 10   คะแนน   อยูในระดับ  3  (ดี) 
 ได               5 – 7   คะแนน  อยูในระดับ  2  (พอใช) 
 ไดนอยกวา       5    คะแนน  อยูในระดับ  1  (ปรับปรุง) 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 -    นักเรียนจัดทําแผนพับแนะนําแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน คนละ 1 ช้ิน    
                  -    วางแผนการทําโครงงานตามความสนใจ    
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  แหลงทองเที่ยวเชิงการอนุรักษ      

                     

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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  1.  ครูเตรียมบัตรประโยค จํานวน 10 แผน  
 

ตัวอยาง  บัตรประโยค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.  ใหตวัแทนนักเรียนเลือกบัตรประโยคทีละใบ แลวอานใหเพื่อนๆ ฟงจนครบ 10 ใบ 
3.  นักเรียนจัดกลุมบัตรประโยคท่ีเปนเร่ืองราวของคลองมหาสวัสดิ์ในอดีตและปจจุบัน 
4.  ครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แลวใหรางวัลนักเรียนท่ีจดักลุมไดถูกตองเรียนท่ีจัดกลุมไป

ได 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม อดีต หรือ ปจจบุัน 

วิธีเลน 

 

วิถีชีวิตเรียบงาย      

 น้ําใสสะอาด   ตักมาด่ืมกนิได 

     แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

มีน้ําใจกับทุกคน 

     นิยมเดินทางโดยใชรถยนต 
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แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในอําเภอพุทธมณฑล 
 แหลงทองเท่ียวในอําเภอพุทธมณฑลมีหลายแหง  มีท้ังแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  ซ่ึงอําเภอพุทธมณฑลเปนอําเภอท่ีมีศักยภาพในการทองเท่ียว
สูงเนื่องจากมีสถานท่ีสําคัญหลายแหงในปจจุบัน และมีสถานท่ีดีอีกหลายแหงท่ีสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 คลองมหาสวัสดิ์มีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพื่อชมอาชีพสําคัญของทองถ่ินของ
อําเภอพุทธมณฑล ดังนี้ 
 1. อาชีพนาบัว มีการทําในบริเวณริมถนนศาลายา – บางภาษี ในทองท่ีตําบลศาลายา
และตําบลคลองโยง มีท้ังนาบัวหลวง (บัวดอก) และบัวสาย (บัวสีตาง ๆ) จะเนนข้ันตอนตาง ๆ 
ในการปลูก การใสปุย การบํารุงรักษา การฉีดยาฆาแมลง การเก็บดอกบัว การกําบัว และการ
ขนสงไปยังตลาด 
 2. อาชีพทําสวนกลวยไม มีอยูหลายแหง เชน หมูท่ี 3 และ 5 ตําบลศาลายา ใกลวัด
มะเกลือ ตําบลคลองโยง 
 3. อาชีพอูตอเรือ ตั้งอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ใกลกับวัดสาลวัน โดยเดินทางผาน   ท่ีวา
การอําเภอมาตามถนนศาลายา – บางภาษี ขามทางรถไฟ ขามคลองมหาสวัสดิ์ แลวเล้ียวขวาไป
ตามถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ผานวัดสาลวันไปเล็กนอยจะพบอูตอเรือดวยไมสัก ไดแก อูบุญ
สง, อูจิตอารีย, อูรุงโรจนมีเรือขนาดตางๆ ท้ังเรือท่ีไวใชสอยในแมน้ําลําคลอง เรือลําเล็กลงมา 
ซ่ึงไวใชขายกวยเตี๋ยวเรือและเรือลําเล็กๆ สําหรับเปนของท่ีระลึก 
 4. สวนผักกระเฉด และสวนผักบุง มีอยูริมถนนศาลายา – นครชัยศรี ติดกับซอยเขา 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
 5. สวนผลไม ท่ีเปนผลไมประจําถ่ิน ไดแก สวนสมโอ สวนมะมวง ฝร่ัง สวน 
หมากพลู และมะพราว ซ่ึงมีอยูหลายแหงอาจจะขับรถไปดู เชน ขางโรงพยาบาลพุทธมณฑล 
หรือลองเรือตามคลอง   มหาสวัสดิ์โดยบริการของผูใหญสุทัศน สวัสดิ์ทอง ซ่ึงรูจักกับ
ชาวสวนตาง ๆ เปนอยางดี 

  เราไปเท่ียว 
ดวยกันดไีหม 

ใบความรู 
เรื่อง  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
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แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  
  นอกจากแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีเปนเอกลักษณ
หรือจุดแข็งของแตละทองถ่ิน ในการที่จะสรางรายไดใหแกทองถ่ินเอง ภายใตการจัด  การของ
ทองถ่ิน ดังนั้นการท่ีเรารูวาทองถ่ินหรือชุมชนมีแหลงทองเท่ียวหรือมีจุดขายใดท่ีสามารถ
นาํมาสรางเปนแหลงทองเท่ียวได เม่ือรูและตระหนักถึงคุณคาของส่ิงเหลานั้นก็จะทําใหชุมชน
มีศักดิ์ศรี ในพ้ืนท่ี        พุทธมณฑลเองก็มีการทําเกษตรกรรม เชน สวนผลไมชนิดตาง ๆ ไดแก 
สวนสมโอ สวนกลวยไม สวนฝร่ัง สวนมะพราว ซ่ึงลวนแตเปนวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ และมีแหลง
ทองเท่ียวตามธรรมชาติ นั่นคือ “ลําคลอง” เนื่องจากพุทธมณฑลเปนพื้นท่ีมีคลองเปนจํานวน
มาก วิถีชีวิตของชาวพุทธมณฑล      จึงผูกพันอยูกับลําคลองมาต้ังแตในอดีต เนื่องจากชาว
พุทธมณฑลไดใชประโยชนจากลําคลองหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร เสนทางใน      การคมนาคม เปนตน ซ่ึงจะเห็นวาลําคลองน้ันมีบทบาทตอการ
ดํารงชีวิตของชาวพุทธมณฑลอยางมาก ในปจจุบันชาวพุทธมณฑลก็ยังคงรักษาวิถีการ
ดํารงชีวิตริมน้ําไวได ซ่ึงสามารถจัดการ        ทองเท่ียวท่ีเรียกวา “การทองเท่ียวเชิงเกษตร” ได 
ดังนั้นผูท่ีมีศักยภาพดานการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรก็นาจะเปนบุคคลท่ีมี  ความสามารถ 
ในการจัดการดานการทองเท่ียวพรอมไปกับการอนุรักษไวซ่ึงส่ิงแวดลอมและ    วัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล การทองเท่ียวในพื้นท่ีเปนการทองเท่ียวเชิงเกษตร โดยการลองเรือชม
สวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวบานใน   
ชุมชนมหาสวัสดิ์ นับเปนแหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร ท่ียังคงรักษาสภาพของ
ชุมชนไมแตกตางไปจากอดีต ซ่ึงคลองน้ีไดเช่ือมโยงคลองบางกอกนอยไปสูองคพระปฐม
เจดียมีความยาว 27 กิโลเมตร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกลาฯ ใหขุด
คลองมหาสวัสดิ์เมื่อ   ป พ.ศ. 2400 
 เรือท่ีใชเปนพาหนะในการทองเท่ียวเปนเรือหางยาว สามารถรองรับผูโดยสารได
ไมเกิน 5 คน โดยคิดคาเรือลําละ 300 บาทและคาชมแหลงทองเท่ียวจุดตาง ๆ คนละ 70 บาท 
โดยมีคนขับเรือเปนผูนําชมตลอดเสนทาง มีเจาของสวนเปนผูนําชมในแตละจุด 
 เสนทางการทองเท่ียวท่ีจัดใหชมขณะนี้มี 4 จุด คือ นาบัว กลุมแมบาน สวน
กลวยไมและสวนผลไม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเวลาท่ีนักทองเท่ียวเดินทาง คือ นาบัวควรไปชวงเชา
หรือชวงเย็นท่ีแดดไมรอนมากเกินไป ซ่ึงคนขับเรือและนําเท่ียวจะเปนผูกําหนดวาควรจะไป
ชมจุดใดกอน พื้นท่ีท่ีจัดเปนจุดทองเท่ียวนั้นพบวาเปนท่ีดินเชาเปนสวนใหญ มีเพียงสวน
ผลไมเทานั้นท่ีเปนเจาของท่ีดิน การใหบริการในแตละจุดจะมีน้ําและผลไมจากสวนให
นักทองเท่ียวไดรับประทานกัน  
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 จุดท่ี 1 ลองเรือไปชมนาบัวเปนแหงแรก มีพื้นท่ี 20 ไร 1 งาน 90 ตารางวา แต
พื้นท่ีท่ีทําการปลูกบัวมีเนื้อท่ี 14 ไร มีบัว 3-4 พันธุ การเดินทางจะสะดวกสําหรับเรือท่ีมี
ขนาดเล็ก เนื่องจากตองลอดผานสะพานเพ่ือใชเสนทางคลองปฏิรูป 2 ไปจนถึงนาบัว ใช
ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ระหวางทางนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
สองฝงคลอง เม่ือกอนพื้นท่ีท่ีใชทํานาบัวนี้ เปนพื้นท่ีนาขาว แตการทํานาไมไดผลดี
เทาท่ีควร เพราะทํานาไดเพียงปละ 2 คร้ัง ทําใหชาวนาขาวมีรายไดไมเพียงพอ จึงเปล่ียนมา
ทํานาบัว เนื่องจากสามารถมีรายไดวันเวนวันจาก  การเก็บบัวขาย เปนรายไดท่ีพอเล้ียง
ครอบครัวจนสามารปลดหน้ีได ในการชมนาบัว นักทองเท่ียวจะไดนั่งเรือชมรอบนา ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับวันท่ีมีการเก็บบัว ซ่ึงถามีการเก็บบัว นักทองเที่ยวจะไดดูวิธีการกําบัวเทานั้น 
เพราะเรือนั้นจะนําไปใชสําหรับเก็บบัว แสดงใหเห็น    วิถีชีวิตการทํานาบัวอยาง  แทจริง 
ไมไดเอาใจนักทองเท่ียว      

 
                 จุดท่ี 2 เปนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ท่ีมีการทําผลิตภัณฑการแปรรูป
อาหารในเขตหมู 3 เชน มะกอก มะมวง มะยม มะละกอ ฝร่ัง นํามาทําหยีโดยปรุงรสดวย
น้ําตาล เกลือและพริกในสัดสวนท่ีเหมาะสม ขาวตังหนาหมูหยองและหนางา นอกจากนี้ยัง
เปนแหลงทําไขเค็มไอโอดีน ซ่ึงผลิตภัณฑท้ังหมดไดรับรองคุณภาพจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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มนูญ  นราสดใส. ผูรูทองถ่ินเร่ืองแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ. สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2550.  

   จุดท่ี 3 เปนสวนกลวยไมตระกูลหวายที่เพาะพันธุเอง มีเนื้อท่ี 12 ไร เจาของสวน
คือลุงชุก และปาจุก คชเวช นอกจากจะสงขายภายในประเทศแลวยังมีการสงออกตางประเทศ
ราคาชอละ 50 สตางคเปนอยางตํ่า แตเดิมทําสวนมะลิประมาณ 4-5 ป แตเนื่องจากตองใช
คนงานเปนจํานวนมาก ประกอบกับมะลิเปนพืชลมลุกท่ีตองร้ือปลูกใหมไมซํ้าท่ี จึงเปล่ียนมาทํา
สวนกลวยไมจนถึงปจจุบัน พันธุท่ีข้ึนชื่อสําหรับท่ีสวนแหงนี้ คือ พันธุทัศนีย 
 

                                                 
 
                 จุดท่ี 4 เปนจุดสุดทายเปนสวนผลไม มีเนื้อท่ี 246 ไร ประกอบดวย สมโอ มะมวง 
ขนุน มะพราว มะปราง มะกอกและผักสวนครัวนานาชนิด เจาของสวนคือ นายบุญเลิศ   
เศรษฐอํานวย ผูนําชมสวนคือลูกสาว มีทักษะการนําเท่ียวดีมาก แนะนําใหความรูเร่ืองสวน   
รับประทานไดสด ๆ โดยไมเปนอันตรายเพราะใชปุยชีวภาพ และเม่ือเดินไปยังทายสวน   
นักทองเท่ียวจะไดชมทิวทัศนของทองทุงอันเขียวขจีโดยรอบอีกดวย 
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เรื่อง   แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 
จุดประสงค             เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
                                             
                              ใหนกัเรียนแตละกลุม ระดมความคิดเกี่ยวกับความตองการในการศึกษา   
                               แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา      นักเรียนตองการศกึษาเร่ืองใดบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

สมาชิกกลุม  1.............................................................เลขท่ี.................... 
  2............................................................ เลขท่ี.................... 
  3.............................................................เลขท่ี..................... 
  4............................................................ เลขท่ี.................... 
  5............................................................. เลขท่ี................... 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1 (4) 

คําชี้แจง 

.............................

.............................

.............................................................
................................
................................

...........................

...........................

...........................

................................

................................

................................

...........................

...........................

...........................

เร่ืองท่ีตองการศึกษา 
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เรื่อง   แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

            จุดประสงค            เพื่อฝกการเขียนคําถามในประเด็นท่ีตองการรู 
 

                                            ใหนักเรียนชวยกันเขียนคําถามท่ีจะไปสัมภาษณผูรูในทองถ่ิน 
                                             ในประเด็นท่ีนักเรียนตองการรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกลุม 1....................................................  4..............................................                                       
                            2...................................................  5............................................. 
                             3...................................................  

 

ใบกิจกรรมท่ี 2 (4) 

คําชี้แจง 

คําถาม  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

คําถาม  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

คําถาม  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

คําถาม  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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                                               เรื่อง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.....................................................................เลขที่.............. 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3 (4) 

เร่ือง............................................................. 
…………...............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

  สรุปความประทับใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

293 

 
 
 

 
 

 
                       นําตัวอักษรหรือขอความทางขวามือ มาใสทางดานซายมือใหสัมพันธกนั 
 
............. 1.  บุคคลแรกท่ีไดบันทึกการเดินทางผานอําเภอพุทธมณฑล 
............. 2.  มีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
............. 3.  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ ์
............. 4.  แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีเปนเอกลักษณ 

หรือจุดแข็งของทองถ่ิน 
............. 5.  เปนช่ือของกลวยไมพันธุหวายท่ีเพาะพันธุเอง 
............. 6.  ส่ิงท่ีทําใหสวนผลไมบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ปลอดสารพิษ 
............. 7.  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 
............. 8.  แมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ ์
............. 9.  ผูมีความรูในทองถ่ิน สามารถถายทอดใหผูอ่ืนได 
............. 10. จุดเนนของแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ทบทวนกันหนอย 

คําชี้แจง 

ก. สุนทรภู 
ข. ปุยชีวภาพ 
ค. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ง. พุทธมณฑล 
จ. คลองมหาสวัสดิ ์
ฉ. นาบัว 
ช. ทัศนีย 
ซ. ขาวตังหนาหมูหยอง 
ฌ. แปรรูปอาหาร 
ญ. พืชอนุรักษ 
ฎ. อาชีพสําคัญ 
ฏ. คลองทวีวัฒนา 
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1.    ก 
2.    ง 
3.    ฉ 
4.    จ 
5.    ช 
6.    ข 
7.    ซ 
8.    ฌ 
9.    ค 
10.  ฎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยคําตอบ 
       เรื่องแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
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                   โรงเรียน.................................................................ช้ัน................ 
                                ภาคเรียนท่ี...................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี...................... 

สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 
                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.   การเลือกผูนํากลุม 
2.   การกําหนดวตัถุประสงค 
3.   การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.   การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.   การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.  การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.   การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.   การประเมินผลงาน 
9.   การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

ระดับคุณภาพ   แบงเปน   3  ระดับ   คือ  ระดับ 3 หมายถึง   ดี 
                                                                 ระดับ 2  หมายถึง พอใช  
                                                                 ระดับ  1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร)  ผูประเมิน 
                                                                                                            

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5   เด็กรุนใหม ใสใจส่ิงแวดลอม 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์                                                                  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง 

 
สาระสําคัญ 

  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จําเปนตองมีความรวมมือกันหลายฝายตั้งแตบุคคล ครัวเรือน
ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาคลอง 
มหาสวัสดิ์ คือ บุคคลทุกคนท่ีอยูในชุมชน การปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความรู เกิดเจตคติท่ีดีและ 
เกิดการปฏิบัติท่ีดีตอการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  2 
 มาตรฐาน ส.5.2 (3) เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนรวมแกปญหาและ
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมใน
ทองถ่ิน 
 2.  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. วิเคราะหปญหา สาเหตุและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาว 
มหาสวัสดิ์ได 
 2.  บอกเหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ได 
 3.  บอกแนวทางอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ได 
 4.  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
 
สาระการเรียนรู 
 การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
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 -  ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา  ดิน  หิน  แรธาตุ  สัตว  พืช) 
 -  ส่ิงแวดลอม (ภูมิปญญาทองถ่ิน  วิถีชีวิตและการดูแลรักษาน้ํา) 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 2.  นักเรียนอานหนังสือการตูนเร่ืองรักษคลอง รักษถ่ินพรอมกัน และสนทนาเพื่อ
ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการออกสํารวจแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน และเร่ืองราวท่ีพบเห็น ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  -  นักเรียนไดรับความรูอะไรจากหนังสือการตูนบาง 
  -     นักเรียนพบเห็นอะไรบางขณะออกสํารวจแหลงเรียนรูตางๆ   
  -     ส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็น  ส่ิงใดบางเปนส่ิงท่ีนักเรียนพอใจและอยากจดจํา  
                 -     ส่ิงใดบางเปนท่ีนักเรียนไมพอใจ  มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของนักเรียน 
นักเรียนคิดวาเปนปญหาในชุมชน และอยากใหมีการปรุงปรุงแกไขใหดีข้ึน   
                  -     ทําไมจึงคิดเชนนั้น 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู    
 3.    นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมท่ี 1 และบันทึกผลลง
ในแบบบันทึกท่ี 1.1 -1.3  พรอมสงตัวแทนรายงานผลหนาช้ันเรียน 
 4.    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลของกิจกรรมท่ี  1.1 -1.3  โดยเนนปญหาท่ีสําคัญ
และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของนักเรียนมากท่ีสุด 
 5.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบของปญหาน้ําในคลอง 
มหาสวัสดิ์เนาเสีย อภิปราย และสรุปแนวทางการแกปญหา เปนแผนผังความคิดของกลุม บันทึกผล
ในใบกิจกรรมท่ี 2  พรอมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
 6.    ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห  อภิปรายเหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์ ตามใบกิจกรรมที่ 3  และสรุปแนวทางในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อให
นักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 7.  นักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน จากใบความรู  เอกสาร หรือผูรูในทองถ่ินเขียนสรุปเปนแผนผัง
ความคิดของกลุม นําไปจัดแสดงบนปายนิเทศเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
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                  ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 8.    นักเรียนเขียนสรุปความรูและความประทับใจจากการเรียนรูตามใบกิจกรรมท่ี 4 
 
ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  หนังสือการตูนเร่ืองรักษคลอง รักถ่ิน  
 2.  ใบความรูเกี่ยวกับการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 3.  ใบกิจกรรม 
 4.  แบบบันทึกผล 
 5.  ผูรูในทองถ่ิน  ไดแก นางสังวาลย  ดวงสรอยทอง   นายสมใจ  เทียมหงษ 
 6.  เอกสาร 
 7.  หองสมุด 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมกลุม 
2. ตรวจใบกิจกรรม    

 เคร่ืองมือ 
 1.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.    แบบประเมินกิจกรรม 
 เกณฑการประเมินแบบฝกหัด   ตอบถูกได    1 คะแนน  ตอบผิดได  0 
 ได              8 – 10   คะแนน อยูในระดับ 3   หมายถึง ดี 
 ได                5 – 7   คะแนน อยูในระดับ 2   หมายถึง  พอใช 
                   ไดนอยกวา   5    คะแนน อยูในระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 มอบหมายนักเรียนสํารวจ สัมภาษณผูรูในทองถ่ินเกี่ยวกับเร่ืองราวในอดีตท่ีเกี่ยวของ 
กับคลองมหาสวัสดิ์ หรือจัดทําโครงงานผูเฒาเลาเร่ืองคลองตามความสนใจ    
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง      การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์                                                 

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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                          สื่อหนังสือการตูนประกอบคํากลอน   เน้ือหาโดยจริยา  ศรเีพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
                     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

301 

 
                                                    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

302 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 
การอนุรักษคลองมหาสวัสด์ิ 

 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีมนุษยจะขาดเสียไมได มนุษยได
นําน้ํามาใชประโยชนมากมาย เชน ใชในการบริโภค การเกษตรกรรม การผลิตพลังงาน 
ชําระส่ิงสกปรก ใชในการคมนาคม และการขนสง เปนตน ปจจุบันคุณภาพของน้ําเส่ือม
โทรมลง โดยเฉพาะคุณภาพน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ เกิดจากการท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูล และ
การระบายของเสียจากโรงงานลงสูแมน้ําลําคลอง ควรที่เราจะตองรวมมือกันแกไข
กอนท่ีจะไมมีน้ําใหใชตอไป ส่ิงท่ีจะกลาวถึงในเร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 ความหมายของการอนุรักษ  
 การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด ใชใหไดนาน
ท่ีสุด และเกิดประโยชนมากท่ีสุด ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติใหนอยท่ีสุดและ
สามารถกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยท่ัวถึงกัน ดังนั้น การอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ จึงหมายถึง การดูแลรักษา การพัฒนานําในคลองใหใสสะอาดและปองกัน
รักษาใหมีสภาพคงเดิม รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีทําใหน้ําเนาเสีย 
 ปญหาของทรัพยากรน้ํา 
 ปจจุบันปญหาแหลงน้ําสกปรกนับเปนปญหาสําคัญท่ีตองเรงแกไข เนื่องจากมี
ผูคนมากมายท่ีใชน้ําในปริมาณมาก ทําใหความตองการน้ําเพิ่มข้ึน ปญหาการขาดแคลน
น้ําและปญหาน้ําเสียจึงรุนแรงข้ึน ดังท่ี กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2537 : 51 - 53) 
ไดวิเคราะหปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรน้ําไวดังนี้ 
 1. ปญหามีน้ํานอยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเปนผลเนื่องมาจากการตัด
ตนไม ทําลายปา ทําใหปริมาณนํ้าฝนนอยลงเกิดความแหงแลงเสียหายตอพืชเพาะปลูก
และการเล้ียงสัตว 
 2. ปญหาการมีน้ํามากเกินไป เปนผลมาจากการตัดปาไมมากเกินไป ทําใหเกิด
น้ําทวมไหลบาในฤดูฝน สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 
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 3. ปญหาน้ําเสีย เปนปญหาใหมในปจจุบัน สาเหตุท่ีทําใหเกิดน้ําเสีย ไดแก น้ํา
ท้ิงจากบานเรือน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกท้ิงลงสูแมน้ําลําคลอง น้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม น้ําฝนพัดพาเอาสารพิษท่ีตกคางจากแหลงเกษตรกรรมลงสูแมน้ําลําคลอง  
 
วิธีการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 
 กรมอนามัย (2541 : 19 - 21) กลาววา การเนาเสียของน้ําในแมน้ําลําคลองนั้น
เกิดจากของเสียท่ีท้ิงลงในแมน้ํามากเกินไป การแกไขจึงตองทําโดยลดการท้ิงของเสียง
ลงในแมน้ําโดย 
 1. ใหโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ  เชน  โรงงาน 
โรงพยาบาล ฟารมเล้ียงสัตว จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหน้ําสะอาดกอนปลอยลงสู
แมน้ําลําคลอง 
 2. ใหมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียงในชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน 
 3. ใหภัตตาคาร รานอาหาร บานเรือน มีการทําบอดักไขมันจากเศษอาหาร
กอนปลอยน้ําเสียจากครัวลงแมน้ําลําคลอง 
 4. หามท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูล น้ําเสียและน้ํามัน ลงในแมน้ําโดยตรง 
 5. ลดการใชสารพิษ เชน ตะกั่ว แคดเมียม และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 นอกจากนั้นประชากรควรมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ําลําคลอง ดังนี้ 
 1. ถาประกอบกิจการใดๆ ท่ีมีของเสีย เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม กอนท้ิง
ของเสียในแมน้ํา ลําคลอง ควรทําการบําบัดของเสียเพื่อลดมลพิษเสียกอน 
 2. ลดการท้ิงขยะส่ิงปฏิกูล และน้ําเสียจากบานเรือนลงในแมน้ํา ลําคลอง โดย
การนําขยะไปฝงหรือเผา ทําหลุมซึมหรือบอดักไขมันประจําครัวเรือน เปนตน 
 3. งดปริมาณขยะท่ีจะท้ิง โดยการนําส่ิงท่ีเหลือใชกลับมาใชประโยชนใหม 
 4. หลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีมีพิษ ถาจําเปนตองใชควรใชแตนอยเทาท่ีจําเปน 
 5. กําจัดกากของเสียท่ีมีพิษ เชน ภาชนะบรรจุยากําจัดแมลง ดวยการฝงไมควร
ท้ิงหรือลางในแมน้ํา ลําคลอง 
 6. ไมถายอุจจาระหรือปสสาวะลงแมน้ํา ลําคลอง บานเรือนท่ีอยูริมน้ํา ควรใช
สวม 
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 7. ชวยกันสอดสองดูแล แนะนํา ตักเตือน หามปรามผูท่ีท้ิงขยะหรือของเสียลง
ในแมน้ํา ลําคลอง 
 8. ชวยกันดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 
 9. ชวยกันเก็บขยะ ซากพืช ซากสัตว และวัชพืชในลําน้ํา ใชน้ําอยางประหยัด 
 10. ลดปริมาณนํ้าท่ีใชจากแหลงน้ํา และลดปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 
 11. ชวยกันประชาสัมพันธขอมูลคุณภาพน้ํา และรณรงคใหทุกคนชวยกัน
แกไขปญหานํ้าเสียในแมน้ําลําคลอง 
 12. ทําตัวเปนตัวอยางท่ีดีในการอนุรักษแมน้ํา ลําคลอง ใหความรูปลูกฝง 
เจตคติ และ   พฤติกรรมของเด็ก และสมาชิกในครอบครัวในการอนุรักษแมน้ํา ลําคลอง 
 จะเห็นไดวา การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ จําเปนตองมีความรวมมือกันหลาย
ฝายตั้งแตบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการดูแลรักษาแมน้ําท่ีไหลผานชุมชน ผูท่ีมี
บทบาทสําคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลอง ในคลองมหาสวัสดิ์ คือ บุคคลทุก
คนท่ีอยูในชุมชน   
 

เราทุกคนตองชวยกันดแูล 
ส่ิงแวดลอมทุกอยาง 
ของชุมชนนะครับ 
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จุดประสงค 
  เพื่อฝกทักษะในการศึกษา วเิคราะหปญหา  สาเหตุ  และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอชีวิต 
               ความเปนอยูของชาวมหาสวัสดิ ์
 
 
 
 1.  เลือกประธานและเลขานุการ 
 2.  กลุมพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ นํามาจําแนกเปนสภาพท่ีพึง
ประสงคและสภาพท่ีไมพึงประสงค บันทึกลงในแบบบันทึกผลที่ 1.1 
 3.  กลุมพิจารณาขอมูลสภาพท่ีไมพึงประสงคแลวเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวังแลว
สรุปผลเปนปญหา บันทึกลงในแบบบันทึกผลที่ 1.2 
 4.  กลุมนําปญหาที่สรุปรวมกัน วิเคราะหผลกระทบของปญหาแตละปญหาแลวจัดลําดับ
ความสําคัญ บันทึกทึกลงแบบบันทึกผลที่ 1.3 
 5.  กลุมเลือกปญหาในลําดับตนๆ ท่ีสามารถดําเนินการแกไขได นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ
แลวบันทึกลงแบบบันทึกผลท่ี 1.3 
 6.  แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
 7.  ตรวจสอบผลงาน  และจัดเกบ็เขาแฟมสะสมผลงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1(5) 
เรื่อง  การอนุรักษคลองมหาสวัสด์ิ 

คําชี้แจง 
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ประธาน 1................................................................................ 
สมาชิก  2................................................................................ 

   3................................................................................  
   4................................................................................ 

เลขานุการ 5................................................................................ 
 

สภาพท่ีพงึประสงค สภาพท่ีไมพึงประสงค 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลที่ 1.1 
           เร่ือง  สภาพของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

307 

 

 

              

 
             ประธาน  1................................................................................                 

สมาชิก  2................................................................................ 
   3................................................................................  
   4................................................................................ 

เลขานุการ 5................................................................................ 
 

สภาพท่ีไมพึงประสงค สภาพท่ีคาดหวัง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

1..................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................  
3...................................................................................................................................... 
4...................................................................................................................................... 
5...................................................................................................................................... 
 

แบบบันทึกผลท่ี 1.2 
           เร่ือง  ปญหาของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
 

สรุปปญหาของชุมชนคลองมหาสวัสดิ ์
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ประธาน 1................................................................................ 
สมาชิก  2................................................................................ 

   3................................................................................  
   4................................................................................ 

เลขานุการ 5................................................................................ 
 

ท่ี ปญหา ผลกระทบของปญหา ลําดับความสําคัญของปญหา 

    

    

    

    

    

    

 

 
 

1..................................................................................................................................... 
2.....................................................................................................................................  
3...................................................................................................................................... 

 

 

 
1...................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................  
3...................................................................................................................................... 

แบบบันทึกผลท่ี 1.3 
เร่ือง  ปญหา และผลกระทบของปญหาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 

ปญหาของชุมชนท่ีจะดําเนินการแกไข 

สาเหตุของปญหา 
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จุดประสงค            เพื่อฝกวิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบของปญหาคลองมหาสวัสดิ์ 
 

1. นักเรียนรวมกนัวิเคราะห  สาเหตุ  ผลกระทบของปญหาน้ําในคลองเนาเสีย 
2. อภิปรายและสรุปแนวทางแกปญหาเปนแผนผังความคิด 
3. นําเสนอผลงานหนาช้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรมท่ี  2  (5) 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

คําชี้แจง 

สาเหตุ 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 

ผลกระทบ 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................... 

     เร่ือง ปญหาน้ําในคลองเนาเสีย 

 

แนวทางแกไขปญหา 
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จุดประสงค 
     เพื่อวิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 

                1.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับประเดน็     
                                                             “ เหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  ”    
                                                        2.   รวมกันอภิปราย  และสรุปเปนแผนผังความคิดของกลุม    

 3. สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนกลุมละ 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  สมาชิกกลุม   1............................................................4................................................................. 
                        2............................................................5................................................................ 
                        5............................................................ 

ใบกิจกรรมท่ี 3 (5) 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

  คําชี้แจง   

เหตุผลและความจําเปน
ในการอนุรักษ 
คลองมหาสวัสดิ์ 
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ใหนกัเรียนเขียนสรุปความรู ความประทับใจและผลการปฏิบัติกิจกรรม  
 เร่ืองการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ.........................................................................เลขที่............... 
 

 

ใบกิจกรรมท่ี 4 (5)สรุปความรู

คําชี้แจง 

ความรูใหมท่ีได 
.........................................................
......................................................... 
....................................................... 

ผลงานท่ีประทับใจ 
....................................................
....................................................
....................................................

 

กิจกรรมท่ีชอบ 
....................................................
....................................................
....................................................

 

ประโยชนจากการเรียนเร่ืองนี้ 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

เร่ืองท่ีไมเขาใจ 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 
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โรงเรียน……………………………….………………………ช้ัน........................... 
ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.  การเลือกผูนํากลุม 
2.  การกําหนดวัตถุประสงค 
3.  การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.  การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.  การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.  การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.  การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.  การประเมินผลงาน 
9.  การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

ระดับคุณภาพ  แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ด ี
     ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
     ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร) 
                                                                                                               ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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ตารางท่ี  30   เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแกไขปญหา  
 

1.  ระบุปญหา 3  หมายถึง  สามารถระบุปญหาไดครบถวนทุกปญหาถูกตอง 3 ขอ  
2  หมายถึง  ระบุปญหาไดถูกตอง 2 ขอ 
1  หมายถึง  ระบุปญหาไมถูกตอง 

2.  สาเหตุของปญหา 3  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง 3 ขอ  
2  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง 2 ขอ 
1  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา กํากวม วกวน 

3.  วิธีการแกปญหา 3  หมายถึง  สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม เปนไปได    
                    อธิบายไดชัดเจน 3 ขอ 
2  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม 2 ขอ 
1  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปญหาไมเหมาะสม 

4.  ประโยชนท่ีได
จากการแกปญหา 

3  หมายถึง  สามารถระบุประโยชนท่ีไดจากการแกปญหาได   
                    ครอบคลุม ถูกตองสมบูรณมากกวา 3 ขอข้ึนไป 
2  หมายถึง  ระบุประโยชนท่ีไดจากการแกปญหาไดถูกตองแตไม 
                    ครอบคลุมมากกวา 2 ขอข้ึนไป 
1  หมายถึง  ระบุประโยชนท่ีไดจากการแกปญหา วกวน 

5.  ผลท่ีเกิดข้ึนหาก
ปญหาไมไดรับการ
แกไข 

3  หมายถึง  สามารถระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณ 3 ขอ 
2  หมายถึง  ระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตองสมบูรณ 2 ขอ 
1  หมายถึง  ระบุผลท่ีเกิดข้ึน กํากวม วกวน 

 

เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหา 
 

คะแนน    8 - 10    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับด ี
คะแนน    6 – 7    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับพอใช  
คะแนน    0 - 5    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับปรับปรุง 
 

เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 

คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 3.00     มีความสามารถในการแกปญหาระดับด ี
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.99     มีความสามารถในการแกปญหาระดับพอใช 
คะแนนเฉล่ีย  0 - .99          มีความสามารถในการแกปญหาระดับปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6   เด็กรุนใหม ใสใจอนุรักษ              
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์                                                                    เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

  
สาระสําคัญ 
 น้ําเปนส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีคุณคาตอมนุษย ดังนั้นการปลูกฝงใหเยาวชนใน
ชุมชนเกิดความรู  เกิดเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ และเกิดการปฏิบัติกิจกรรม 
ในการบํารุงรักษาแหลงน้ําเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีตองรวมมือกันเพื่อใหมีน้ําไวอุปโภคและบริโภค 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  2 
 มาตรฐาน ส.5.2 (3) เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม  และวัฒนธรรม  ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  
และดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนรวมแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.   ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
 2.  ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 3.  มีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ระบุกิจกรรมในการดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ได 
 2.  ปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 2.  ใหดูภาพเกี่ยวกับการรณรงคส่ิงแวดลอม เชน เก็บขยะ พัฒนาโรงเรียน หรือทําปุย
ชีวภาพรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามตอไปนี้ 
     -  ภาพท่ีนักเรียนเห็นเขากําลังทําอะไรกัน 
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     -  นักเรียนรูสึกอยางไรท่ีไดเห็นภาพนี้ 
 3.  ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเกี่ยวกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม หลังจากนั้นต้ังคําถามให
นักเรียนชวยกันตอบ ดังนี้ 
       -  นักเรียนอยากใหทองถ่ินของเรามีสภาพแวดลอมเปนอยางไร 
      -  มีวิธีการใดบาง ทําใหชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นาอยู 
       -  ถาคลองมหาสวัสดิ์ มีขยะประเภทพลาสติก โฟม หรือกระดาษเหลือใช 
นักเรียนจะนํามาทําอะไรไดบาง 
       -  ถานักเรียนไมตองการใหมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางอยูในผักและผลไม 
นาบัว นาผักระเฉด นักเรียนจะทําอยางไร 
 4.  นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน สัมภาษณผูรูและศึกษาจากใบความรูเกี่ยวกับ 
การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์   ตัวอยาง โครงการปรับปรุงถนนเขาหมูบาน โครงการอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์ เชน โครงการคายเยาวชนรักษคลองมหาสวัสดิ์  เปนตน และปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ใบกิจกรรมท่ี 1 รวมอภิปรายและสรุปผลที่ไดวากิจกรรมตางๆ ใหผลอยางไร 
 5.  ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับโรงเรียนท่ีอยู
บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ซ่ึงไดแก โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียน
วัดสาละวัน และโรงเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑล ท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับคลองมหาสวัสดิ์ เหตุผล
สําคัญก็เพราะนักเรียนเปนเยาวชน ซ่ึงเปนกําลังสําคัญของทองถ่ินและยังขาดจิตสํานึกในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะคลองมหาสวัสดิ์เปนแหลงน้ําสําคัญในการบริโภคและอุปโภค 
ของคนในทองถ่ิน  ซ่ึงทุกคนตองชวยกันอนุรักษไว 
 6.  นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดรวมกันการกําหนดกิจกรรม/โครงการอนุรักษ
คลองมหาสวัสดิ์ ตามใบกิจกรรมที่ 2 โดยครูคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน 
 7.  ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลหนาช้ันเรียน อภิปราย และสรุปผลของ
กิจกรรมท่ีจะปฏิบัติรวมกัน 
 8.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนปายเชิญชวนใหชาวมหาสวัสดิ์รวมกันดูแลรักษา
คลองมหาสวัสดิ์และส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน โดยมีครูและผูรูในทองถ่ินคอยแนะนําชวยเหลือ 
 9.  พานักเรียนปฏิบัติจริงในการออกรณรงคเชิญชวนชาวมหาสวัสดิ์กําจัดขยะ 
ผักตบชวาและปลูกตนไมบริเวณคลองมหาสวัสดิ์  และใชปุยชีวภาพเพื่อเปนการรักษาส่ิงแวดลอม 
โดยรวมมือกับผูบริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูรูในทองถ่ิน 
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 10.  นักเรียนออกมาเลาความประทับใจและประสบการณในการออกรณรงค ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมตามความสมัครใจ 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 11.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมรณรงคเพื่อเปน
แนวทางในการนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 12.  นักเรียนเขียนสรุปความรู ความประทับใจและผลการปฏิบัติกิจกรรม ในใบ
กิจกรรมท่ี 3 หลังจากนั้นรวมกันประเมินผลของตนเองและเพ่ือน 
 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  รูปภาพการรณรงคส่ิงแวดลอม 
 2.  วีดีทัศนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 3.  ใบความรู 
 4.  ใบกิจกรรม 
 5.  ตัวอยางโครงการ 
 6.  กระดาษ  สี  ไม  กรรไกร 
 7.  ปายรณรงค 
 8.  คลองมหาสวัสดิ์ 
 9.  อุปกรณการกําจัดขยะ เชน ถุงพลาสติก   ไมกวาด  ถังขยะ    เปนตน 
 10.  ผูรูทองถ่ิน  นางสังวาลย  ดวงสรอยทอง   นายสมใจ   เทียมหงษ 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2.  ตรวจใบกิจกรรม 
 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  แบบประเมินกิจกรรม 
 เกณฑการประเมินโครงการ  แบงเปน 3 ระดับ   ดังนี้ 
 ได              7 – 9   คะแนน อยูในระดับ 3   หมายถึง ดี 
 ได                4 – 6   คะแนน อยูในระดับ 2   หมายถึง  พอใช 
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                   ไดนอยกวา   1 - 3    คะแนน อยูในระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน   ชุมนุมรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์     

                                

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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ใบความรู 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

โครงการคายเยาวชนรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
สาระสําคัญของโครงการ 
 เปนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
โดยเนนท่ีชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
 1. เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดการรวมกลุมเยาวชนภายใตการสนับสนุนของชุมชน   
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 2. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกพลเมืองเด็ก 
 3. เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียน วัด ชุมชน และมหาวิทยาลัย 
 เปาหมาย คือ การจัดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาโดยผานกระบวนการจัดคายเยาวชน
รักษส่ิงแวดลอมภาคฤดูรอน มีกลุมเยาวชนในทองถ่ินท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 5 
จากโรงเรียนวัดสาลวัน 10 คน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 10 คน และโรงเรียนบานคลอง 
มหาสวัสดิ์ 10 คน นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนจากกลุมนอยชายคลอง พุทธมณฑล ซ่ึงเปนกลุมท่ี
สนใจเร่ืองการเรียนรูชีวิต นิเวศ ถ่ินฐานและภูมิปญญาทองถ่ิน มารวมอีก 5 คน รวมท้ังส้ิน 35 
คน ระยะเวลาการจัดกิจกรรมคาย 2 วัน 1 คืน โดยใชสถานท่ีโรงเรียนวัดสาลวัน ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ขั้นตอนดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประชุมรางหลักสูตรสําหรับเยาวชนในชุมชน ท้ังนี้เพื่อทราบ 
ความตองการของชุมชนและเยาวชน วาตองการท่ีจะศึกษาอะไร ควรจัดอบรมและกิจกรรมใน
ทิศทางใด 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประชุมตัวแทนและแกนนําในชุมชน เพื่อนําแนวทางความตองการที่
ไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางเปนแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดหลักสูตรการอบรมโดยมี
วิทยากรชุมชนมีสวนรวม 
 ข้ันตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรและขอมูลท่ีไดมาปรับใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนเพื่อการพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดในการออกแบบกิจกรรม 
เตรียมเอกสาร สมุดจดบันทึก กิจกรรมคายของเยาวชนท่ีจะเขารับการอบรมและคณะผูจัด
กิจกรรม 
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 ข้ันตอนท่ี 4 การสํารวจพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีได เพื่อเตรียม 
ความพรอมของผูท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากิจกรรมการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 5 การดําเนินกิจกรรมหรือการอบรม เพื่อดําเนินการตามแผนการท่ีได
จัดเตรียมไวเพื่อดําเนินการตามแผนการท่ีไดจัดเตรียมไวรวมกันท้ังกลุมผูรวมกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 6 การสรุปผลและการถอดบทเรียน เพื่อการประเมินผลและเรียนรูเพื่อ
นํามาพัฒนากระบวนการเรียนรูและองคความรูตอไป 
 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมการเตรียมหลักสูตรคายเยาวชนฯ (กุมภาพันธ - เดือนมีนาคม 2545) มี
ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ประชุมกลุมคณะครูเจาของโครงการจากโรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนวัด
สุวรรณาราม และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเตรียมจัดประชุมปฏิบัติการจัดทํา
หลักสูตรคายเยาวชนโดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน ซ่ึงบางคนเคยเขารับการฝกอบรม
ในโครงการพี่นองพุทธมณฑลรวมใจสานสายใยรักษคลองมหาสวัสดิ์ คณะครูจากโรงเรียนท้ัง 3 
โรงเรียน และกลุมประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลของการประชุมกลุมคณะครู ประชุม
ใหตกลงใหจัดประชุมปฏิบัติการรวมรางหลักสูตรในวันท่ี 28 มีนาคม 2545 เวลา 13.00 - 
16.00 น. 
 2. ประชุมปฏิบัติการเสนอผลการวิเคราะหแนวทางดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะผูวิจัยจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 28 
มีนาคม 2545 ณ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ นักเรียน ครู กลุมผูประสานงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชน รวมท้ังส้ิน 31 คน รวมกันรางหลักสูตรคายเยาวชนฯ ของ
ชุมชน ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ สรุปประเด็นสําคัญท่ีชุมชนและนักเรียนควรเรียนรู 
ได 
  (1) เร่ืองราวทองถ่ิน / การอนุรักษลําคลอง                     
  (2) ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ                                     
  (3) มิติทางสังคม 
  (4) โลกทัศน/วิธีคิด วิธีประเมินคา 
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  ท้ัง 4 ประเด็นจะใชวิทยากรชุมชนและคณะครูท้ัง 3 โรงเรียน เขามามีสวนรวม
อยางแทจริงสําหรับแนวกิจกรรม วันแรกจะเปนการลองเรือในลําคลองมหาสวัสดิ์ และแวะ
ตามจุดตางๆ ท่ีจะศึกษาโดยมีวิทยากรชุมชนในจุดนั้นๆ เปนผูใหความรู วันท่ีสองเปนกิจกรรม
การรณรงคการอนุรักษคลอง การจัดการขยะ  การประดิษฐ ส่ิงของท่ีเหลือใช การจัด
นิทรรศการในบริเวณโรงเรียนศึกษาโดยมีวิทยากรชุมชนในจุดนั้นๆ เปนผูใหความรู วันท่ีสอง
เปนกิจกรรมการรณรงคการอนุรักษคลอง การจัดการขยะ การประดิษฐส่ิงของท่ีเหลือใช  
การจัดนิทรรศการในบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิษณุ  ศรีทะวงศ, พลังสรางสรรคเพ่ือขับเคล่ือนประชาคมพุทธมณฑล(กรุงเทพฯ:โรงพิมพสถาบัน

พัฒนาการสาธารณสุขอาเซ่ียน , 2545) 
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ตัวอยาง   โครงการปรับปรุงถนนเขาหมูบาน 
1.  ชื่อโครงการ  
       การปรับปรุงถนนเขาหมูบาน 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยถนนเขาหมูบานจากถนนใหญระยะทางประมาณ 500 เมตร มีสภาพเปนหลุม
เปนบอทําใหประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวกโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน จึงสมควรชวยกัน
ปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพดี 
3.  ผูรับผดิชอบโครงการ  
       ผูใหญบานและกรรมการหมูบาน 
4.  วัตถุประสงค 
       1.  เพื่อปรับปรุงถนนเขาหมูบาน 
       2.  เพื่อสงเสริมความสามัคคีและความรับผิดชอบของประชาชนในหมูบาน 
5.  เปาหมาย 
       ปรับปรุงถนนเขาหมูบานระยะทาง 500 เมตร ใหอยูในสภาพใชงานไดทุกฤดูกาล 
6.  วิธีดําเนินการ 
       1.  สํารวจสภาพของถนน 
       2. กําหนดวิธีการปรับปรุงและจดัหางบประมาณ 
       3.  กําหนดนัดหมายชาวบานใหชวยกันปรับปรุงถนน 
       4.  รวมกันปรับปรุงถนน 
       5.  ติดตามประเมินผลการปรับปรุงเปนระยะๆ 
7.  สถานท่ี 
       ถนนเขาหมูบานศาลานกกระจาก หมูท่ี 1 ตาํบล มหาสวัสดิ์ อําเภอ พุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม   
8.  ระยะเวลา 
       ระหวางวันท่ี 1-30 เมษายน 2550 และวันท่ี 20-21 เมษายน 2551 เปนวันรวมใจกันพัฒนา 
9.  งบประมาณ 
       ใชเงินบริจาคจากชาวบานประมาณ 10,000 บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       ไดถนนท่ีมีสภาพใชงานไดดี ประชาชนในทองถ่ินและใกลเคียงสัญจรไปมาสะดวก 
ท่ีมา  :  จริยา  ศรีเพชร  ,2550. 
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 ใหนกัเรียนสํารวจตนเองและสมาชิกในกลุมวาเคยเขารวม 
                            กิจกรรมเกีย่วกับส่ิงแวดลอมอะไรบาง ผลท่ีไดรับเปนอยางไร 
 

กิจกรรมท่ี 1 
......................................................................... 
.......................................................................... 
......................................................................... 

ผลท่ีไดรับ 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

กิจกรรมท่ี 2 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

กิจกรรมท่ี 3 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

กิจกรรมท่ี 4 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

             
 สมาชิกกลุม  

           1......................................................... 4..........................................................                      
                            2..........................................................        5........................................................ 
   3......................................................... 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1(6) 
เรื่อง  การอนุรักษคลองมหาสวัสด์ิ 

คําชี้แจง 
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                                          1. ใหนกัเรียนชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอนุรักษคลอง 
                                               มหาสวัสดิ์ ตามประเด็นท่ีครูกําหนดให 
    2.  สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมาชิกกลุม 1................................................  3.............................................. 
   2...............................................  4.............................................. 
        5................................. ............. 

ใบกิจกรรมท่ี 2(6) 
เร่ือง การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  

คําชี้แจง 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม ...................................................................................................... 
2.  หลักการและเหตุผล..........................................................................................................  
     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ ...................................................................................................... 
4.  วัตถุประสงค 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
5.  เปาหมาย .......................................................................................................................... 
6.  วิธีดําเนนิการ 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
7.  สถานท่ี ............................................................................................................................ 
8.  ระยะเวลา ......................................................................................................................... 
9.  งบประมาณ ...................................................................................................................... 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ......................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

325 

 
 
 
 
                                        เขียนสรุปความรู ความประทับใจและผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในชองวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  ชื่อ...................................................................เลขท่ี................... 

ใบกิจกรรมท่ี 3(6) 
เรื่องการอนุรักษคลองมหาสวัสด์ิ 

คําชี้แจง 

ความรูใหมท่ีได 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

ผลงานท่ีประทับใจ 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. ประโยชนจากการเรียนเร่ืองนี้ 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
กิจกรรมท่ีชอบ 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
เร่ืองท่ีไมเขาใจ 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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                        เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรมท่ี 4  เรื่อง การเขียนโครงการ 

 
1.  ดานเน้ือหาของโครงการ 

 3  หมายถึง  การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจท่ีสมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณท่ีกําหนด 

  2  หมายถึง  การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจไมสมบูรณ ครบถวน ถูกตองใน
หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณท่ีกําหนดใหบางสวน 

  1  หมายถึง  การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจในหลักการความคิดรวบยอด 
ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณท่ีกําหนดนอยมาก และเขาใจไมถูกตองหรือไมแสดงออกความ
คิดเห็นใดๆ 
 

2.  ดานกระบวนการทํางาน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

  3  หมายถึง  มีการทํางานท่ีเปนข้ันตอนอยางมีระบบชัดเจน ถูกตองตามหลักการและมี
ความเหมาะสม 

  2  หมายถึง  มีการทํางานท่ีเปนข้ันตอนอยางมีระบบชัดเจน ถูกตองตามหลักการและ
มีความเหมาะสมนอย 

  1  หมายถึง  ขาดความชัดเจน  ไมถูกตองตามหลักการและมีความเหมาะสมนอยมาก 
 

3.  ดานการนาํเสนอโครงการ 

  3  หมายถึง  สามารถอธิบาย เลือกการนําเสนอไดเหมาะสม บรรยายเหตุผล แนวคิดให
ผูอ่ืนเขาใจได 

  2  หมายถึง  สามารถอธิบาย เลือกการนําเสนอไดเหมาะสม บรรยายเหตุผล แนวคิดให
ผูอ่ืนเขาใจไดบางสวน 

  1  หมายถึง  สามารถอธิบาย เลือกการนําเสนอไดเหมาะสม บรรยายเหตุผล แนวคิดให
ผูอ่ืนเขาใจไดนอยมาก 
เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโครงการ 

คะแนน   7 – 9  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนโครงการอยูในระดับดี 
คะแนน   4 – 6  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนโครงการอยูในระดับพอใช 
คะแนน   1 – 3  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนโครงการอยูในระดับปรับปรุง   
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โรงเรียน……………………………….………………………ช้ัน........................... 
ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.   การเลือกผูนํากลุม 
2.   การกําหนดวตัถุประสงค 
3.   การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.   การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.   การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.   การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.   การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.   การประเมินผลงาน 
9.   การปรับปรุงงาน 
10. ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

ระดับคุณภาพ  แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ด ี
     ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
     ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร) 
                                                                                                               ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

328 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7   สนุกกับโครงงาน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์                                                                     เวลา  5  ชั่วโมง 

 
สาระสําคัญ 
 โครงงานเปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียน ซ่ึงตองการจะศึกษา
คนควาเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัย และอยากรูคําตอบใหลึกซ้ึงชัดเจนโดยใช
ทักษะกระบวนการ  การวางแผนอยางมีระเบียบและลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวจนไดขอสรุป 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 มาตรฐาน ส. 5.2(3) เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม  และวัฒนธรรม   ตระหนักถึงผลจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
และดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนรวมแกปญหา
และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  รวบรวมขอมูล เพื่อทําโครงงานจากแหลงเรียนรูตางๆ ได 
 2.  วางแผนการทําโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมได 
 
สาระการเรียนรู 
 การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 -  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และรวมกันรองเพลงมหาสวัสดิ์ของ
เรา 
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 2.  สุมนักเรียนออกมาเลาประสบการณ และความประทับใจในการออกรณรงคกําจัด
ขยะและผักตบชวา บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ วิเคราะห อภิปรายถึงวิธีการแกปญหาและสงเสริม
คุณภาพของส่ิงแวดลอมดวยวิธีการตางๆ เชน การใชพืชสมุนไพรกําจัดแมลงแทนการใชสารเคมี 
การนําขยะท่ีเหลือใชกับมาใชใหม หรือนํามาประดิษฐของเลน  ของใชหรือนํามาทดลองทาง
วิทยาศาสตร เปนตน 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  นักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 3 คน ศึกษาตัวอยางโครงงาน
ประเภทตางๆ เชน โครงงานสํารวจ โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานส่ิงประดิษฐและโครงงาน
ความรู ทฤษฎีหลักการตางๆ โดยครูใหความรูเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของโครงงานแตละประเภท พรอมแนะนําแหลงศึกษาคนควา
เกี่ยวกับโครงงาน เชน เอกสาร ใบความรู ผูรู อินเตอรเน็ต เปนตน เพื่อนักเรียนนําความรูมา
ประยุกตใชในการทําโครงงานตามความสนใจของแตละกลุม 
 4.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการทําโครงงานจากใบความรูท่ีครูแจก
ให รวมกันวิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนทําโครงงานตามท่ีกลุมสนใจ เนนการบูรณาการ
ความรูดานตางๆ จากการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์และปฏิบัติกิจกรรมท่ี 6 ซ่ึงขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ครูคอยใหคําแนะนํา ปรึกษาและอํานวยความสะดวกจนงานของนักเรียนเสร็จครบทุกกลุม 
 5.   ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานการวางแผนทําโครงงานในประเด็น
ตอไปนี้ 
       1.  ช่ือโครงงาน 
       2.  ผูจัดทําโครงงาน 
       3.  ช่ือครู/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีปรึกษา 
       4.  ท่ีมาและความสําคัญ (เหตุผลในการทําโครงงาน) 
      5.  จุดประสงค 
       6.  วิธีดําเนินการ 
       7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นักเรียนท่ี
มีผลงานไมสมบูรณครูชวยใหคําแนะนําปรึกษาในการปรับปรุงแกไขและมอบหมายใหนักเรียน 
แตละกลุมดําเนินการตามแผนท่ีวางไว กําหนดเวลา 1 สัปดาห 
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 7.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลโครงงาน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานหนา 
ช้ันเรียน  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมประเมิน
โครงงานของตนเองและของเพ่ือน ตามเกณฑท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด 
 8.  ครูคัดเลือกโครงงานท่ีจัดทําไดสมบูรณนําไปติดไวท่ีปายนิเทศ เพื่อเปนตัวอยาง 
ใหนักเรียนกลุมอ่ืนๆใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงงานในโอกาสตอไป      
 9.  ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห อภิปรายถึงปญหาอุปสรรคของการจัดทํา
โครงงาน ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา 
 10.  นักเรียนเขียนความประทับใจในการทําโครงงาน 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู 
 11.   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลในการจัดทําโครงงานเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และสรุปเปนหลักการในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1.  เพลงคลองของเรา 
 2.  ตัวอยางโครงงาน 
 3.  ใบความรู 
 4.  ใบกิจกรรม 
 5.  ผูรูทองถ่ิน  ไดแก  นางสังวาลย  ดวงสรอยทอง  นายบุญสม  หลุนเลิศผล 
 6.  วัสดุ – อุปกรณในการทําโครงงานและจัดนิทรรศการ เชน กระดาษ   สี   เปนตน 
 7.  ปายนิเทศ 
 8.  เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับโครงงาน 
 9.  ผลงานโครงงานของนักเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมกลุม 
  -  การนําเสนอผลงาน 
  -  การจัดนิทรรศการ 
 2.  ตรวจการเขียนรายงาน 
 3.  ทดสอบหลังเรียน 
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 เคร่ืองมือ 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.  แบบประเมินการเขียนโครงงาน 
 3.  แบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 
 4.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นนักเรียน 
 เกณฑการประเมินโครงงาน แบงเปน 4 ระดับมีดังนี้  
 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
 2  หมายถึง  ความสามารถระดับปานกลาง 
 3  หมายถึง  ความสามารถระดับสูง 
 4  หมายถึง  ความสามารถระดับสูงมาก 
 เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงาน ดังนี้ 
 คะแนน  1  -  25   หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน  26  -  30   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน  31  -  35   หมายถึง  สูง 
 คะแนน  36  -  40   หมายถึง  สูงมาก 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 -  มอบหมายนักเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจ โดยบูรณาการภายในกลุม
สาระ การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ นอกเวลาเรียน
ปกติ  
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บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  การอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 

                     

ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).....................................................  
   (นางโสภา   มีจันทร) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
             (นางจริยา   ศรีเพชร) 

         ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
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 เน้ือรอง   จริยา     ศรีเพชร   ทํานอง โรงเรียนของเรา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เพลง  มหาสวัสดิ์ของเรา 

มหาสวัสด์ิของเรานาอยู 
 

แหลงเรียนรูของเราทุกคน 
 

คลองสวย  น้าํใส  นายล 
 

เราทุกคน รวมกันดูแล 
 

รวมกัน รวมกันดูแล 
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ใบความรู 
เร่ืองโครงงาน 

 โครงงานเปนวิธีการจัดการเรียนรู
รูปแบบหนึ่ง ท่ีสงเสริมใหผู เ รียนเรียนรูดวย
ตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ ใชกระบวนการ
แสวงหาความรู หรือคนควาหาคําตอบในส่ิงท่ี
ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ อยาง
หลากหลาย 

 ความหมายของโครงงาน 
 โครงงานเปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนท่ีตองการจะ
ศึกษาคนควา เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซ้ึงชัดเจน 
โดยใชทักษะกระบวนการ การวางแผนอยางมีระบบและลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว 
จนไดขอสรุป 

การจัดทําโครงงาน 
 โครงงานสามารถจัดทําเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  (วัฒนาพร  ระงับทุกข  2545: 59 –
65) 
 1. โครงงานตามวิชาหรือสาระการเรียนรู เปนโครงงานท่ีบูรณาการความรู 
ทักษะ     คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในกลุมวิชาหรือสาระการเรียนรูเปนพื้นฐานใน
การกําหนด        โครงงานและการปฏิบัติ 
 2. โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานท่ีผูเรียนสามารถกําหนดเร่ืองจาก
ความถนัด ความตองการและความสนใจ โดยนําเอาความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
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เปรียบเทียบโครงงานกับโครงงานวิทยาศาสตร 
 โครงงานวิทยาศาสตร เปนงานวิจัยเล็กๆ 
ของนักเรียนท่ีศึกษาทดลองเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งของการ
เรียนรู แตการเรียนรูโดยโครงงานนั้น เนนใหผูเรียน
แสวงหาคําตอบในขอสงสัยโดยใชกระบวนการเรียนรู
ใดๆ ก็ได ไมจําเพาะเจาะจงวาเปนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว 

ประเภทของโครงงาน 
 โครงงานแบงเปน 4 ประเภท   ดังน้ี 
 1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล โครงงานประเภทน้ีเปน
โครงงานที่มี    วัตถุประสงคเพ่ือการสํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง แลวนําขอมูลท่ีไดจาก        การสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอ
ในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบ เพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธของเร่ือง
ดังกลาวไดชัดเจนยิ่งข้ึน การปฏิบัติตามโครงงานน้ีผูเรียนจะตองไปศึกษารวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ โดยใชเคร่ืองมือ เชน 
แบบสอบถาม  แบบสํารวจ  แบบสัมภาษณ  แบบบันทึก  เปนตน ในการรวบรวม
ขอมูลท่ีตองการศึกษา 
  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน 

• การสํารวจพืชผลในชุมชน 
• การสํารวจปญหาในการประกอบอาชีพในชุมชน 
• สํารวจความคิดเห็นของนักเรียนในการเขาคายภาษา 
• การสํารวจตนไมในโรงเรียน เชน ไมดอก 
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 2. โครงงานประเภทคนควา ทดลอง 
  โคร ง ง านประ เ ภท น้ี  เ ป น โครง ง าน ท่ี มี
วัตถุประสงค เพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยการ
ออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพื่อศึกษาวาตัวแปร
หนึ่งจะมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษาอยางไรบางดวยการ
ควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษาไว 
  การทําโครงงานประเภทนี้  มี ข้ันตอนการ
ดําเนินงานประกอบดวย การกําหนดปญหา การต้ังวัตถุประสงค
หรือสมมติฐาน  การออกแบบทดลอง  การรวบรวมขอมูล  
การดําเนินการทดลอง การแปลผลและการสรุปผล 
  ตัวอยางโครงงานประเภททดลอง คนควา 

• การทํายากันยุงจากตะไครหอม 
• การปลูกพืชลอยฟา 
• การผลิตยาสระผมดวยสมุนไพรใน

 3. โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม 
  โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความรู 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ียังไมมีใครคิดมากอน หรือ
ขยายจากของเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ีเสนอตองผานการ
พิสูจนอยางมีหลักการ หรือวิธีการที่นา  เช่ือถือตามกติกา/ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึนมาเอง 
หรืออาจใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม 
ก็ได 
  โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมนี้ผูทํา
โครงงานตองเปน  ผูท่ีมีความรูพื้นฐานในเร่ืองนั้นๆ เปนอยางดี หรือตองมีการศึกษา 
คนควาขอมูลมาประกอบอยาง  ลึกซ้ึง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดใหมๆ ข้ึนได    ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ เชน 

• อาหารเพื่อสุขภาพ 
• ระบบนิเวศในนาขาว        
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 4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ 
  โครงงานประเภทน้ี เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค คือ การนําความรู 
ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ตางๆ เพื่อประโยชนในการเรียน การทํางานหรือการใชสอยอ่ืนๆ  
  การประดิษฐคิดคนตามโครงงานน้ี อาจเปนการประดิษฐข้ึนมาใหม
โดยยังไมมีใครทํา หรืออาจเปนการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมท่ีมี
อยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยู รวมท้ังการสรางแบบจําลองตางๆ เพื่อ
ประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ืองตางๆ    โครงงานท่ีเปนการประดิษฐคิดคนนี้ จะ
ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ท้ังวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา สังคม อาชีพ ส่ิงแวดลอม 
ฯลฯ 
  ตัวอยางโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ 

• เคร่ืองสีขาวกลอง 
• เคร่ืองมือจับสัตวน้ําจืด 
• เคร่ืองมือลางตะเกียบ 

  

แลวโครงงานประเภทที่  4        
เปนอยางไรนะ 
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 การเรียนรูโดยโครงงานมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. กําหนดหัวขอท่ีจะศึกษา 
  การดําเนินงานตามข้ันตอนนี้ เปนการคิดหาขอเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน 
โดยผูเรียนตอง  ตั้งตนดวยคําถามท่ีวา 
  - จะศึกษาอะไร 
  - ทําไมตองศึกษาเร่ืองดังกลาว 
  ส่ิงท่ีจะนํามากําหนดเปนหัวขอโครงงาน จะไดมาจากปญหาคําถาม 
หรือความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองตางๆ ของผูเรียนเอง ซ่ึงเปนผลจากการท่ีผูเรียนได
อานจากหนังสือ เอกสาร   บทความ การฟงบรรยาย การสนทนา หรือจากการไปดูงาน   
ทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณตางๆ รอบขาง 
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือขอมูล
รายละเอียดอ่ืนๆ จากครู - อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของทุกระดับรวมถึงการสํารวจ
วัสดุอุปกรณตางๆ ดวย 
 3. การเขียนเคาโครงของโครงงาน หรือสรางแผนผังความคิด 
  ข้ันตอนนี้จะเปนการสรางแผนผังความคิด เปนการนําเอาภาพของ
งานและภาพความสําเร็จของโครงงานท่ีวิเคราะหไวมาจัดทํารายละเอียดเพื่อแสดง
แนวคิด แผนและข้ันตอนการทําโครงงาน 
 

แลวจะเริ่มทําโครงงาน
อยางไรครับ 
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 4. การปฏิบัติโครงงาน 
  ข้ันตอนนี้ เปนการดําเนินงานหลังจากท่ีโครงงานไดรับความ
เห็นชอบจากครู  อาจารยท่ีปรึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได
กําหนดไว และควรปฏิบัติงานดวย ความรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัย ความ
ประหยัดและสภาพแวดลอมดวย 
  ในระหวางการปฏิบัติงานตามโครงงาน ตองมีการจดบันทึกขอมูล
ตางๆ ไวอยางละเอียดวา ทําอะไร ไดผลอยางไร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ทําอยางไร การจดบันทึกขอมูล ดังกลาวนี้ ตองทําอยางเปนระบบ ระเบียบ เพ่ือจะได
ใชขอมูล สําหรับการปรับปรุงงานในโอกาสตอไปดวย 
 5. การเขียนรายงาน 
  ข้ันตอนนี้ เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงงาน เพ่ือใหผูอ่ืน
ไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะตางๆ 
เกี่ยวกับโครงงาน 
  การเขียนรายงาน ควรใชภาษาท่ีกระชับ เขาใจงาย ชัดเจนและ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ของโครงงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว โดยอาจเขียนในรูปของ
สรุปรายงานผล ซ่ึงอาจประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ บทคัดยอ บทนํา เอกสารท่ี
เกี่ยวของ วิธีการดําเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และ
ตารางท่ีเกี่ยวของ  
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วัชราภรณ  ระงับทุกข,   เทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ( กรุงเทพฯ:โรงพมิพ 

พริกหวาน กราฟฟล, 2540)  59-65. 

  
 6. การแสดงผลงาน 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายของการทําโครงงาน เปนการนําผลการ
ดําเนินงาน     โครงงานท้ังหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบ เปนผลผลิตท่ีไดจากการดําเนิน
โครงงานประเภทตางๆ  มีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจําลอง ฯลฯ ตาม
ประเภทของโครงงานท่ีปฏิบัติ 
 การแสดงผลงาน เปนการนําเอาผลการดําเนินงานมาเสนอสามารถจัดได
หลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนส่ือส่ิงพิมพ การจัดทําเปนส่ือ
มัลติมีเดีย และอาจนําเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การแสดง ละคร การนําเสนอ
ดวยวาจา รายงาน บรรยาย อภิปรายกลุม สาธิต   เปนตน 
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ตารางท่ี  31  หัวขอโครงงาน 
 

หัวขอ / รายการ รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1. ช่ือโครงงาน ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร 
2. ช่ือผูทําโครงงาน ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ครู – อาจารย ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน ผูทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 

ควบคุมการทําโครงงานของผูเรียน 
4. ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จ 
5. หลักการและเหตุผล สภาพปจจุบันท่ีเปนความตองการ และความคาดหวังท่ีเกิดผล 
6. จุดหมาย / วัตถุประสงค ส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงานท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
7. สมมติฐานของการศึกษา 

(ในกรณีท่ีเปนโครงงาน
การทดลอง) 

ขอตกลง / ขอกําหนด / เง่ือนไข เพื่อเปนแนวทางในการพิสูจน
ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

8. ข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงาน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ 
สถานท่ี วันเวลา 

9. ปฏิบัติโครงงาน การดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 8 ตั้งแตเร่ิมตนจนแลว
เสร็จ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ท้ังท่ีเปนผลผลิตกระบวนการและ
ผลกระทบ 

11. เอกสารอางอิง / 
บรรณานุกรม 

ช่ื อ เ อกสาร  ข อ มูล ท่ี ได จ ากแหล งต า งๆ  ท่ี นํ าม า ใช ใน  
การดําเนินงาน 

 

โครงงานประกอบดวย 
หัวขอตางๆ เหมือนโครงการ
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จุดประสงค         เพื่อฝกวางแผนการทําโครงงานตามความสนใจของนักเรียน 
 

คําชี้แจง 1.  แบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 3 คน 
 2.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาข้ันตอนการทําโครงงานจากใบความรูท่ีครูเตรียมไวให 
 3.  วางแผนจัดทําโครงงานเก่ียวกับอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ กลุมละ 1 โครงงาน  
  ตามประเด็นตอไปนี ้

(1) โครงงานเร่ือง 
(2) ผูจัดทํา 
(3) ช่ือครู / ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีปรึกษา 
(4) ท่ีมาและความสําคัญ 
(5) จุดประสงค 
(6) วิธีดาํเนนิการ 
(7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.  นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1 (7) 
    สนุกกบั
โครงงาน 
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สนุกกับโครงงาน 
 

คําชี้แจง        นักเรียนแตละกลุมวางแผนจัดทําโครงงานเก่ียวกับอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์  
                     ตามประเด็นตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

แบบบันทึกกจิกรรมที ่1 (7) 

1.  โครงงาน เร่ือง................................................................................ 
2.  ผูจัดทํา       
      1......................................................................      
      2.....................................................................          
 3.....................................................................  
3.  ช่ือครู/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีปรึกษา............................................................................................ 
     ................................................................................................................................................. 
4.  ท่ีมาและความสําคัญ 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
5.  จุดประสงค 
      (1)............................................................................... 
      (2)............................................................................... 
      (3).............................................................................. 
6.  วิธีดําเนนิการ 
      ข้ันเตรียม................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
      ข้ันลงมือทํา.............................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
      ข้ันสรุป....................................................................................................................................    
      ................................................................................................................................................. 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ..................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................. 
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ใหนกัเรียนเขียนความรู ความประทับใจและผลการปฏิบัติกิจกรรม  
 โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ.........................................................................เลขที่............... 

 

 

สรุปหนอยไดไหม 

คําชี้แจง 

ความรูใหมท่ีได 
.........................................................
......................................................... 
....................................................... 

ผลงานท่ีประทับใจ 
.......................................................
.......................................................
.......................................................

 

กิจกรรมท่ีชอบ 
.......................................................
.......................................................
.......................................................

 

ประโยชนจากการเรียนเร่ืองนี้ 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

เร่ืองท่ีไมเขาใจ 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 
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โรงเรียน……………………………….………………………ช้ัน........................... 
ภาคเรียนท่ี.........................ประเมินคร้ังท่ี....................กลุมท่ี................................... 
สมาชิกในกลุม   1.....................................................     2......................................... 

                                        3.....................................................     4........................................ 
คําชี้แจง    ครูสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานของกลุมแลวทําเคร่ืองหมาย   ในรายการท่ีกลุมปฏิบัติ  

พฤติกรรม 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

1.  การเลือกผูนํากลุม 
2.   การกําหนดวตัถุประสงค 
3.   การกําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
4.   การสรางขอตกลงในการทํางาน 
5.   การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.   การแบงงานการรับผิดชอบ 
7.   การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.   การประเมินผลงาน 
9.   การปรับปรุงงาน 
10.  ความรับผิดชอบของกลุม 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
สรุป   

ระดับคุณภาพ  แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ด ี
     ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
     ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติ   7 – 10  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับด ี
 ปฏิบัติ   4 –   6  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับพอใช 
 ปฏิบัติ   1 –   3  รายการ  พฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง 
                                                                                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                                        (นางจริยา  ศรีเพชร) 
                                                                                                               ผูประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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แบบประเมินโครงงานอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 

คําชี้แจง   ประเมินผลการทําโครงงานในแตละรายการประเมิน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง 
                  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

  ครูผูสอน    ผูรูทองถ่ิน    นักเรียน      เพือ่น 
 

คะแนนท่ีได 
รายการประเมิน 

กลุม
ท่ี 1 2 3 4 x  S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับท่ี 

1         
2         
3         
4         

1.  ช่ือเร่ือง 

5         
1         
2         
3         
4         

2.  ท่ีมาและความสําคัญ 

5         
1         
2         
3         
4         

3.  การกําหนดจดุประสงค 

5         
1         
2         
3         
4         

4.  วิธีดําเนนิการ 

5         
1         
2         
3         
4         

5.  การเขียนรายงาน 

5         
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คะแนนท่ีได 
รายการประเมิน 

กลุม
ท่ี 1 2 3 4 x  S.D 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับท่ี 

1         
2         
3         
4         

6.  การวางแผนดําเนินการ 

5         
1         
2         
3         
4         

7.  การแสวงหาความรู 

5         
1         
2         
3         
4         

8.  การแกปญหา 
การดําเนนิการ 

5         
1         
2         
3         
4         

9.  การรับผิดชอบ 

5         
1         
2         
3         
4         

10.  การเสนอผลงาน 

5         
คะแนนเต็ม         

ระดับคุณภาพ         

ลําดับท่ี         

              คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง      คะแนน  2   หมายถึง  ปานกลาง 
                  คะแนน  3   หมายถึง   สูง                คะแนน  4   หมายถึง   สูงมาก 
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ตารางท่ี 32  เกณฑยอยท่ีใชประเมินโครงงาน  มีดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ประเมินดานท่ี 1  เนื้อหาของโครงงาน (20) 
1. ชื่อเร่ือง (4) 

- เลือกหัวเร่ืองโครงงานไมเหมาะสม 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนบางสวน 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนสวนใหญ  
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายเฉพาะ ชัดเจน ส่ือความหมายได 

 
 

1 
2 
3 
4 

2. ท่ีมาและความสําคัญ (4) 
- ระบุปญหาและความสําคัญไมสอดคลองกัน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุปญหาและความสําคัญไดชัดเจนสอดคลองกัน 

 
1 
2 
3 
4 

3. การกําหนดจุดประสงค (4) 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไมสอดคลองกัน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองครบถวน 

 
1 
2 
3 
4 

4. วิธีดําเนินการ (4) 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไมถูกตอง 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองบางสวน 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองเปนสวนใหญ 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองครบสมบูรณ 

 
1 
2 
3 
4 

5. การเขียนรายงาน (4) 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลไมถูกตอง 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล  แปลความหมายขอมูลถูกตองบางสวน 
- วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองสวนใหญ 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี 32  (ตอ) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ประเมินดานท่ี 2  กระบวนการทํางาน (20) 
1.  การวางแผนการทํางาน (4) 

- มีการวางแผนการทํางานไมเปนระบบ 
- มีการวางแผนการทํางานเปนระบบเปนสวนใหญ 
- มีการวางแผนการดําเนนิการเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ 
- มีการวางแผนการดําเนนิการเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินการ 

มีการประเมินผล 

 
 

1 
2 
3 
4 
 

2.  การแสวงหาความรู (4) 
- มีการศึกษาขอมูลไมเกี่ยวของกับปญหา 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาบางสวน 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนเปนสวนใหญ 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนและครอบคลุม 

 
1 
2 
3 
4 

3.  การแกปญหาการทํางาน (4) 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนบางสวน 
- มีการแกปญหาการทํางาน โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนสวนใหญ 
- มีการแกปญหาการทํางานอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 

4. ความรับผดิชอบ (4) 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง   ไมสงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง    สงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   สงงานตามกาํหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   เสร็จทันเวลา   สงงานตามกาํหนด 

 
1 
2 
3 
4 

5. การเสนอผลงาน (4) 
- มีการนําเสนอผลงานไมเปนข้ันตอน  ไมชัดเจน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนเปนบางสวน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณ เปนสวนใหญ 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณและชัดเจน 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี 33  เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงาน 
 

คะแนน      1 – 25       หมายถึง     ปรับปรุง 
คะแนน      26 – 30     หมายถึง     ปานกลาง 
คะแนน      31 – 35     หมายถึง     สูง 
คะแนน      36 – 40     หมายถึง     สูงมาก 

 
 

 
ตารางท่ี 34    ระดับคาเฉล่ียในการทําโครงงาน 
  

คาเฉล่ีย ระดับความสามารถ 
1.00   -   2.99 ปรับปรุง 
3.00   -   3.14 ปานกลาง 
3.15   -   3.59 สูง 
3.60   -   4.00 สูงมาก 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
ภาคผนวก   ค 

 
เคร่ืองมือสําหรับการประเมิน 

 
 - แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องคลองมหาสวัสดิ ์
 -  แบบประเมินโครงงานอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 -  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 
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คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 33 ขอ ใหนกัเรียนทําทุกขอ 
 2.  เวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบจํานวน 40 นาที 
 3.  แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนท่ี 1    ขอ 1-30 เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ตอนท่ี 2   ขอ 1-  3 เปนแบบอัตนัย คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
ตอนท่ี 1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนปฏิบัติดังนี ้
    กาเคร่ืองหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคําตอบขอ ก ข ค หรือ ง ท่ีนักเรียนคิดวา 
เปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพยีงคําตอบเดียว ดังนี ้
 

ก ข ค ง 
  x  

 

 หากตองการเปล่ียนคําตอบใหกาเคร่ืองหมายเสนทับ (___) แลวจึงเลือกคําตอบท่ีถูกตอง
ใหม ดังนี ้
 

ก ข ค ง 
  x x 

 
ตอนท่ี 2  ใหนกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีกําหนดให มีท้ังหมด 3 ขอ  คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ใหทําทุกขอ ใชเวลาทํา 10 นาที 
 
 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
เรื่องคลองมหาสวัสด์ิ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

(ฉบับกอนเรยีน – หลังเรยีน) 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   คลองมหาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ตอนท่ี 1 ขอ 1-30 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คําชี้แจง  

1.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ฉบับนี้ เปนแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ   เวลา 30 นาที 

2.  ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย ( )  ทับตัวอักษร ก ข ค และง   หนาคําตอบท่ีถูกท่ีสุด
เพียงคําตอบเดยีว 

1.  คลองมหาสวัสดิ์ขุดในสมัยกษัตริย
พระองคใด     

 ก.   รัชกาลท่ี 2 
 ข.    รัชกาลท่ี 3 
 ค.    รัชกาลท่ี 4 
 ง.    รัชกาลท่ี 5 
 

2.   ทําไมจึงตองการขุดคลองมหาสวัสดิ์  
      ก.    เพื่อเปนเสนทางลําเลียงสินคาท่ีสําคัญ 
      ข.    เพื่อเปนเสนทางหลักในการเสด็จ 
             พระราชดําเนนิไปพระปฐมเจดีย 
      ค.    เพื่อจารึกตํารายาสําหรับรักษาโรค 
      ง.    เพื่อเปนเสนทางเดินเรือสายหลัก  
            ในการสัญจรไปกรุงเทพฯ 
 

3.  วสันตตองการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์  
เขาควรใชวิธีการใด   

      ก.    คนควาจากอินเตอรเน็ต 
      ข.    คนควาจากหนังสือพิมพ 
      ค.    สัมภาษณผูเฒา ผูแกในหมูบาน 
      ง.    คนควาจากหองสมุดของโรงเรียน 

4.  นักเรียนสามารถรูประวัติของคลอง 
มหาสวัสดิ์ จากแหลงการเรียนรูตางๆ 
ยกเวนขอใด   

 ก.    พระราชหัตถเลขา 
      ข.    คําบอกเลาจากผูเฒา 
      ค.    หนังสือพิมพรายวนั 
      ง.    อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย 
 
5.  ภูมิปญญาทองถ่ินมีคุณคาตอสังคมไทย

อยางไร  
 ก.    เปนบุคคลตัวอยางในสังคม          

 ข.    ดํารงรักษาวฒันธรรมและเอกลักษณ
  ของไทย 

      ค.    เปนผูแสวงหาความรูในและนอก 
  ทองถ่ิน 
 ง.    นําประสบการณใหมมาถายทอดใน 
            ทองถ่ิน 
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แบบทดสอบ 
6.  บุคคลขอใดมีสวนเกีย่วของกับการขุด

คลองมหาสวัสดิ์มากท่ีสุด  
      ก.    สุนทรภู 
      ข.    พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
      ค.    พระยาทิพากรวงศ มหาโกษาธิบดี 
      ง.    พระยาทิพากรวงศ (แจม บุนนาค) 
 
7.  ถานักเรียนอาศัยอยูบริเวณคลองมหาสวัสดิ์  

และตองการเดนิทางไปกรุงเทพฯ นักเรียน   
ควรเดินทางโดยพาหนะใด  

      ก.    รถไฟ – รถยนต 
      ข.    รถยนต – เคร่ืองบิน 
 ค.    เรือหางยาว – รถไฟ 
      ง.    รถโดยสารประจําทาง – เรือ 
 
8.  ขอใดเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหชาวตําบล    

มหาสวัสดิ์ยดึอาชีพเกษตรกรรม  
      ก.    พื้นที่เปนท่ีราบสูง 
      ข.    พื้นที่เปนท่ีราบลุม 
      ค.    พื้นที่เปนดินปนทราย 
      ง.    พื้นที่เปนดอนสามเหล่ียม 
 
9.  ขอใดไมใชช่ือคลองท่ีเช่ือมตอกับ 

มหาสวัสดิ์  
      ก.    คลองโรงนา 
      ข.   คลองกํานันขาว 
      ค.    คลองทวีวัฒนา 
      ง.    คลองปฏิรูป 2 
 

10.  ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุดเกี่ยวกับคลอง       
มหาสวัสดิ์  

 ก. มีขนาดกวางเจด็วา ลึกหาศอก  
ยาวยี่สิบเจ็ดกโิลเมตร 

 ข. เปนคลองเช่ือมกับคลองเจดียบูชา 
 ค.    อยูในความดแูลของเทศบาลตําบล          

ศาลายาเทานั้น 
 ง.    เปนคลองเช่ือมตอกับแมน้ําเจาพระยา 
 
11.  ขอใดเกีย่วของกับเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร

ท่ีใชในการศึกษาสภาพภูมิศาสตรคลอง      
มหาสวัสดิ์ นอยท่ีสุด  

      ก.   แผนท่ี 
 ข.   แผนผัง 
      ค.    กลองถายรูป 
      ง.    เคร่ืองวัดทิศทางลม 
 
12. ทําไมนักเรียนจึงตองเรียนรูเร่ืองราวของ

คลองมหาสวัสดิ์  
 ก.   เพราะคลองมหาสวัสดิมี์ความ

เกี่ยวของกับวถีิชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
      ข.    เพราะคลองมหาสวัสดิ์เปนแหลง

ประกอบอาหารของคนในทองถ่ิน 
 ค.    เพราะคลองมหาสวัสดิ์เปนศูนยกลาง     

การเดินเรือและแหลงทองเท่ียวสําคัญ 
      ง.    เพราะคลองมหาสวัสดิ์มีประวัติ              

ความเปนมาท่ีนาจดจํา ควรสืบทอด        
ใหลูกหลานสืบไป 
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แบบทดสอบ 
13. บานของปานอยูริมคลองมหาสวัสดิ์ มี

อาชีพทํานาบัว  ซ่ึงปนี้มีแมลงมากัดกนิบัว 
       จํานวนมาก เธอจําเปนตองนําสารเคมี 
       มาใชกําจดัแมลง เพื่อปองกันมิใหน้ําใน 
       คลองเนาเสีย เธอควรใชสารเคมีชนิดใด        
 ก.   สารเคมีท่ีมีการสลายตัวเร็ว 
       ข.   สารเคมีหลายชนิดรวมกัน 
       ค.   สารเคมีท่ีมีการสลายตัวชา 
       ง.    สารเคมีท่ีออกฤทธ์ิไดกับศัตรูพืช

หลายๆ ชนิด 
 
14. ขอใดไมใชประโยชนของคลองมหาสวัสดิ์    

ในอดีต   
      ก.    เปนแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
      ข.    เปนศูนยกลางการคมนาคม และคาขาย 
      ค.    เปนแหลงอาหาร เชน ขาวตัง ไขเค็ม 

 และนาบวั 
 ง.    เปนท่ีจัดงานประเพณี และวฒันธรรม

ทองถ่ิน 
 

15.  ผลกระทบจากความสกปรกของน้ําใน
คลองมหาสวัสดิ์ท่ีมีตอประชาชนท่ีอาศัย
อยูริมฝงคลอง คืออะไร  

      ก.   ปริมาณสัตว พืชน้ําลดลง 
      ข.    การสัญจรทางน้ําไมสะดวก 
      ค.    พืชผลทางการเกษตรลดลง 
 ง.    ไมสามารถนําน้ําจากคลองมาใช             

 ในการอุปโภค บริโภคได 

16. ขอใดเปนความแตกตางของวิถีชีวิตชาว      
มหาสวัสดิ์ในอดีตและปจจบัุน  

      ก.    อดีตผูคนมีการไปมาหาสูกนั 
      ข.    อดีตเกษตรกรมีฝมือมากกวาปจจุบัน 
      ค.    ปจจุบันคลองมหาสวัสดิ์มีขยะและ 

ส่ิงปฏิกูลมากกวาอดีต 
      ง.  ปจจุบันมีคนอพยพไปหางานทําท่ีอ่ืน

มากข้ึน 
 

17. การรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา จะสงผล
ตอชุมชนและประเทศชาติอยางไร  

      ก.    คนในชาติฉลาดข้ึน 
      ข.    เศรษฐกิจม่ันคง 
      ค.    ชุมชน ประเทศชาติเจริญรุงเรือง 
      ง.    มีทรัพยากรใชตลอดไป 
 

18.  วิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิเ์ปล่ียนแปลงไป
จากเดิมเพราะสาเหตุสําคัญขอใด 

      ก.    นิสัยคน 
      ข.    สภาพอากาศ 
      ค.    ความเจริญทางวัตถุ 
      ง.    การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

19.  แหลงทองเท่ียวในตําบลมหาสวัสดิ์และ
อําเภอพุทธมณฑล เปนแหลงทองเท่ียวเนน   
ความสําคัญดานใด    

      ก.    อาชีพสําคัญในทองถ่ิน 
      ข.    สถานท่ีสําคัญในทองถ่ิน 
      ค.    การอนุรักษอาชีพสําคัญในทองถ่ิน 
      ง.    การอนุรักษสถานที่สําคัญในทองถ่ิน 
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 แบบทดสอบ 
20. บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ มีแหลงทองเท่ียว     

เชิงอนุรักษหลายแหง ถานักเรียนตองการ     
พานักทองเท่ียวไปเยี่ยมชมควรเขารับ 
การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูเร่ืองใด  

      ก.    การแปรรูปผลไม 
      ข.    การเปนมัคคุเทศก 
 ค.    การขับเรือหางยาว 
      ง.    การขายอาหารริมคลอง  
 
21.  การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรของ

กลุมแมบานมหาสวัสดิ์สอดคลองกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงอยางไร    

      ก.   ผลิตสินคาเพื่อจําหนาย  
      ข.    พึ่งพาผูอ่ืน กอนพึ่งพาตนเอง 
      ค.    พึ่งพาปจจยัการผลิตจากท่ีอ่ืน 
 ง.    รวมกลุมสรางรายไดใหตนเองและ

ชุมชน 
 
22. การผลิตสินคาและบริการโดยใชวัตถุดิบ      

ท่ีมีในทองถ่ินแทนวตัถุดิบท่ีนําเขาจาก      
ตางประเทศมีขอดีอยางไร  

      ก.    สินคาราคาถูก 
 ข.    สินคาราคาแพง 
      ค.    สินคามีคุณภาพ 
      ง.    สินคาเปนท่ีนิยมของผูบริโภค 
 
 
 

23. การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในครอบครัวขอใดมีความ
เหมาะสมนอยท่ีสุด  

      ก.   ออย แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
      ข.   ออด สมัครเปนมัคคุเทศกนอย 
      ค.   โอ ซ้ือปุยเคมีมาใสแทนปุยชีวภาพ 
      ง.    อูด ขับเรือบริการนักทองเท่ียว 
 
24. ขอใดกลาวถึงความหมายของคําวา      
      “การอนุรักษ ” ไดอยางถูกตอง 
       ก.  การดแูลรักษาแมน้ําลําคลอง 
       ข.  การพัฒนาและปกปองรักษาแมน้ํา 
            ลําคลอง 
       ค.  การดูแลและพัฒนาแมน้ําลําคลอง 
       ง.   การดแูลรักษา  การพัฒนาและปกปอง 
            รักษาแมน้ําลําคลองไมใหเนาเสีย 
 
25. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการอนุรักษ 
     คลองมหาสวัสดิ์ไดอยางไร 
     ก.   ทําโครงการปลูกตนไมหายากริมคลอง 
     ข.   คอยเฝาระวังไมใหใครมาทําลายคลอง 
           มหาสวสัดิ์ 
     ค.   เชิญชวนผูปกครองรวมอนุรักษคลอง 
     ง.   เผยแพรความรูเร่ืองการอนุรักษคลองให   
           ประชาชนทราบ 
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แบบทดสอบ 
26. ถาคุณครู ผูนําชุมชนและเพือ่นๆ มา

ชักชวนนักเรียนใหไปรวมรณรงคและ
กําจัดขยะบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ใน
วันหยุดเสาร - อาทิตย นักเรียนควรทํา
อยางไร 

      ก.    ไมเขารวมกจิกรรม เพราะเปนการ
เสียเวลา 

      ข.    อยากเขารวมกจิกรรม แตขอดู
โทรทัศนใหจบกอน 

 ค.    ขอคิดดูกอน เพราะวันหยุดตองพักผอน 
 ง.    ยินดีเขารวมกจิกรรมและจะชวน 

คุณพอ คุณแม มารวมรณรงคดวย 
 
27. ขอใดไมไดเปนการชวยลดมลภาวะทาง

ส่ิงแวดลอมโดยนําส่ิงอ่ืนมาทดแทนส่ิงท่ี      
ทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ  

       ก.  ใชใบตองใสของแทนโฟม 
       ข.   ใชปุยชีวภาพแทนปุยเคม ี
        ค.  ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
        ง.   ใชถุงพลาสติกแทนถุงกระดาษ 
 
28. การกระทําแบบใด จะทําใหนักเรียนรูสึก

ภูมิใจและไดความรูจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

      ก.  เขารวมกิจกรรมรณรงคส่ิงแวดลอม 
      ข.   เก็บสะสมภาพการขุดลอกคูคลอง 
      ค.   อานหนังสือเกีย่วกับส่ิงแวดลอม 
      ง.    ดูสารคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ      

และส่ิงแวดลอม 

29. นักเรียนคิดวา การเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ     
คลองมหาสวัสดิ์ จะสงผลใหเกิดส่ิงใด      
กับนักเรียน 

      ก. ทําใหรูประวัตคิลองมหาสวัสดิ์ 
      ข.  ทําใหไดทองเที่ยวในแหลงการเรียนรู

ท่ีสนใจ 
      ค. ทําใหเกิดความรูสึกรัก หวงแหนอยาก    

อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      ง.  ทําใหเกิดทักษะในการสังเกต อยาก

สืบคนขอมูลในทองถ่ิน      
 
30. การอนุรักษแมน้ําลําคลองมิใหเนาเสีย 

ขอใดเปนวิธีท่ีไดผลดีท่ีสุด  
      ก.    ใชผงซักฟอกใหนอยลง 
      ข.    ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
      ค.    ออกกฎหมายลงโทษผูท้ิงขยะ 
      ง.    กําจัดมลพิษของน้ําท้ิงจากบานเรือน       

กอนระบายลงแมน้ําลําคลอง 
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ตอนท่ี 2   ขอ 1-3 เปนแบบอตันัย คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
 
 
  
1.  สมัยกอนน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ใสสะอาด สามารถดื่มกินได สัตวน้ําและพืชน้ํามีหลายชนิด 
ปจจุบันน้ําในคลองไมสามารถนํามาบริโภคไดทันที นกัเรียนคิดวา เพราะเหตุใด  (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2. หลังจากท่ีเรียนเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์แลว นักเรียนจะมีสวนชวยใหคลองมหาสวัสดิมี์น้ําใส
สะอาด ปราศจากขยะและผักตบชวาไดอยางไร (3 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ถาประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ เทน้ํามันหรือสารเคมีเหลือใชในครวัเรือนลง
ในทอน้ําท้ิง ซ่ึงไหลลงสูแหลงน้ําหลังบานลงสูคลองมหาสวัสดิ์เปนระยะเวลานานๆ จะเกดิผลตอ
ส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําและส่ิงแวดลอมอยางไร เพราะเหตุใด    (4 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

คําชี้แจง     1. ใหนกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีกําหนดให 
                  2. คําถามมี 3 ขอ   คะแนนเต็ม   10   คะแนน     เวลา 10 นาที 
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ตารางท่ี 35    ตอนท่ี 1   เฉลยแบบทดสอบแบบปรนัย  
 

ขอท่ี เฉลย ประเภทคําถาม ขอท่ี เฉลย ประเภทคําถาม 
1 ค ความรู - ความจํา 16 ค การวิเคราะห 
2 ข ความเขาใจ 17 ง การวิเคราะห 
3 ค การนําไปใช 18 ง การสังเคราะห 
4 ค การวิเคราะห 19 ก ความเขาใจ 
5 ข การสังเคราะห 20 ข การนําไปใช 
6 ค ประเมินคา 21 ง การวิเคราะห 
7 ง การนําไปใช 22 ก การวิเคราะห 
8 ข การวิเคราะห 23 ค ประเมินคา 
9 ก การวิเคราะห 24 ง ความเขาใจ 
10 ก ประเมินคา 25 ข ความเขาใจ 
11 ง ประเมินคา 26 ง การนําไปใช 
12 ง ความเขาใจ 27 ง การวิเคราะห 
13 ก การนําไปใช 28 ก การวิเคราะห 
14 ค การวิเคราะห 29 ค การสังเคราะห 
15 ง การวิเคราะห 30 ง ประเมินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
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เฉลยแบบทดสอบแบบอัตนยั 

ขอ 1.   เพราะ ปจจุบันมีคนมากข้ึน ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมีมากข้ึน 
ผูคนมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป การใชชีวิตเปล่ียนจากการทํานา ทําสวน มาเปนรับจาง หรือ
การทํางานตามสถานประกอบการตางๆ มากข้ึน ไมมีเวลาหุงหาอาหาร จึงพ่ึงอาหารตาม
รานอาหารขยะมากข้ึน นิสัยการบริโภคเหลานี้ทําใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล ชาวนา ชาวสวนหันมาใชสารเคมีมากข้ึน ผักตบชวามีการขยายพันธุมากข้ึน  
ทําใหน้ําเนาเสีย นํามาบริโภคไมได  

ขอ 2.    1. ควรชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ําของทองถ่ิน 
  2. รณรงครักษาคลองมหาสวัสดิ์ดวยวิธีการตางๆ 
 3. ไมท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูลลงน้ํา 
 4. รณรงคนําขยะและผักตบชวามาแปรรูป หรือประดิษฐส่ิงของ เคร่ืองใชตางๆ 
                    เปนตน 

ขอ 3.  1. ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชน้ําและสัตวน้ําจะตาย เพราะไมมีอากาศหายใจ 
 2. คนไมสามารถใชน้ําในการบริโภคหรืออุปโภคได เพราะนํ้าเนาเสีย มีสารเคมี 

3. การทําอาชีพเกษตรไมสามารถใชน้ําได เพราะมีสารเคมีเจือปน 
4. ส่ิงแวดลอมไมนาดู น้ําเนาเหม็น สงผลตอมนุษยโดยตรง เพราะมนุษยตองใช 
    น้ําในการดาํรงชีวิต 
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ตารางท่ี 36  เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปญหา : ขอสอบอัตนัย 
 

1.  สาเหตุของปญหา 3  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง  
                    ชัดเจน 3 ขอ 
2  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดถูกตอง  
                    ชัดเจน 2 ขอ 
1  หมายถึง  สามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา กํากวม วกวน 
0  หมายถึง  ไมสามารถอธิบายสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาได 

2.  วิธีการแกปญหา 3  หมายถึง  สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม เปนไปได    
                    อธิบายไดชัดเจน 3 ขอ 
2  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม 2 ขอ 
1  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปญหาไมเหมาะสม 
0  หมายถึง  ไมสามารถเลือกวิธีการแกปญหาได 

3.  ผลท่ีเกิดข้ึนหาก
ปญหาไมไดรับการ
แกไข 

4  หมายถึง  สามารถระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตอง สมบูรณ ดวยเหตุผล 
                    นาเช่ือถือ เปนไปได 3 ขอ 
3  หมายถึง  สามารถระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตอง สมบูรณ 2 ขอ 
2  หมายถึง  ระบุผลท่ีเกิดข้ึนไดถูกตองไมสมบูรณ 1 ขอ 
1  หมายถึง  ระบุผลท่ีเกิดข้ึน กํากวม วกวน 
0  หมายถึง  ระบุผลท่ีเกิดข้ึนกํากวม  ไมถูกตอง 

 
เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหา 
 

คะแนน    8 - 10    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับด ี
คะแนน    6 – 7    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับพอใช  
คะแนน    0 - 5    มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับปรับปรุง 

 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 

 

คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 3.00     มีความสามารถในการแกปญหาระดับด ี
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.99     มีความสามารถในการแกปญหาระดับพอใช 
คะแนนเฉล่ีย    0 - .99          มีความสามารถในการแกปญหาระดับปรับปรุง 
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แบบประเมินโครงงานอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 

คําชี้แจง   ประเมินผลการทําโครงงานในแตละรายการประเมิน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง 
                  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

  ครูผูสอน    ผูรูทองถ่ิน    นักเรียน      เพือ่น 
 

คะแนนท่ีได 
รายการประเมิน 

กลุม
ท่ี 1 2 3 4 x  S.D 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับท่ี 

1         
2         
3         
4         

1.  ช่ือเร่ือง 

5         
1         
2         
3         
4         

2.  ท่ีมาและความสําคัญ 

5         
1         
2         
3         
4         

3.  การกําหนด
จุดประสงค 

5         
1         
2         
3         
4         

4.  วิธีดําเนนิการ 

5         
1         
2         
3         
4         

5.  การเขียนรายงาน 

5         
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คะแนนท่ีได 
รายการประเมิน 

กลุม
ท่ี 1 2 3 4 x  S.D 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับท่ี 

1         
2         
3         
4         

6.  การวางแผน
ดําเนินการ 

5         
1         
2         
3         
4         

7.  การแสวงหาความรู 

5         
1         
2         
3         
4         

8.  การแกปญหาการ
ดําเนินการ 

5         
1         
2         
3         
4         

9.  การรับผิดชอบ 

5         
1         
2         
3         
4         

10.  การเสนอผลงาน 

5         
คะแนนเต็ม         

ระดับคุณภาพ         

ลําดับท่ี         
             คะแนน  1   หมายถึง  ปรับปรุง      คะแนน  2   หมายถึง  ปานกลาง 

                                                     คะแนน  3   หมายถึง   สูง                คะแนน  4   หมายถึง   สูงมาก 
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ตารางท่ี 37   เกณฑยอยท่ีใชประเมินโครงงาน  มีดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ประเมินดานท่ี 1  เนื้อหาของโครงงาน (20) 
1   ชื่อเร่ือง (4) 

- เลือกหัวเร่ืองโครงงานไมเหมาะสม 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนบางสวน 
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายชัดเจนสวนใหญ  
- เลือกหัวเร่ืองโครงงานมีความหมายเฉพาะ ชัดเจน ส่ือความหมายได 

 
 

1 
2 
3 
4 

2  ท่ีมาและความสําคัญ (4) 
- ระบุปญหาและความสําคัญไมสอดคลองกัน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุปญหาและความสําคัญสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุปญหาและความสําคัญไดชัดเจนสอดคลองกัน 

 
1 
2 
3 
4 

3    การกําหนดจุดประสงค (4) 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไมสอดคลองกัน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันบางสวน 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
- ระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองครบถวน 

 
1 
2 
3 
4 

4   วิธีดําเนินการ (4) 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไมถูกตอง 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองบางสวน 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองเปนสวนใหญ 
- ระบุข้ันตอนการดําเนินการไดถูกตองครบสมบูรณ 

 
1 
2 
3 
4 

5    การเขียนรายงาน (4) 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลไมถูกตอง 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล  แปลความหมายขอมูลถูกตองบางสวน 
- วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองสวนใหญ 
- วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล แปลความหมายขอมูลถูกตองเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี 37   (ตอ) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ประเมินดานท่ี 2  กระบวนการทํางาน (20) 
1   การวางแผนการทํางาน (4) 

- มีการวางแผนการทํางานไมเปนระบบ 
- มีการวางแผนการทํางานเปนระบบเปนสวนใหญ 
- มีการวางแผนการดําเนนิการเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ 
- มีการวางแผนการดําเนนิการเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินการ 

มีการประเมินผล 

 
 

1 
2 
3 
4 
 

2.  การแสวงหาความรู (4) 
- มีการศึกษาขอมูลไมเกี่ยวของกับปญหา 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาบางสวน 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนเปนสวนใหญ 
- มีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาชัดเจนและครอบคลุม 

 
1 
2 
3 
4 

3.  การแกปญหาการทํางาน (4) 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
- มีการแกปญหาการทํางานโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนบางสวน 
- มีการแกปญหาการทํางาน โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมเปนสวนใหญ 
- มีการแกปญหาการทํางานอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 

4   ความรับผดิชอบ (4) 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง   ไมสงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมบางคร้ัง    สงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   สงงานตามกาํหนด 
- เขารวมกิจกรรมกลุมทุกคร้ัง   เสร็จทันเวลา   สงงานตามกาํหนด 

 
1 
2 
3 
4 

5.  การเสนอผลงาน (4) 
- มีการนําเสนอผลงานไมเปนข้ันตอน  ไมชัดเจน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนเปนบางสวน 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณ เปนสวนใหญ 
- มีการนําเสนอผลงานเปนข้ันตอนสมบูรณและชัดเจน 

 
1 
2 
3 
4 
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ตารางท่ี  38   เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงาน 
 
 

คะแนน      1 – 25       หมายถึง     ปรับปรุง 
คะแนน      26 – 30     หมายถึง     ปานกลาง 
คะแนน      31 – 35     หมายถึง     สูง 
คะแนน      36 – 40     หมายถึง     สูงมาก 

 
 
ตารางท่ี 39   ระดับคาเฉล่ียในการทําโครงงาน 
 

 

คาเฉล่ีย ระดับความสามารถ 
1.00   -   2.99 ปรับปรุง 
3.00   -   3.14 ปานกลาง 
3.15   -   3.59 สูง 
3.60   -   4.00 สูงมาก 
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สําหรับนักเรยีน 
 

     เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวสัดิ์  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

 

                    
              แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนการสัมภาษณความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนเก่ียวกับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ จากกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดใหกับนักเรียน 
จึงขอใหนักเรียนตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง  เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอ         
การจัดการเรียนรูอยางมาก 
 

แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน  12 ขอ 
 
ตอนท่ี 1    ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร ซ่ึงการตอบแบบสัมภาษณนี้ ไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด 
                 ประการใด ดังนัน้ใหนักเรียนตอบใหตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงใหมากท่ีสุด 
 
 ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นตามท่ีนักเรียนรูสึกนอกเหนือจากท่ีนักเรียนตอบในแบบสัมภาษณ  
                 ตอนท่ี 1 และขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณความคิดเห็น 

คําชี้แจง 
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เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ตอนท่ี 1   ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์เกี่ยวกับบรรยากาศ     
                การเรียนรู การจัดกจิกรรมการเรียนรู และประโยชนท่ีไดรับ 
 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
 

1.  นักเรียนคิดวา หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ตรงกับความสนใจของนักเรียนหรือไม 
อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.  เม่ือนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชแหลงการเรียนรู      
ในทองถ่ินแลว  นักเรียนรูสึกอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
 

3.    หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ท่ีจัดการเรียนรู โดยครูผูสอนรวมกับผูรูในทองถ่ิน มี
สวนชวยในการเรียนรูของนักเรียนอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  นักเรียนคิดวา ส่ือการเรียนรูท่ีครูใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรยีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 369 

5.  นักเรียนคิดวา การวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูหรือไม    เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6.  นักเรียนคิดวา ระยะเวลาท่ีใชในการจดัการเรียนรูมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 

7.  นักเรียนคิดวา สาระการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ใหประโยชนอะไรกับ
นักเรียนบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8.  นักเรียนไดรับความรูและประสบการณจากการเรียนรูนอกหองเรียนอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9.   นักเรียนคิดวา  สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองคลอง                
มหาสวัสดิ์ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในดานใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10.  นักเรียนมีความรูสึกอยางไร เม่ือไดมีสวนรวมในการอนุรักษคลองมหาสวสัดิ์และส่ิงแวดลอมของ 
ทองถ่ิน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2    ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
 

1.  นักเรียน มีความคิดเห็นอยางไรตอหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.  ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง 

 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัย 
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ตารางท่ี 40 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

  

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 ความสอดคลองของประเด็น
การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็น
การสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระท่ีนักเรียนตองการเรียนรู
เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็น
การสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์         

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็น
การสอบถามเกี่ยวกับการวัด
และประเ มินผลการจัดการ
เรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็นการ
สอบถามเกี่ยวกับผูประเมินผล
การเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

6 ความสอดคลองของประเด็น
การสอบถามเกี่ ยวกับความ
ตองการของนักเรียนในเรื่อง
รูปแบบและประเภทของส่ือการ
เรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 41 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณ หัวหนาศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศก 
และผูเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6            

                 
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 
คาดัชน ี

ความสอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 ความสอดคลองของประเด็นการ
สัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและ
ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นการ
สัมภาษณเกี่ยวกับความสําคัญ
และความจําเปนท่ีตองจัดการ
เรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยผูรู/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณ เกี่ ยวกับความ
จํ า เปน ท่ีตองใหนัก เ รียนได
เรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับคลอง
มหาสวัสดิ์                                    

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นการ
สัมภาษณเกี่ยวกับจุดประสงค
ของหลักสูตรคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 41 (ตอ)            
                 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

5 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระ  วิ ธีการจัดการ เ รียน รู 
ส่ือการ เ รียน รู   การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เวลาเรียน  
และสถาน ท่ี ในการจั ดก าร
เรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

6 ความสอดคลองของประเด็น
ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ  เ กี ่ ย ว ก ับ
ขอ เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ ์

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 42 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ
หลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองคลองมหาสวัสดิ์   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 
คาดัชน ี

ความสอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 ความสอดคลองของประเด็น
สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของ
ผูรวมสนทนากลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับความสําคัญ
และคว าม จํ า เป น ท่ี ต อ ง ให
นัก เ รียนได เ รี ยน รู เ ร่ื องราว
เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุ ม เกี่ ยวกั บการ มี 
สวนรวมในการจัดการเรียนรู
และพัฒนาหลักสูตรเร่ืองคลอง
มหาสวัสดิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับความรู  
ความสามารถและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน  
ท่ี ค ว ร มี ในห ลัก สูต รคลอง 
มหาสวัสดิ์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุ ม เกี่ ย วกับความ
คิด เห็นตอจุ ดประสงคของ
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 42 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

6 ความสอดคลองของประเด็น 
สนทนากลุมเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

7 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ ยวกับวิ ธีการ
จัดการเรียนรูของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

8 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบ
และประเภทของส่ือการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

9 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 มีความ
สอดคลอง 

10 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับระยะเวลา
และสถานท่ีท่ีใชในการจัดการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

11 ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกีย่วกับขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 43  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 เร่ือง  คลองมหาสวัสดิ์   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 ความสอดคลองของ
องคประกอบในหลักสูตรฉบับ
ราง- 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองระหวางแนว
การดําเนนิการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแตละแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 1 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐานการ
เรียนรู ผลการเรียนรู สาระ 
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู 
ส่ือ แหลงการเรียนรู การวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

4  ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 2 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระ
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู 
ส่ือ แหลงการเรียนรู การวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 43  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

5 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 3 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระ
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู 
ส่ือ แหลงการเรียนรู การวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

6 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 4 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระ
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู 
ส่ือ แหลงการเรียนรู การวดัและ
ประเมินผล 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

7 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 5 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระ
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู 
ส่ือ แหลงการเรียนรู การวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 43  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

8 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 6 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐานการ
เรียนรู ผลการเรียนรู สาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ 
แหลงการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

9 ความสอดคลองระหวาง
สวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 7 ไดแก 
สาระสําคัญ มาตรฐานการ
เรียนรู ผลการเรียนรู สาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ 
แหลงการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

10 ความสอดคลองของเนื้อหากับ
เวลาในแตละแผนการจัดการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

11 ความสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนรูกับเวลาในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

12 ความสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับการ
วัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางท่ี  44 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หลักสูตร                          
สถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวัง 

ขอ  
1 2 3 4 5 6 

คาดัชนีความ
สอดคลอง  

(IOC) 
ความหมาย 

1 ความรู ความจํา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
2 ความเขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
3 การนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 มีความสอดคลอง 
4 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
5 การสังเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

1. อธิบายประวัติคลอง
มหาสวัสด์ิ 
2.   บอกวิธีการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับคลอง 
มหาสวัสด์ิ 

6 ประเมินคา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
7 การนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
8 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
9 การวิเคราะห +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 มีความสอดคลอง 

10 ประเมินคา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

3. บอกมิติสัมพันธ
ทําเลที่ต้ังลักษณะทาง
กายภาพของคลองมหา
สวัสด์ิ 

11 ประเมินคา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
12 ความเขาใจ 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความสอดคลอง 
13 การนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
14 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
15 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
16 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
17 การสังเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

4.   เปรียบเทียบใหเห็น
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในทองถ่ิน 
 

18 การสังเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
19 ความเขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
20 การนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
21 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
22 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

5. บอกปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอการทํางานท้ังการผลิต
และบริการระดับทองถ่ิน 

23 ประเมินคา +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความสอดคลอง 
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ตารางท่ี  44 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวัง 

ขอ  
1 2 3 4 5 6 

คาดัชนีความ
สอดคลอง  

(IOC) 
ความหมาย 

24 ความเขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
25 ความเขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
26 การนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
27 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
28 การวิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
29 การสังเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 
30 ประเมินคา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

6. อธิบายความสัมพันธ
ของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในทองถ่ิน  
7.  ตระหนักถึงผลจาก
การกระทําของมนุษยที่มี
ตอสิ่งแวดลอม       
8.  ดําเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
9.  มีสวนรวมในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี  45 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของประเด็นการสัมภาษณความคิดเหน็และความรูสึก
ของนักเรียน หลังจากเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์   สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณดานบรรยากาศ
การเรียนรูเกี่ยวกับความสนใจ 
และความรู สึก ท่ีได เข าร วม
กิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินของผูใหสัมภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณดานกิจกรรมการ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
ส่ื อก าร เ รี ยน รู  การวั ดและ
ประเมินผล และระยะเวลาที่ใช
ในการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณ ดานประโยชนท่ี
ไดรับเกี่ยวกับสาระการเรียนรู 
ความรูและประสบการณและ
การนําความรูและประสบการณ
ท่ี ไ ด จ า ก ห ลั ก สู ต ร ค ล อ ง 
มหาสวัสดิ์ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน                     

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี  45 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

4 ความสอดคลองของประเด็น
การสัมภาษณดานประโยชนท่ี
ไดรับเกี่ยวกับความรูสึกในการ
มีสวนรวมในการอนุรักษคลอง
มหาสวัสดิ์และส่ิงแวดลอมของ
ทองถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็นการ
สัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็
เพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี  46 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 

ขอ
ท่ี 

จํานวนคน
ท่ีตอบถูก 

P D 
คุณภาพ
ขอสอบ 

ขอ
ท่ี 

จํานวนคน
ท่ีตอบถูก 

P D 
คุณภาพ
ขอสอบ 

1 17 0.63 0.33 ใชได 21 14 0.52 0.44 ใชได 
2 15 0.56 0.44 ใชได 22 13 0.48 0.33 ใชได 
3 14 0.52 0.44 ใชได 23 15 0.56 0.33 ใชได 
4* 11 0.41 0.22 ใชไมได 24* 4 0.15 0.14 ใชไมได 
5* 4 0.15 0.14 ใชไมได 25* 7 0.25 0.29 ใชไมได 
6 13 0.48 0.33 ใชได 26 17 0.63 0.33 ใชได 
7* 5 0.19 0.14 ใชไมได 27 15 0.56 0.22 ใชได 
8 16 0.59 0.33 ใชได 28 14 0.52 0.44 ใชได 
9 17 0.63 0.33 ใชได 29 13 0.48 0.33 ใชได 
10 12 0.44 0.33 ใชได 30 16 0.59 0.44 ใชได 
11* 11 0.41 0.22 ใชไมได 31* 6 0.22 0.14 ใชไมได 
12 15 0.56 0.44 ใชได 32 13 0.48 0.33 ใชได 
13 13 0.48 0.33 ใชได 33 16 0.59 0.33 ใชได 
14 17 0.63 0.33 ใชได 34* 7 0.25 0.29 ใชไมได 
15 17 0.63 0.33 ใชได 35 15 0.56 0.44 ใชได 
16* 4 0.15 0.14 ใชไมได 36 17 0.63 0.33 ใชได 
17 16 0.59 0.33 ใชได 37 16 0.59 0.33 ใชได 
18 15 0.56 0.44 ใชได 38 14 0.52 0.44 ใชได 
19 16 0.59 0.33 ใชได 39 17 0.63 0.33 ใชได 
20 13 0.48 0.33 ใชได 40* 7 0.25 0.29 ใชไมได 

หมายเหต ุ  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขอสอบปรนัย ไดคํานวณหาจากขอสอบท่ีมีคุณภาพ 
จํานวน 30 ขอ สวนขอสอบท่ี 4, 5, 7, 11, 16, 24, 25, 31, 34, และ 40  เปนขอสอบไมมีคุณภาพจึงไมนํามา
คํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ไดความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.84 
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ตารางท่ี  47 แสดงผลการวเิคราะหสัดสวนของคนทําถูกแตละขอ (p) และสัดสวนของคนทําผิด 
 ในแตละขอ (q) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หลักสูตรเร่ืองคลองมหาสวัสดิ ์
 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
 

ขอ
ท่ี 

จํานวนคน
ท่ีตอบถูก 

p q pq 
ขอ
ท่ี 

จํานวนคน
ท่ีตอบถูก 

p q pq 

1 17 0.63 0.37 0.23 16 14 0.52 0.48 0.25 
2 15 0.56 0.44 0.25 17 13 0.48 0.52 0.25 
3 14 0.52 0.48 0.25 18 15 0.56 0.44 0.25 
4 13 0.48 0.52 0.25 19 17 0.63 0.37 0.23 
5 16 0.59 0.41 0.24 20 15 0.56 0.44 0.25 
6 17 0.63 0.37 0.23 21 14 0.52 0.48 0.25 
7 12 0.44 0.56 0.25 22 13 0.48 0.52 0.25 
8 15 0.56 0.44 0.25 23 16 0.59 0.41 0.24 
9 13 0.48 0.52 0.25 24 13 0.48 0.52 0.25 
10 17 0.63 0.37 0.23 25 16 0.59 0.41 0.24 
11 17 0.63 0.37 0.23 26 15 0.56 0.44 0.25 
12 16 0.59 0.41 0.24 27 17 0.63 0.37 0.23 
13 15 0.56 0.44 0.25 28 16 0.59 0.41 0.24 
14 16 0.59 0.41 0.24 29 14 0.52 0.48 0.25 
15 13 0.48 0.52 0.25 30 17 0.63 0.37 0.23 
         Σ pq = 7.3 
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ตารางท่ี  48  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
จุดประสงค 

ขอ
ท่ี 1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

1.  ประเมินความสามารถ
ในการอธิบายสาเหตุของ
ปญหาจากสถานการณท่ี
กําหนดให 

1 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 มีความสอดคลอง 

2.  ประเมินความสามารถ
ในการเลือกวิธีการ
แกปญหาจากสถานการณท่ี
กําหนดใหได 

2 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอง 

3.  ผลท่ีจะเกิดข้ึนหาก
ปญหาไมไดรับการแกไข 

3 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 มีความสอดคลอง 
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ( Reliability )ของแบบทดสอบปรนยั  
 
 การหาคาความเช่ือม่ัน( Reliability ) ของแบบทดสอบปรนัย โดยใชสูตร KR20  
( Kuder Richardson – 20 ) 
สูตร  K.R. 20 
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ภาคผนวก   จ 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 
-  กิจกรรมสนทนากลุม 
-  กิจกรรมรณรงคอนุรักษส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมการเรียนรูในทองถ่ิน 
-  ภาพกิจกรรมโครงงานการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ ์
-  ผลงานนักเรียน 
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ภาพท่ี 1 มอบของท่ีระลึก                                      ภาพท่ี 2  มอบของท่ีระลึก 
 ผูวิจัย มอบของท่ีระลึก                                            ผูอํานวยการโรงเรียนมอบของ 
 หลังการสนทนากลุม                                              ท่ีระลึก 
                                                                                     
                    
                                                               
 
 
 
 
 
 
    
                            
                      ภาพท่ี 3    ผูรวมสนทนากลุม 
                                      ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 
   ถายภาพรวมกบัผูวิจัย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง
   นักเรียน โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์หลังเสร็จส้ินกิจกรรมสนทนากลุม 

ภาพกิจกรรมสนทนากลุม 
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ภาพท่ี 4   กิจกรรมอนุรักษ                                ภาพท่ี 5  กิจกรรมอนุรักษ 
 นักเรียนเก็บขยะริมทางรถไฟ                                      นักเรียนเก็บขยะบริเวณโรงเรียน 
 
                                                                                                     
  
 
 
 
ภาพท่ี 6   กิจกรรมรณรงค                                 ภาพท่ี 7   กิจกรรมรณรงค                 
       นักเรียนรณรงครักษาส่ิงแวดลอม                นักเรียนรณรงคริมคลอมหาสวัสดิ์ 
 
                                                                             
   
 
 
 
ภาพท่ี  8    กิจกรรมรณรงค                                ภาพท่ี 9   กิจกรรมรณรงค 
                     นักเรียนรณรงคในคลองมหาสวัสดิ์            นักเรียน  ครู ผูปกครอง  และผูรู 
                                                                                                 ถายภาพรวมกนัหลังรณรงค 
 
 

ภาพกิจกรรมรณรงคอนรุักษสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 10  กิจกรรมการเรียนรู                               ภาพท่ี 11 กิจกรรมการเรียนรู 
 ผูรูทองถ่ินใหความรูนักเรียน                 นักเรียนสัมภาษณผูรูทองถ่ิน                                     

  
ภาพท่ี 12 ชมการสาธิต ภาพท่ี 13   ชมการสาธิต 
 นักเรียนชมการสาธิต การทํา   คุณลุงชุก  คชเวชใหความรู                          
  ขาวตังจากคุณอุไร  สวัสดิแ์ดง  เกี่ยวกับการขยายพนัธุกลวยไม                                 

  
ภาพท่ี 14    ศึกษาแหลงเรียนรู                             ภาพท่ี 15 ศึกษาแหลงเรียนรู 
                  คุณประไพ  สวสัดิ์โต   นักเรียนสนุกกับการชิมผลไม                          
 ใหความรูเกี่ยวกับการทํานาบัว  ในสวนคุณลุงสมใจ  เทียมหงษ 

กิจกรรมการเรียนรูในทองถ่ิน 
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                                   ภาพท่ี  16   สนุกกับโครงงาน                                
                                                      นักเรียนทําโครงงานสวนลอยฟารักษาส่ิงแวดลอม                                 
                                                                                                            

 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 17  สนุกกับโครงงาน                                     ภาพท่ี  18  สนุกกับโครงงาน 
                    นักเรียนชวยกันทําโครงงาน                                     ปุยชีวภาพจากผักตบชวา        
                                  

 
 
 
 
 
 
 

                                    ภาพท่ี  19  สนุกกับโครงงาน 
                                                      นักเรียนชวยกันทํา โครงงานดอกไมประดิษฐจากขยะ 

ภาพกิจกรรมโครงงานการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ ์
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ภาคผนวก  ฉ 

  
แบบบันทึกคะแนน 

 
ตารางท่ี  49   คะแนนทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลัง  
                     การใชหลักสูตร 
ตารางท่ี  50   ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คํานวณหาคา  t-test  

ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
ตารางท่ี  51   คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรู 
ตารางท่ี  52   คะแนนทดสอบผลการเรียนรูแยกตามเนื้อหาการเรียนรู

รายบุคคล 
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ตารางท่ี 49  คะแนนทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง 
 คลองมหาสวัสดิ์   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 
 
 

 
 

 
 

เลขท่ี 
Pre – test 

(40) 
Post – test 

(40) 
ผลตางคะแนน 

D 
1 17 34 17 
2 15 32 17 
3 11 33 22 
4 13 31 18 
5 16 33 17 
6 16 34 18 
7 14 35 21 
8 17 34 17 
9 13 33 20 
10 17 36 19 
11 16 36 20 
12 16 31 15 
13 18 35 17 
14 17 34 17 
15 15 33 18 
รวม 231 504 273 

 x  15.40 33.60 18.20 
 x % 38.50 84.00 45.50 
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ตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติคํานวณหาคา t-test ของแบบทดสอบกอนและ  
                  หลังเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์ โดยใชโปรแกรม 
 คอมพิวเตอรไดดังนี ้
  

T-Test 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 

PRE 15.4000 15 1.91982 .49570 Pair 1 
POST 33.6000 15 1.72378 .44508 

 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlatio
n 

Sig. 

Pair 1 PRE & 
POST 15 .419 .120 

 
                                                                    Paired Samples Test 
 

Paired Differences 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference Mean 

  

Std. 
Deviation 

  

Std.  
Error 
Mean 

  Lower Upper 

t 
  
  

df 
  
  

Sig.  
(2-tailed) 

  
  

  
  
  

Pair 1 
PRE - POST -18.2000 1.97122 .50897 -19.2916 -17.1084 -35.759 14 .000 
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ตารางท่ี 51 คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองคลองมหาสวัสดิ์กอนและหลังการเรียนรู 
 

เลขท่ี 
ปรนัย 
(30) 

อัตนัย 
(10) 

คะแนนเต็ม 
(40) 

1 27 7 34 
2 25 7 32 
3 26 7 33 
4 23 8 31 
5 25 8 33 
6 27 7 34 
7 27 8 35 
8 26 8 34 
9 26 7 33 
10 28 8 36 
11 28 8 36 
12 24 7 31 
13 28 7 35 
14 27 7 34 
15 26 7 33 
รวม 393 111 504 

x  26.20 7.40 33.6 
x % 87.33 74.00 84.00 
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ตารางท่ี  52 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แยกตามเน้ือหาการเรียนรูรายบุคคล   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม 

เลขท่ี 
(6) (5) (7) (5) (17) (40) 

1 6 6 4 4 14 34 
2 6 5 4 4 13 32 
3 5 6 4 5 13 33 
4 4 5 5 3 14 31 
5 5 4 5 5 13 33 
6 6 5 4 5 14 34 
7 6 6 4 5 14 35 
8 5 6 4 5 14 34 
9 6 6 3 4 14 33 
10 6 5 5 5 15 36 
11 6 6 4 5 15 36 
12 5 4 4 4 14 31 
13 6 6 5 5 13 35 
14 5 6 4 5 14 34 
15 6 5 4 5 13 33 
รวม 83 81 63 69 207 504 

x  5.53 5.40 4.20 4.60 13.80 33.60 
x  % 92.22 77.14 84.00 92.00 81.18 84.00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ช 

 
ผูรูทองถ่ิน  รายชื่อผูเชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย และ 

หนังสือขอเชญิเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาพท่ี   20   ผูรูทองถ่ินดานประวัติคลองมหาสวัสดิ ์
 
                     ชื่อ นายบุญสม   หลุนเลิศผล     อายุ   76   ป 
อยูบานเลขท่ี   21 หมู   1   ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
อาชีพ     เกษตรกร 
                  ประสบการณเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์         มีประสบการณดานการรักษาโรคโดยพืช
สมุนไพร และเปนวิทยากรดานพืชสมุนไพรใหกับนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการใชสมุนไพรรักษาโรค การรณรงครักษาคลองมหาสวัสดิ์ 
การทําปุยชีวภาพ มีความรู ประสบการณเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์เขาใจวิถี
ชีวิตของคนในทองถ่ิน สภาพภูมิศาสตร และการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
 
เกียรติบัตร/รางวัล หรือความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการใชสมุนไพรรักษาโรค ดูแลส่ิงแวดลอมและมี
สวนรวมในการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ 
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ภาพท่ี 21  ผูรูทองถ่ินดานการทําสวนผลไมและการทําปุยชีวภาพ 
 
ชื่อนายสําอางค   เทียมหงษ      อายุ  68  ป 
อยูบานเลขท่ี   18  หมู   1   ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
อาชีพ     เกษตรกรรม 
ประสบการณเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์         อยูอาศัยริมคลองมาต้ังแตเล็กจนถึงปจจุบันใชคลองเปน
เสนทางขนสงสินคาการเกษตรและอุปกรณการกอสราง นําความรูเร่ืองการทําปุยหมักชีวภาพมาใช
ในการทําสวนผลไม นิยมใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและไมชอบใชสารเคมีในการทําสวน                          
 
เกียรติบัตร/รางวัล หรือความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 ความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์ คือ ไดมีสวนรวมในการกําจัดผักตบชวา  
ไดใชน้ําในการประกอบอาชีพการเกษตร และใชน้ําในการดําเนินชีวิต 
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ภาพท่ี 22   ผูรูทองถ่ินดานการทํานาบัว 
 
ชื่อนางสาวประไพ    สวัสดิ์โต   อายุ  47  ป 
อยูบานเลขท่ี   15  หมู   2   ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม   
อาชีพ            ทํานาบัว 
ประสบการณเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์         เกิดท่ีตําบลมหาสวัสดิ์มาต้ังแตเกิด มีความรูเกี่ยวกับการ
ทํานา อาชีพนาบัวต้ังแตเกิดเพราะไดรับการถายทอดจากครอบครัว บิดา มารดา มีอาชีพทํานาบัว  
จึงเรียนรูวิธีทํานาบัวมาโดยตลอด ปจจุบันเปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียนและผูสนใจท่ีมายัง
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 
เกียรติบัตร/รางวัล หรือความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการใชความรูและถายทอดภูมิปญญา
ใหกับชาวมหาสวัสดิ์และตําบลใกลเคียงเกี่ยวกับอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน 
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ภาพท่ี 23   ผูรูทองถ่ินดานอนุรักษคลองและการประดิษฐดอกไมจากเศษวัสด ุ
 
ชื่อนางสังวาลย   ดวงสรอยทอง      อายุ  58  ป 
อยูบานเลขท่ี   28  หมู   1   ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
อาชีพ     เกษตรกร 
ประสบการณเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์         เขารับการอบรมเก่ียวกับการฝกอาชีพของกลุมแมบาน
มหาสวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ เขารวมกิจกรรมการอนุรักษคลองมหาสวัสดิ์ เชน การเก็บผักตบชวา 
การทําปุยหมักชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนผูนําในการพัฒนาตําบลมหาสวัสดิ์ 
และเปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียน โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 
เกียรติบัตร/รางวัล หรือความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 มีความภาคภูมิใจท่ีไดดูแลส่ิงแวดลอมและสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน ดีใจท่ีไดมี
สวนรวมในการเปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียนและไดรวมรณรงครักษคลองมหาสวัสดิ์   
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ภาพท่ี 24   ผูรูทองถ่ินดานการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 
ชื่อนางสาวอุไร   สวัสดิ์แดง   อายุ  39  ป 
อยูบานเลขท่ี   58/2  หมู   3   ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
อาชีพ            เกษตรกร 
ประสบการณเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ์         ดานอาชีพทํานา และเปนสมาชิกกลุมแมบานมหาสวสัดิ ์
เปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียนและผูสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร ขาวตัง
หนาหมูหยอง ไดรับการอบรมเก่ียวกับการทําขางตัง ไขเค็มไอโอดีน การทําผลไมหยี 
 
เกียรติบัตร/รางวัล หรือความภาคภูมิใจเก่ียวกับคลองมหาสวัสดิ ์
 กลุมแมบานไดรับรางวัลผลิตภัณฑ 5 ดาว โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรวมแสดงนิทรรศการ เผยแพรความรูและเปนวิทยากรใหผูสนใจในแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
1.  ดร.ธีระพงษ   ศรีโพธ์ิ      ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา     

นครปฐม เขต 2 จังหวดันครปฐม 
 

2.  นางสมบูรณ  ทยาพัชร      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษานครปฐม  เขต 2 จงัหวัดนครปฐม 

 
3.  นายไชยากาล เพชรชัด      ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2 จังหวัดนครปฐม 
  

4.  นายสามารถ  ทิมนาค      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม 

 
5.  นางสวาท  โพธ์ิอุบล       ขาราชการบํานาญ ครูเช่ียวชาญโรงเรียนวัดไทร   
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 จังหวดันครปฐม 
 
6.  นางสุนี  เทียนพึ่งเวยีน      ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบ 

มหามงคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  
จังหวดันครปฐม  
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ     นางจริยา   ศรีเพชร 
ท่ีอยูปจจุบัน     บานเลขท่ี 35/6 หมู 3  ตําบลนครชัยศรี  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด   
                                                   นครปฐม 
สถานท่ีทํางาน     โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล  
      จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2511      สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดตุกตา  
      อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม    
  พ.ศ. 2514    สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพิ่มวิทยามูลนิธิ 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
   พ.ศ. 2517     สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเพิ่มวิทยามูลนิธิ  
      อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
   พ.ศ. 2521   สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยครูนครปฐม  
   พ.ศ. 2526   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2548           ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          พ.ศ. 2551               สําเร็จหลักสูตรระดับปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการรับราชการ 
 14 กันยายน 2523  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบานคลองโยง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 1 กุมภาพันธ 2525 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานคลองโยง 
 1 ตุลาคม 2534  อาจารย 2 ระดับ 6 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 1 ตุลาคม 2539  อาจารย 3 ระดับ 7 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 1 ตุลาคม 2545  อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 1 ตุลาคม 2547  อาจารย 3 ระดับ 9 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2   
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