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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  

รายวิชา  ท 422 วรรณกรรมทองถิ่นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  กลุมตัวอยาง 
ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  ที่เลือกเรียน
รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น    ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2546   จาํนวน  20 คน      ใชเวลา 
ในการทดลอง 40 คาบเรียน 20  สัปดาห เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถามความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตร  เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น  แบบประเมินผล
ตามสภาพจริง แบบประเมนิผลงานนักเรียน แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมินการนําเสนอ
ผลงานกลุม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะหขอมูล
ใชคาดัชนีความสอดคลอง คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวาผูบริหาร ครูและนักเรียนตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตร  

โดยสรางเอกสารหลักสูตร และจัดวิชานี้ขึ้นเปนวิชาเลือกเสรีใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ 
2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของเอกสารหลักสูตรพบวาเอกสารหลักสูตรมีความ

เหมาะสมที่จะนําไปใช  โดยมคีาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 0.91      
3. ผลการทดลองใชเอกสารหลักสูตรพบวาการทดลองเปนไปตามแผนที่ผูวิจัยวางไว นักเรียน

มีความสนใจ  และตั้งใจปฏบิตัิกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนอยางดี  
                4.  ผลการประเมินเอกสารหลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว(คาเฉลี่ย 78.4เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนอยูในระดับ
เห็นดวยอยางมาก (คาเฉลี่ย 4.16) และควรปรับปรุงการจดัการเรียนรูในหนวยการเรียนรูบางหนวย 
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This research aims to develop and evaluate the Thai Elective Curriculum  for Thai Subject 
T422 of Local Literatures  in  Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani  and  Samut Prakan  Province. The 
sample consists of 20 students from the Demonstration School of Srinakharinwirot  Patumwan 
University during the academic year 2003. The duration of the experiment covers 40  Classes  per 
credit or twenty weeks per class. Research instruments used for collecting data are interviews and 
questionaires on the demand of course development, curriculum materials on T422 : Local 
Literatures, Rubric Evaluation, Evaluation on Student’s Achievement, Group Work and Presentation, 
Achievement tests and Students’ Feedback questionnaires. The statistical analysis consists of Index 
of Item Objective Congruence (IOC), Percentage (%), Mean ( x̅ ), Standard  Deviation (S.D.) and 
Content  Analysis.  

The outcome  of  this  research is as follows: 
    1. The Executives, teachers and students need course development of Thai Elective 
Curriculum through the creation of curriculum materials arranged as self-desired elective courses.    

2. The result of curriculum development and effectiveness indicates the appropriateness 
of the course materials dealing with Lesson Plans of 0.91 IOC.   

3  The curriculum test  meets with the researcher’s plan and the interests as well as the 
willingness and attention of the students to participate in each learning unit.  

4. The evaluation on the development of Thai Elective Curriculum concludes that the  
students’  academic  achievement  is  higher  than  the expected  criterion of 70 %  (the  average  is  
at  78.4 %). The  students’  opinions  towards  the  course  are  at positive  levels  (the  average level 
is   4.16). The management of some learning units needs to be improved.  
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    วิทยานิพนธฉบับนี ้  สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับคําปรึกษา คําแนะนํา และขอคดิเห็น
ที่เปนประโยชนในการจัดทาํวิทยานิพนธจาก อาจารยบญัญัติ เรืองศรี    ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  
สุวรรณกุล  อาจารยสุนิดา  กิตติศรีธนานนัท อาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธ  ดร. สุจิตรา  คงจนิดา 
ผูทรงคุณวุฒ ิ  ผูชวยศาสตราจารยสมพร  รวมสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
และคณาจารยของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร         
ผูอบรมส่ังสอนใหความรูซึง่ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

   ขอกราบขอบคุณอาจารยวิไล  คชศิลา  อาจารยณฏัฐากร  ไทยโพธิ์ศรี  และอาจารย
กาญจนา  ถาวร    ผูเชีย่วชาญทัง้ 3 ทาน  ที่ใหการชวยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือวจิัย        
ขอกราบขอบคุณอาจารยวารี  ศรีเจริญ อาจารยโรงเรียนธัญบุรี จ. ปทุมธานี และคณาจารย
โรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ปทมุวนั  ที่ใหการชวยเหลือในการทดลองเครื่องมือ
วิจัย   ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยทั้งรุนพี่และรุนนองทุกคน 

   ขอกราบขอบคุณ  คุณอุไรวรรณ  จนัทรายุ และคุณสุภาพร  สุมนพันธุ ที่มีสวนชวยใน
การแปลบทคดัยองานวิจยันี้  ขอกราบขอบคุณ คุณปาบรรจง สกลุพราหมณ อดีตผูอํานวยการ
อาชีวศึกษา จงัหวัดสุพรรณบุรี   อาจารยสมเกียรติ  ตั้งมนัสตรง   นางสาวเกล็ดเพชร  สุมนพนัธุ    
ตลอดจนญาติพี่นองทกุคน  ที่ใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน และเปนกําลังใจในการศึกษาและทาํ
วิจัยเสมอมา 
    ทายสุดนี้ผูวจิัยขอมอบความสําเร็จในครั้งนี้แด  คุณพอเกษม  และ คุณแมกอบแกว  
สุมนพนัธุ  ผูซึง่สนับสนุนสงเสริมและอนุเคราะหคาใชจายในการวิจัยครั้งนี ้ และเปนแรงบันดาลใจ
ที่สําคัญยิง่แกผูวิจัย  จนกระทั่งผูวิจัยไดประสบความสาํเร็จ ณ วนันี ้
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