
 

ช่ือเรื่อง   การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ 

 วัฒนธรรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 

 เสริมสรางจิตสํานึกรักบานเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
 

ผูวิจัย   สุนันทา แกนสาร 
 

ปการศึกษา  2560     

บทคัดยอ 
 

 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เสริมสราง

จิตสํานึกรักบานเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล 2) พัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 3) ทดลองใชหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม เรื่อง อุบลราชธานีศรีวะนาไล  4) ประเมินผลการใชหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อําเภอในเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 23 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

(Cluster Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบวิเคราะหเอกสาร   

2) แบบสัมภาษณ 3) แบบสอบถามความตองการของนักเรียนในการเรียนหลักสูตรสาระการเรียนรู

เพ่ิมเติม 4) หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม เรื่อง 

เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล 5) คูมือการใชหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระ

การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล 6) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .23 ถึง .77 และคาความเชื่อม่ัน .94 8) แบบสอบถามวัดจิตสํานึกรักบาน

เกิด คาอํานาจจําแนกรายขอ (rxy) ตั้งแต .50 ถึง .84 และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.93 9) 

แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม มีคาอํานาจจําแนกราย

ขอ (rxy) ตั้งแต .35 ถึง .73 และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.85 และ 8) แบบประเมินหลักสูตร

สาระเพ่ิมเติม มีคาอํานาจจําแนกรายขอ rxy (Item total Correlation) ตั้งแต .44 ถึง .69 และมีคา

ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ .91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย           

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช t-test 



 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

  1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2  พบวา ทุกภาคสวนมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตร และใหสถานศึกษาเปน

องคกรท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูในทุกดาน โดยใหครูผูสอนสามารถจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ตามสภาพปญหาของชุมชน ความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน 

และสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมี

เนื้อหาเก่ียวกับบานเกิดของ เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู ความ

เขาใจ ความรักความผูกพันหวงแหนมรดกอนล้ําคา ตลอดจนเกิดความภูมิใจและมีจิตสํานึกรักบาน

เกิดของตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง โดยจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ สภาพปญหาปจจุบัน และ

ความตองการของทองถ่ิน และทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

  2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา หลักสูตร                

มีองคประกอบประกอบดวย15 องคประกอบ ไดแก 1) ความนํา 2) วิสัยทัศน 3) พันธกิจ 4) หลักการ 

5) จุดหมาย 6) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 7) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 8) โครงสรางหลักสูตร 9) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 10) คําอธิบายรายวิชา 11) หนวยการเรียนรู 12) เวลาเรียน 13) แนว

การจัดการเรียนการสอน 14) สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 15) การวัดและประเมินผล  และ

เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือการใชหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย คําชี้แจงการใชหลักสูตร  

จุดมุงหมายของหลักสูตร  โครงสรางเนื้อหา และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สวนการประเมิน

หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน พบวา การ

ประเมินหลักสูตร โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย Χ =4.68 และ เอกสาร

ประกอบหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตรสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.78 

  3. ผลการทดลองใชหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีดังนี้ 

   3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

    3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล มีคาเฉลี่ยของระดับ

จิตสํานึกรักบานเกิดสูงกวากอนเรียน เฉลี่ย 1.57 คิดเปนรอยละ 31.40 



 

   3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ในภาพรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

  4. ผลการประเมินหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ัง 4 ดาน 

โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด   


