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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา วิชากะปงศึกษา โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา 

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ใช้ระเบียบวิจัยการวิจัยและการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รู้ในชุมชน
ทั้ง 5 ตำบล ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้นำชุมชน ข้าราชการใน
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจสภาพ
ปัญหาของชุมชน 2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 3) เขียนผังหลักสูตร 4) เขียน
หลักสูตร  

ผลการวิจัย 
1. การสำรวจสภาพปัญหาของชุมชน พบว่าไม่มีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่

สำคัญ แต่อยู่กระจายตามแหล่งต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ วัด ชุมชน สถานท่ีต่าง ๆ เป็นต้น 
2. การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียนปรากฏว่าผู้เรียนให้ความสนใจในการ

เรียน และประสงค์ทีจ่ะรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเอง 
3. เขียนผังหลักสูตรอิงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เชื่อมโยงกับบริบท

ของชุมชนท้องถิ่นทุกมิติ 
4. เขียนหลักสูตร โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนให้ปฏิบัติจริง 

ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยี และใช้เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะรับความรู้ และ
ครูดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด 
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสตูร, หลักสตูรท้องถิ่น, รายวิชากะปงศกึษา 
 

Abstract 
The research aimed at developing a community-based curriculum entitled “Kapong 

Study” to be used in Kapong School,Tambon Thana, Kapong District, Phang-nga Province.The total 
of fifty participants taking part in this study were from 5 villages in Kapong District. They are 
community leaders, government officials, and village philosophers. Stratified sampling technique 

 
1 อาจารย์ ดร., ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
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was used to select the participants while interviews and observations were employed to collect 
the data. The study was conducted in 4 stages: (1) exploration of problems related to how to 
acquire knowledge about Kapong Village in the community, (2) analysis of problem conditions and 
learners’ needs, (3) drafting of curriculum framework, and (4) curriculum writing. 

It was found that  
1. people in Kapong District could not find all relevant knowledge about Kapong villagein 

one place when needed.  Such sort of information was scattered in various locations around the 
village like government agencies, temples, and so on,  

2. the villagers were found to be keen to learn about their village, 
3. Regarding thecurriculum development, the curriculum framework was designed to 

coincide with the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551  with certain elements of locality in 
various aspects the curriculum implementation process was set to pay particular attention 
onincorporating knowledge about Kapong Village, 

4. andteaching methods like active learning, the use of new technology in teaching, and 
certain lead-in techniques were prescribed in the curriculum to be implemented in the process of 
teaching. 
Keyword: The developing curriculum, Local Curriculum, Kapong Studies Subject 
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1. บทนำ 
การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มุ่งความสำคัญไปยังท้องถิ่น นับเป็นการสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีความแปลกแยกออก
จากท้องถิ่น ละเลยไม่เห็นความสำคัญของมรดกทางปัญญา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียน
ที่จบการศึกษาแล้วไม่มีความรู้เรื่องท้องถิ่นของตนเอง ทำให้คนในชาติไม่รู้จักตนเอง เมื่อเรียนจบจะละทิ้งท้องถิ่นไป
ทำงานที่อื่น ทำให้สังคมขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นดังพระราชดำริเรื่องหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำริจะต้องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิหรือลักษณะภูมิประเทศทาง
ภูมิศาสตร์ คือ สภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคน และต้องอยู่บนพื้นฐานเดิมที่คำนึงถึงการดำเนินชีวิตของ 
“คน” ในสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ ลักษณะภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคนไทยนับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา อันเกิดจาก  
การสั่งสมประสบการณ์ที ่ผ่านมา เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา มีการถ่ายทอดสืบทอดสืบต่อกันมาให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกาลเวลาและยุคสมัย (กรมวิชาการ, 2553 : 25) ท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มี
คุณค่าในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น สภาพแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชี วิต สถาบัน
ต่าง ๆ ขอบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งโรงเรียนน่าจะจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อศึกษา รวบรวมความรู้และแหล่งวิทยาการไว้ให้เป็นระบบเพื่อให้
การศึกษากับชุมชน (สุมน  อมรวิวัฒน์, 2531 : 27) ดังนั ้นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (กรมวิชาการ, 2540 : 25) เมื่อพิจารณาเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นแล้ว คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดการเรียนรู้ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นของตนเองนั้นคือ ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยอ้างอิงจากหลักสูตร
แกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาบูรณาการด้วยกันกับท้องถิ่นทำให้
เกิดเป็นหลักสูตรวิชากะปงศึกษา 

วิชากะปงศึกษาจะมีเนื้อหาเกี ่ยวกับการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ลักษณะทางกายภาพ  
สภาพสิ่งแวดล้อมของอำเภอกะปง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม ของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา 
เป็นการเรียนรู้ที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกับ
มิติแห่งเวลาร่วมกับปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการเช่ือมโยงกับ
กระแสของสังคมโลกได้ โดยที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมไม่ถูกแปลกแยกในด้านคุณค่าและได้นำเอาความจริงใน
ท้องถิ่นมาทำการศึกษาก่อให้เกิดการสืบสานไปสู่อนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น รายวชิากะปงศึกษา โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศกึษา โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา 

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด ดังต่อไปนี ้
3.1 ความรู้พื้นฐานของหลักสูตร 
3.2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
3.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
3.4 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จงัหวัด พังงา  

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษารวบรวมองคค์วามรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษาของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในมิติต่าง ๆ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม (วิชากะปงศึกษา) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น ป.4 - 6 โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยใช้การวิจัยและการพัฒนา
(Research and Development) ที่มาข้อมูล ผู้วิจัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์บุคคลใน
ท้องถิ่น อำเภอกะปง จังหวัดพังงา การสังเกต ภาพถ่าย โดยมีขั้นตอนในการศึกษาก็เป็นไปตาม กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ข้ันตอน ดังนี้ (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543 : 13) 

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสภาพของชุมชน 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 
ขั้นตอนที่ 3 เขียนผังหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 4 เขียนหลักสูตร 

ขั ้นตอนที ่ 1 สำรวจสภาพของชุมชน เป็นการศึกษาข้อมูลความเป็นอยู ่ของชุมชน ด้านกายภาพ  
ด้านสังคมความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ชาวบ้าน พูดคุย การสำรวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ที่ว่าการอำเภอกะปง 
ห้องสมุดอำเภอกะปง ห้องสมุดจังหวัดพังงา สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รวบรวมไว้
แล้ว และสำรวจข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้สำรวจรวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน ประเด็นในการสำรวจข้อมูล เช่น โครงสร้างด้านกายภาพ และประวัติชุมชน 
ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน วิธีการ
สำรวจสภาพของชุมชน ใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม เช่น การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน เมื่อทำการสำรวจชุมชน
เสร็จแล้ว ข้อมูลที่ได้ทำให้ทราบสภาพของชุมชนที่หลากหลาย ประกอบด้วย มิติด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ชุมชน 
ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองท้องถิ่น การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความ
ต้องการ (What) และปัญหาความจำเป็น (Need) ดังนั้น จะต้องนำสภาพปัญหานั้นมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของ
สภาพปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน 
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ขั้นตอนที่ 3 การเขียนผังหลักสูตร การจัดทำผังหลักสูตรท้องถิ่น ผังหลักสูตรเป็นกรอบความคิดหัวข้อ
ของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง หรือหัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อย่อย 
แล้วนำหัวข้อมาจัดทำผังหลักสูตรท้องถิ่น โดยโครงสร้างของผังหลักสูตร ประกอบด้วยหัวเรื่องหลัก (Theme) หรือ
หัวข้อเนื้อหาหลักเป็นหัวข้อที่บอกถึงชื่อเรื่องใหญ่ ซึ่งจะครอบคลุมความต้องการย่อย ๆ ในขอบข่ายเรื่องเดียวกัน 
หัวข้อย่อย (Title) เป็นหัวข้อเรื่องที่ตั้งจากความต้องการย่อยที่อยู่ในกลุ่มความต้องการใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายเรื่อง  
ในการพิจารณาหัวข้อย่อย ให้พิจารณาความต้องการย่อยที่วิเคราะห์แล้ว ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกันโดยรวม
เป็นหัวข้อเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ทาบา (Taba ; อ้างถึงในกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน, 2543) มีแนวคิดว่าการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไร ควรมีองค์ประกอบ 4 
ประการด้วยกัน คือ 1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชาและจำนวนชั่วโมงสอนแต่ละ
วิชา 3) กระบวนการเรียนการสอนและ 4) โครงการประเมินผลตามหลักสูตร 

1) สถานที่ดำเนินการวิจัย การวิจัยครั ้งนี ้ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 5 ตำบล 
ประกอบด้วย ตำบลกะปง ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ ตำบลเหล ตำบลรมณีย์  รวม 21 หมู่บ้าน และโรงเรียนกะปง
ศึกษา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาพ้ืนท่ี 5 ตำบลประกอบด้วย ตำบลกะปง ตำบล

ท่านา ตำบลเหมาะ ตำบลเหล ตำบลรมณีย์  
2.2) กลุ่มตัวอย่าง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เป็นผู้นำชุมชน ข้าราชการในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลกะปง ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ 
ตำบลเหล ตำบลรมณีย์ 21 หมู่บ้าน ตำบลละ 10 คน รวม 50 คน 

3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชากะปงศึกษา 

ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อใช้สอน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนกะปง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ ตามกรอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 4 ขั้นตอน ดั้งนี ้

5.1 การสำรวจสภาพของชุมชน 
ประเด็นการศึกษาสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างมีระบบ ตั้งแต่เรื่องทรัพยากรต่าง ๆ 

สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการนำไปพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
5.1.1 ภูมิศาสตร์ 

อำเภอกะปง ตั้งอยู่ ระหว่างละติจูดที่ 98.99 และลองจิจูดที่ 8.9 มีพื้นท่ีประมาณ 588.793 ตาราง
กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคาโก อำเภอ
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เมืองพังงา และตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองศก อำเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางไทร ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบสูง มีลักษณะเป็นกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่จำนวนมากที่
วางตัวสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ - ใต้ มีเทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นเทือกเขา ที่ต่อ
เนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 1,050 เมตร แนวสันเขานี้ใช้เป็นเขต
แบ่งการปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ซึ่งทำให้อำเภอกะปงน้ัน มีสภาพภูมิอากาศ
ค่อนข้างร้อนชื้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือฤดูฝน และฤดูร้อน และมีทรัพยากรที่สำคัญคือ ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรแร่ธาต ุ

5.1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 
อำเภอกะปงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค

ประวัติศาสตร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์กระจายตัวอยู่อย่าง

หนาแน่นตามถ้ำและเพิงผาภูเขาหินปูน เช่น แหล่งโบราณคดีเขาช้าง แหล่งโบราณคดีเขางุ้ม แหล่งโบราณคดีเขาวัง
หม้อแกง แหล่งโบราณคดีเขาพังงา แหล่งโบราณคดีเขาเฒ่า แหล่งโบราณคดีเขาหนุ่ย แหล่งโบราณคดีเขาบ่อ แหล่ง
โบราณคดีเขาแดง อำเภอเมือง  แหล่งโบราณคดีถ้ำผึ้ง แหล่งโบราณคดีถ้ำพระ อำเภอทับปุด เป็นต้น 

สอดคล้องกับหลักฐานท่ีค้นพบสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอกะปง ที่ได้มีการค้นพบเศษภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา เศษภาชนะเครื่องถ้วยชามโบราณ ลูกปัดหินสีขวานหินขัด โบราณวัตถุที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ตำบลเหล อำเภอกะปง 

สมัยประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกช่ืออำเภอกะปง โดยระบุไว้ว่ากะปงเป็นอำเภอเล็ก ๆ อำเภอหนึ่ง
ของจังหวัดพังงา อำเภอกะปงเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ เกิดจากที่ผู้คนเข้าไปขุดหาแร่ดีบุก และขยายตัวมากขึ้น จนเป็น
ชุมชนใหญ่ ทางด้านการปกครองนั้นได้ขึ้นกับเมืองตะกั่วป่ามาตลอด 

ในปี พ.ศ. 2439 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านคือ บ้านกะปง และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ ร.ศ. 
116 (พ.ศ. 2440) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามพระราชบัญญัติการปกครองใน
สมัยนั้น 

ครั้นเมื่อในปี พ.ศ. 2475 จังหวัดตะกั่วป่าถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปงจึงไป
ขึ้นกับจังหวัดพังงา แต่ทางด้านการคลัง ศาล และอีกหลายหน่วยงาน ยังคงขึ้นกับตะกั่วป่า 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อันเป็นย่าน
ชุมชนใหม ่และเพื่อความสะดวกในการคมนาคม จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

5.1.3 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกะปงนั้นสามารถจัดแบ่งตามลักษณะของรูปแบบ

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2 รูปแบบ มี 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน แยกได้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบล 
ท่านา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 
ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทำให้สุขาภบิาล
ทุกแห่งทั่วประเทศ 

5.1.4 เศรษฐกิจชุมชน 
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ในอดีตอำเภอกะปง เป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญ และมีการทำเหมืองแร่กันเป็นจำนวนมาก ทำให้
เศรษฐกิจของชุมชนในอดีตมีการขุดหาแร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ และในปัจจุบัน เศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่  คือ 
เกษตรกรรม มีรายได้จากยางพารา ปาล์มน้ำมัน รองลงมาก็คือ ผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียนสาลิกา ซึ่งเป็นทุเรียนที่สร้าง
ช่ือเสียงให้อำเภอกะปงเป็นอย่างดี 

5.1.5 สังคม 
อำเภอกะปงนั้นประกอบไปด้วย 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 12,810 คนแยกเป็น ชาย 

6,445 คน หญิง 6,356 คนจำนวนครัวเรือน 3,681 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีประมาณ 22.37 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร และส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพ้ืนท่ีจะมีบางตำบล เช่น ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล ที่มีการอพยพย้ายถิ่นมา
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมาหาที่ทำกิน และมีชาวมอญ พม่าบางส่วนท่ีได้อพยพเดิน
ทางเข้ามาทำงานในอำเภอกะปง  ประชากรของอำเภอกะปงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 99.96% ศาสนาคริสต์ 
0.03% และศาสนาอิสลาม 0.01% การจัดการศึกษาของอำเภอกะปงมีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 13 แห่ง และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 

5.1.6 วัฒนธรรมท้องถิ่น 
อำเภอกะปง เป็นอำเภอเก่าแก่ที่มีการสร้างเสริมทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน จากการปฏิบัติทาง

ประเพณีจนกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีการแห่จาด และประเพณีการให้
ทานไฟ เป็นต้น 

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น งานวันขนมไทย จะจัดขึ้นในระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
งานแห่จาดเดือนสิบจะจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี งานให้ทานไฟ และงานวันเด็กจะจัดขึ้นในช่วง
เดือนมกราคมของทุกปี 

5.1.7 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งของอำเภอกะปงนั้นมีเส้นทางการติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการ

คมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้านโดยใช้ทางหลวง 
5.1.8 สถานที่สำคัญ 

สถานท่ีที่สำคัญของอำเภอกะปง ประกอบไปด้วย วัดในอำเภอกะปง 9 วัด และมีตลาดนัดที่สำคัญ
คือ ตลาดนัดปากถัก เปิดวันจันทร์ - วันเสาร์เฉพาะตอนเย็น  และอาทิตย์เฉพาะตอนเช้า รวมไปถึงสถานท่ีท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่, น้ำตกหินลาด, น้ำตกเขา, น้ำตกบางร้า, น้ำตก
แสงทอง, ทะเลหมอกภูตาจอ, ชุมชนบ้านช้างเชื่อ, บ่อน้ำพุร้อนปากพู่, บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ และเขาพระนารายณ์ 

5.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน และความต้องการของผู้เรียน  
ผู ้วิจัยได้นำขั ้นตอนที ่ 1 การสำรวจสภาพปัญหาของชุมชน ซึ ่งมีเนื ้อหาเกี ่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ชุมชน การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ระบบสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น การคมนาคม 
สถานที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 

5.3 แผนผังหลักสูตร 
ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาของชุมชนอำเภอกะปง ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความ

ต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
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2551 และนำเสนอลักษณะรูปแบบตารางโครงสร้างหลักสูตรระยะยาวในรายวิชาเพิ่มเติม วิชากะปงศึกษา นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนกะปง ประกอบไปด้วยระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ม ี10 หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 40 แผน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี 12 หน่วยการจัดการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 40 แผน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 8 หน่วยการจัดการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้จำนวน 40 แผน 

5.4 เขียนหลักสูตร 
ผู้วิจัยเขียนหลักสูตรซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อจากขั้นตอนท่ี 3 แผนผังหลักสูตร โดยได้เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง โดยมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ภาคเรียนละ 40 
ช่ัวโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงต่อ
ปี ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 การสำรวจสภาพปัญหาของชุมชน 

6.1.1 ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะพื้นที่ของอำเภอกะปง จากการศึกษาข้อมูล กับสภาพความเป็นจริง มีความสอดคล้องกัน

กับข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษา ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบสูง  
มีลักษณะเป็นกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่จำนวนมากที่วางตัวสลับซับซ้อนทอดตัวยาว มีเทือกเขาท่ีสำคัญคือ เทือกเขาภูเก็ต
ซึ่งเป็นเทือกเขา ที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มีและแนวสันเขานี้ใช้เป็นเขตแบ่งการปกครองระหว่างจังหวัด
พังงากับสุราษฎร์ธาน ี

6.1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 
ประวัติศาสตร์ของอำเภอกะปงมีหลักฐานยืนยัน เช่น รูปปั้นพระนารายณ์ ที่ถูกเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์

ถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่วนมากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะถูกเก็บไว้ท่ี พิพิธภัณฑ์ถลาง จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด แต่
ก็ยังคงมีเรื่องราวในอดีตบางอย่างที่ยังคงเป็นแค่เรื่องเล่า ไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลบางอย่าง 
เช่น วัดร้าง คือ วัดปากคลอง ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีวัดนี้อยู่ ยังไม่ได้ร้าง 

6.1.3 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกะปง สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ศึกษา มีรูปแบบปกติ

ทั่วไป และผู้นำก็เป็นคนในชุมชน ภายในอำเภอกะปง มีการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
6.1.4 เศรษฐกิจชุมชน 

เศรษฐกิจภายในอำเภอกะปง จากการศึกษาประวัติศาสตร์ก็ทำให้รู้ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ทรัพยากร เศรษฐกิจโลก หรือเศรษฐกิจภายในประเทศปัจจุบัน ประชาชนจะทำสวน
ยางพารา และปาล์มน้ำมัน และการค้าขาย ประกอบกับมีแรงงานชาวพม่า ชาวมอญ เข้ามาทำเศรษฐกิจของอำเภอ
กะปง ดีขึ้น การหมุนเวียนของเงินภายในอำเภอมีมากข้ึน 

 
 



 

 

PO
ST

ER
  7

97
 

6.1.5 สังคม 
สังคมจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ประชากรในอำเภอกะปงจะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ 

นักเรียนก็มีการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือศึกษาต่อทีใ่นตะกั่วป่า ในพื้นที่อำเภอกะปงส่วนใหญ่จะมีบุคคลในพื้นที่เข้ามา
ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐาน เช่น ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล ที่มีการอพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อมาหาที่ทำกิน และมีชาวมอญ พม่าบางส่วนท่ีได้อพยพเดินทางเข้ามาทำงานในอำเภอกะปงแหง่
นี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ทำการศึกษามา 

6.1.6 วัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากการที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอกะปง จะมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ที่เกิดขึ้นจริงและปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่นการให้ทานไฟ การแห่
จาด แต่ความเปลี่ยนแปลงของประเพณีและวัฒนธรรมก็จะขึ้นอยู่กับยุคสมัย และยังคงสืบทอดประเพณีเล่านั้นให้คง
อยู่จนถึงปัจจุบัน 

6.1.7 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งของอำเภอกะปงนั้นมีเส้นทางการติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการ

คมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้านโดยจะใช้เส้นทางหลวงในการเดินทาง 
6.1.8 สถานที่สำคัญ 

สถานที่ที่สำคัญของอำเภอกะปง ประกอบไปด้วย วัดในอำเภอกะปง ตลาดนัดชุมชน สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ทำการศึกษามา 

6.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน และความต้องการของผู้เรียน  
ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสภาพของชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

ชุมชน การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น การคมนาคม สถานที่สำคัญ  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น  

6.3 แผนผังหลักสูตร 
ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจสภาพของชุมชนอำเภอกะปง ได้วิเคราะห์สภาพชุมชน และความต้องการของผู้เรียน

ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนำเสนอ
ลักษณะรูปแบบตารางโครงสร้างหลักสูตรระยะยาวในรายวิชาเพิ ่มเติม วิชากะปงศึกษ า นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนกะปง ซึ่งได้มีการทำแผนผังหลักสูตรเพื่อเขียนหลักสูตรในขั้นตอนต่อไป 

6.4 เขียนหลักสูตร 
ผู้วิจัยเขียนหลักสูตรซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อจากขั้นตอนท่ี 3 แผนผังหลักสูตร โดยได้เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง โดยมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ภาคเรียนละ 40 
ช่ัวโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมงต่อ
ปี ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1 กำหนดให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา ครอบคลุมทุกชั้น ถ้าเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กก็สามารถจัดการเรียนการสอนร่วมชั้นกันได้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการนำการวิจัยครั้งต่อไป  
7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น วิชากะปงศึกษาในโอกาสต่อไป 
7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนใน อ.กะปง และ ให้โรงเรียน

ต่าง ๆ ในอำเภอกะปง มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม วิชากะปงศึกษา 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อ.กะปง จ.พังงา สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ อำเภอ กรมการขนส่งจังหวัดพังงา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา 
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