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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3) ประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์สาำ หรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การดำาเนินงานวิจัยมีดังนี้ ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยการ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักพัฒนาหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขั้นที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ
หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และ 4) แบบวัดความสามารถในการนำาเที่ยว ประกอบด้วย ด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยวและด้านความ
สามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว ขั้นที่ 3 การประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา จำานวน 10 คน คณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โดยนำาผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียน และจากการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำาหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ขั้น คือ
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (2) การออกแบบหลักสูตร (3) การสร้างเอกสารประกอบหลักสูตร (4) การศึกษานำาร่อง
(5) การทดลองใช้หลักสูตร (6) การประเมินหลักสูตร และ (7) การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร โดยองค์ประกอบของ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
รองศาสตราจารย์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
2
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รูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ประกอบด้วย จุดมุง่ หมาย เนือ้ หาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนทุกคนมีคะแนนการสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนอยูใ่ นระดับร้อยละ 60 ขึน้ ไป (2) ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (3) ความสามารถในการนำาเทีย่ ว ประกอบด้วย ด้านกระบวนการจัดการนำาเทีย่ วอยูใ่ นระดับดี และ
ระดับดีมาก ด้านความสามารถในการนำาชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอยูใ่ นระดับดี และดีมาก 3) ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตร
พบว่า หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ใน การนำาไปใช้ในสถานการณ์จริง
มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
คำาสำาคัญ : รูปแบบหลักสูตร รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
The objectives of this research were (1) to develop a curriculum model in the Historical Tourism
Course for the upper secondary school students, (2) to try out the developed curriculum model, and (3) to
evaluate quality of the developed curriculum model.
The research process comprised the following stages: Stage 1: Development of a Curriculum
Model in the Historical Tourism Course. The curriculum model was developed by synthesizing the curriculum development models of Thai and foreign curriculum development experts. Stage 2: The Try-Out of
the Developed Curriculum Model. The sample for the try-out consisted of 31 Mathayom Suksa V students
studying in the second semester of the 2011 academic year at Hat Yai Wittayalai Somboon Kulkanya School
in Songkhla Province. The research instruments comprised (1) learning management plans for the Historical
Tourism Course, (2) a learning achievement test, (3) a problem solving ability test, and (4) a tour guiding
ability test. Stage 3: Quality Evaluation of the Developed Curriculum Model. The sample for quality evaluation of the developed curriculum model consisted of 10 teachers teaching in the Social Studies, Religion and
Culture Learning Area at the upper secondary level in Songkhla Province, 3 school board members, and 4
parents of students at Hat Yai Wittayalai Somboon Kulkanya School. The research instrument was a scale
to assess the appropriateness of the Historical Tourism Course . The quality evaluation was based on the
results of the try-out with students and the assessment of appropriateness and feasibility of implementation
of the curriculum in real situations. The statistics used for data analysis included the percentage, mean,
standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows: 1) Development of a curriculum model in the Historical
Tourism Course comprised 7 steps: (1) basic information analysis, (2) curriculum design, (3) development of
curriculum documents, (4) pilot study, (5) curriculum try-out, (6) curriculum evaluation, and (7) curriculum
improvement and revision. The Development of a curriculum model in the Historical Tourism Course consists of objectives, contents, instructional activities, and measurement and evaluation. 2) The try-out
results of the developed curriculum model showed that (1) the post-learning achievement scores in
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the Historical Tourism Course of the students were significantly higher than their pre-learning counterparts
at the .01 level; and every student got the achievement test score at the 60 percent or higher level; (2) the
post-learning problem solving ability of the students was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .01 level; (3) the tour guiding abilities of the students comprising the tour guiding process
management abilities which were found to be at the good and very good levels, and the abilities to take
tourists to tour the tourist places which were found to be at the good and very good levels. 3) The results
of quality evaluation of the developed curriculum model was found that the Historical Tourism Course was
appropriate and feasible to be implemented in the actual classroom situations. The quality was according
to specified criteria.
Keywords : Curriculum model, Historical Tourism Course, Upper Secondary School
บทนำา

การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ เป็นการท่องเทีย่ วประเภทหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ทีเ่ น้นการเดิน
ทางท่องเทีย่ วไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี ดังที่ ธนกร สุวฒ
ุ กิ ลุ (2552) ได้กล่าวถึงการท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) ไว้ว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว ได้ความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ และมีจิตสำานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) ประกอบด้วย โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำาแพงเมือง คูเมือง
พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จำานวนมาก กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมีความ
เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดสำาคัญด้าน การท่องเที่ยว แต่จาก
สภาพปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนบุคลากร หรือผู้นำาเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในท้อง
ถิ่น ดังที่ ปรัชญากร ไชยคช (2553)ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ นำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สรุป
ความว่า การนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ยังมีปัญหาหลายประการ อาทิ การบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว และที่สำาคัญ คือ การขาดแคลนผู้นำาเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความ
รู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั้น ๆ ขณะเดียวกันยุพดี เสตพรรณ (2543)ได้กล่าวถึงสภาพปัจจุบันที่
เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวและแนวทางแก้ปัญหาไว้สรุปความว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทางการท่องเที่ยว
อยู่มาก วิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้คือ การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น
ผู้คนในท้องถิ่น ผู้ขายของที่ระลึก ผู้ขับรถรับจ้างหรือการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรทีม่ คี วามยืดหยุน่ และเปิดโอกาสให้สถาน
ศึกษาสามารถจัดทำาหลักสูตรรายวิชาเพิม่ เติม เพือ่ ให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นและความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละกลุม่
เป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความคิด ความเข้าใจเกีย่ วกับ ภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ แหล่งท่องเทีย่ วทาง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าำ คัญในท้องถิน่ และสามารถนำาเทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ในท้องถิน่ ได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นารูปแบบ
หลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ นอกจากจะช่วยเพิม่ จำานวน
บุคลากรในท้องถิน่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการนำาเทีย่ ว และกระบวนการจัดนำาเทีย่ ว แหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ในท้องถิน่
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ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลทำาให้
ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ดังที่เยาวภา ประคองศิลป์ (2542) กล่าวว่า การที่คนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนย่อมจะเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น เพราะได้รู้ถึงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษที่สร้างสมมา และสามารถรักษาท้องถิ่น ชุมชนให้อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3. เพือ่ ประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยในแต่ละตอนมีรายละเอียดในการดำาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ขั้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำาหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยดำาเนินการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักพัฒนาหลักสูตรชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ผลจากการสังเคราะห์ผู้วิจัยจึงได้กำาหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การ
สร้างเอกสารประกอบหลักสูตร 4) การศึกษานำาร่อง 5) การทดลองใช้หลักสูตร 6) การประเมินหลักสูตร และ 7) การปรับปรุง
และแก้ไขหลักสูตร โดยแต่ละขั้นตอนมีวิธีการดำาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำาเป็น
เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การท่องเที่ยว 2) สำารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) จัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ การ
สอนด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จำานวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดำาเนินการเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตร
ขั้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของโครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสมและ ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผลจากการประเมินพบว่าโครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งฉบับมีค่าเฉลี่ย 4.53 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลจากการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรทั้งฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเอกสารประกอบหลักสูตร
ขั้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบหลักสูตรในแต่ละชนิดนำาเสนอในรายละเอียดดังนี้
3.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 30209 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำานวน 40 คาบ หลังจากนั้นนำาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คนทำาการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลจากการประเมินพบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลจากการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00
3.2 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพคูม่ อื นำาเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมเมืองสงขลา
สร้างคู่มือนำาเที่ยวที่มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ได้แก่ อาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับเมืองสงขลา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของเมืองสงขลา หลังจากนั้นนำาคู่มือนำาเที่ยวไป ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของคู่มือ
นำาเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือนำาเที่ยว เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนค่า
ประมาณ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือนำาเที่ยวพบ
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.61
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 100 ข้อ นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเมินด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คนใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้
ระดับพฤติกรรมที่วัด กับข้อคำาถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทัง้ ฉบับมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ไปทดลองใช้กบั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา จังหวัดสงขลา ซึง่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 32 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าความยาก ค่าอำานาจจำาแนก
และ ค่าความเทีย่ ง ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีคา่ ความยากอยูร่ ะหว่าง 0.31 – 0.78 ค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.43 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างแบบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหา จำานวน 15 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์เกี่ยวข้องกับปัญหาในงานการเป็นมัคคุเทศก์ หรือผู้นำา
เที่ยว หลังจากนั้นนำาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2553 จำานวน 32 คน นำาข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์ หาค่าอำานาจจำาแนกของแต่ละสถานการณ์ โดยใช้สถิติ t-test โดยใช้
ค่า t ตั้งแต่ 2.467 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทั้ง 15 สถานการณ์ ส่วนค่าความเที่ยงของแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเท่ากับ 0.84
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3.5 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการนำาเที่ยว สร้างแบบวัดความ
สามารถในการนำาเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว เป็นการประเมินรายกลุ่ม และ ด้านความสามารถใน
การนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการประเมินรายบุคคล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ชุด
คือ ชุดที่ 1 ประเมินด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว จำานวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 ประเมินด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่อง
เที่ยวของผู้นำาเที่ยว จำานวน 12 ข้อ หลังจากนั้นนำาแบบวัดความสามารถในการนำาเที่ยว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ทำาการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำาถามกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการนำาเที่ยว
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง พบว่า แบบวัดความสามารถใน
การนำาเที่ยวทั้งฉบับมี ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชา การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม จำานวน 22 ข้อ หลังจากนั้นนำา
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ทำาการประเมิน
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำาถามกับจุดมุ่งหมายของการวัดความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง
พบว่า ทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.50 โดยแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ทั้งฉบับมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษานำาร่อง
ผู้วิจัยได้นำาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 30 คน ผลจากการศึกษานำาร่อง พบว่ามี
ประเด็นปัญหาสำาคัญดังนี้
1. ด้านเนื้อหาสาระ พบว่ามีความซ้ำาซ้อนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
จึงได้ดำาเนินการปรับเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกัน
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ภาคสนามมีเวลาไม่พอ จึงเพิ่มจำานวนวันใน
การศึกษาภาคสนาม
2.2 นักเรียนยังมีอาการประหม่า ขาดความมั่นใจในขณะทำาหน้าที่นำาชมสถานที่ท่องเที่ยว
ปรับปรุงแก้ไขโดยให้นักเรียนทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนออกฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งทดสอบปากเปล่าเกี่ยว
กับกระบวนการปฏิบัติการนำาเที่ยว และการนำาชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตามโปรแกรมนำาเที่ยวที่นักเรียนได้จัดขึ้น
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ตอนปลาย

ตอนที่ 2 การทดลองใช้รปู แบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ขั้นตอนนี้เป็นการนำาขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้หลักสูตรตามรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยได้นำาเอกสารประกอบหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานการณ์จริงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำานวน 31 คน รวมระยะเวลา 20
สัปดาห์ โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้หลักสูตรไปวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้สถิติ t – test แบบ dependent
2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้สถิติ t – test แบบ dependent
3. วิเคราะห์ความสามารถในการนำาเทีย่ วของนักเรียนโดยจำาแนกเป็น ด้านกระบวนการจัดการ นำาเทีย่ ว เป็นการประเมิน
รายกลุ่ม และด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการประเมินรายบุคคล แล้วนำาผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำาไปเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพ
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนนี้เป็นการดำาเนินการตามขั้นตอนที่ 6 การประเมินหลักสูตร และขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร
ตามรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยกำาหนดรูปแบบการ
ประเมินการใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยดำาเนินการดังนี้
1. กำาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2) ความสามารถในการแก้ปัญหา ประเมินจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3) ความสามารถในการนำาเที่ยว ประเมินจากคะแนนวัดความสามารถในการนำาเที่ยวของ
นักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
ก. ด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว อยู่ในระดับดี
ข. ด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3. นำาผลที่ได้จากการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพหลักสูตรที่กำาหนดไว้
4. สรุปผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์สาำ หรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ขั้นที่ 2 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ผูว้ จิ ยั นำาผลจากการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียน และผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชา
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำานวน 22 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม มาทำาการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เป็นหลักสูตร
ฉบับสมบูรณ์ โดยพิจาณาจากค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบ หากค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าองค์ประกอบนั้นมี
ความเหมาะสม ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.50 ถือว่าองค์ประกอบนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลเพื่อนำาข้อเสนอแนะมาทำาการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
จากการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตร และนักวิชาการได้เสนอไว้ ผู้วิจัยจึงได้นำามา
กำาหนดเป็นขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไว้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การสร้างเอกสารประกอบหลักสูตร 4) การศึกษา
นำาร่อง 5) การทดลองใช้หลักสูตร 6) การประเมินหลักสูตร และ 7) การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร จากขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรตามแนวคิดที่ผู้วิจัยนำามาใช้สำาหรับ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสาระสำาคัญดังนี้
หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 คาบ
..................................................................................

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดรายการนำาเที่ยวและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของเมืองสงขลา
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนำาเที่ยว และกระบวนการจัดการนำาเที่ยว

74

2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
2.4 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
2.5 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในห้องเรียน จำานวน 40 คาบ โดยใช้วิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ อย่างหลาก
หลาย เช่น วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา การ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลัก การใช้เกม และการแข่งขันตอบปัญหา
2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นนอกห้องเรียน โดยกำาหนดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น 1) ฝึกปฏิบัติ การเขียน
โปรแกรมนำาเที่ยว เส้นทางนำาเที่ยว (Road Map) จัดทำาใบสมัครรับสมัครนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานรถ ร้านอาหาร
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนำาเที่ยวที่นักเรียนได้จัดทำาขึ้น 2) ฝึกปฏิบัติการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เมืองสงขลากับผู้ปกครอง เพื่อนและครูในโรงเรียน 3) ฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมือง
สงขลาตามโปรแกรมนำาเที่ยวตามสถานที่จริงประเภท One Day Trip
3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย 1) กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ 2) กิจกรรมเชิญมัคคุเทศก์อาชีพ
การวัดและประเมินผล
1) วิธีวัด ประกอบด้วย การทดสอบและการประเมินตามสภาพจริง
2) เครื่องมือวัด ประกอบด้วย 2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา 2.3) แบบวัดความสามารถในการนำาเที่ยว
ตอนปลาย

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

จากการนำาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 31 คน
1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรรายวิชา
การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อน และหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

*p<.01

กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

30.97
73.55

S.D.
8.14
5.76

t
22.97*

2) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนโดย
ใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สูงกว่าความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

75

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อน และหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

*p<.01

กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

19.65
36.90

S.D.
6.66
5.49

t
11.78*

3) ด้านความสามารถในด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว พบว่า นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา มีความสามารถในด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.46 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความสามารถในด้านกระบวนการจัดการ นำาเที่ยวใน
ระดับดีมาก จำานวน 3 กลุ่ม และระดับคุณภาพดี จำานวน 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยวของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญจำาแนกเป็นรายกลุ่ม
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ยรวม

ความสามารถด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว
S.D.
แปลผล
4.24
0.51
ดี
4.38
0.52
ดี
4.58
0.49
ดีมาก
0.52
ดี
4.46
0.49
ดีมาก
4.62
4.68
0.47
ดีมาก
4.46
0.52
ดี

4) ด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัตศิ าสตร์เมืองสงขลา มีความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี ถึงระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.52 – 4.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าำ หนดโดยนักเรียนมีความสามารถในการนำาชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในระดับดีมาก จำานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.35 ในระดับดี จำานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยวตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำาแนกเป็นรายบุคคล
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว
S.D.
แปลผล
4.33
0.81
ดี
4.42
0.64
ดี
4.58
0.61
ดีมาก
4.38
0.66
ดี
4.57
0.64
ดีมาก
3.95
0.90
ดี
4.67
0.51
ดีมาก
3.78
0.78
ดี
4.47
0.59
ดี
4.07
0.75
ดี
3.52
0.76
ดี
4.18
0.81
ดี
4.23
0.76
ดี
4.33
0.77
ดี
4.60
0.55
ดีมาก
4.30
0.71
ดี

คนที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว
S.D.
แปลผล
4.05
0.80
ดี
4.77
0.50
ดีมาก
4.58
0.64
ดีมาก
4.45
0.59
ดี
4.45
0.64
ดี
4.48
0.67
ดี
3.92
0.90
ดี
3.98
0.88
ดี
3.53
1.10
ดี
4.42
0.61
ดี
3.55
0.99
ดี
3.82
1.02
ดี
3.95
0.85
ดี
4.27
0.83
ดี
4.22
0.66
ดี

ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลังจากนำาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และนำาผลการ
ทดลองมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตรที่ได้กำาหนดไว้ พบว่า
1. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
3. คะแนนวัดความสามารถในการนำาเที่ยวของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชา การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ พบว่า ด้านกระบวนการจัดการนำาเที่ยว ซึ่งเป็นการประเมินรายกลุ่ม พบว่านักเรียน มีความสามารถอยู่ใน
ระดับดี จำานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอยู่ในระดับดีมาก จำานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ ส่วนด้านความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการประเมินรายบุคคล พบว่านักเรียนมีความสามารถใน
ระดับดี จำานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 ระดับดีมาก จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
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แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เมื่อนำาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
พบว่า หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมี ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบและประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จากการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ปรากฏว่ามีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การสร้างเอกสารประกอบหลักสูตร 4) การศึกษานำาร่อง 5) การ
ทดลองใช้หลักสูตร 6) การประเมินหลักสูตร และ 7) การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
จะเห็นว่าสอดคล้องกับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva (2009) Beauchamp (1984) Saylor, J. G., Alexander, W.
M. & Lewis, A. J. (1981) และสงัด อุทรานันท์ (2528) ในขั้นตอนสำาคัญ ๆ เพียงแต่แตกต่างกันในประเด็นขั้นตอน ย่อย ๆ
เท่านั้น
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.1 จากการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้มีผลมาจากการที่ผู้วิจัยได้นำาวิธีสอน/เทคนิคการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย ทำาให้นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียน รวมทั้งได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่ยึดหลักการ
ว่า การจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำาให้ผู้เรียนสามารถทำาได้ คิดเป็น ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามความสามารถ ความสนใจ และเกิดการเรียนรู้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
2.2 จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกำาหนดให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองสงขลา ซึ่งนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่
การเขียนโปรแกรมนำาเที่ยว การทำาใบสมัคร การรับสมัครนักท่องเที่ยว รวมทั้งทำาหน้าที่เป็นผู้นำาเที่ยวตามโปรแกรมนำาเที่ยวที่
ได้จัดทำาขึ้น ซึ่งผลจากการนำากิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงขึ้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยการนำาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำา
เที่ยวมาให้นักเรียนฝึกหาแนวทางการแก้ปัญหา เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมือง
สงขลาตามสถานการณ์จริง จึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนำาเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังที่กันยา สุวรรณแสง (2544)
ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาว่า ถ้าหากปัญหานั้นผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว หรือปัญหานั้นคล้ายคลึงกับที่เคยเรียนรู้
มาแล้ว ก็สามารถแก้ปัญหาได้
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2.3 จากการศึกษาความสามารถในการนำาเที่ยว พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการนำาเที่ยวอยู่ใน
ระดับดี และระดับดีมาก การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการนำาเที่ยวที่ดีนั้น แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้ดีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์เมืองสงขลา มีกระบวนการในการจัดนำาเที่ยวที่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ในที่นี้จึงขออภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 นักเรียนมีความรูด้ เี กีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผู้วิจัยได้นำาเทคนิควิธีสอนมาใช้อย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละวิธีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้นขณะเดียวกันนักเรียนมีคู่มือนำาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองสงขลา เป็นคู่มือสำาหรับการศึกษาค้นคว้า
หรืออ่านเพิ่มเติมนอกเวลา โดยที่ผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากคู่มือนำาเที่ยว ได้ตลอดเวลา จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ดังที่ โกชัย สาริกบุตร และ สมพร สาริกบุตร อ้างถึงใน
วารินทร์ บินโฮเซ็น (2536) กล่าวว่า หนังสือคู่มือ (Hand book) เป็นกุญแจสำาหรับไขเมื่อเกิดความข้องใจ ต้องการคำาอธิบาย
ต้องการให้เฉลยปัญหา หรือต้องการหาความรู้บางอย่างให้ได้คำาตอบอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันหนังสือคู่มือ ยังช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่จำากัดเวลาตายตัว สามารถอ่านเมื่อใดก็ได้ตามความพร้อมของผู้เรียน และหากอ่านบ่อยจะช่วย
เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดขึ้น
2.3.2 นักเรียนมีกระบวนการในการนำาเที่ยวที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำางานจริง จึงได้นำากระบวนการ ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และกระบวนการจัดการ โดยกำาหนดเงื่อนไขว่า การที่นักเรียนสามารถออกฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์เมืองสงขลาในสถานการณ์จริงนั้น นักเรียนจะต้องทดสอบปากเปล่า (Oral Test) การนำาชมสถานที่ท่องเที่ยว
ที่นักเรียนรับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวตั้งแต่การรับนักท่องเที่ยว จนสิ้นสุดโปรแกรมนำาเที่ยว โดย
กำาหนดเกณฑ์การผ่านในระดับคุณภาพดีขึ้นไป การกำาหนดเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลทำาให้นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ทำาซ้ำาๆ
จนเกิดความชำานาญ เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวในสถานที่จริง ทำาให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ ไม่ประหม่า สามารถ
ดำาเนินการทุกอย่างได้ตามกระบวนการในการนำาเที่ยว ดังที่ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวว่า การนำา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะทำาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามลำาดับ
ขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ ในขณะเดียวกันการนำากระบวนการจัดการ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียน
รู้จักการวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการกับตนเองและการทำางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
2.3.3 นักเรียนมีความสามารถในการนำาชมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม ค่าย
มัคคุเทศก์โดยเชิญวิทยากรในการทำาหน้าที่ในฐานะมัคคุเทศก์มาก่อน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำาชม รวมทั้งสาธิต
และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเชิญวิทยากร ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่มัคคุเทศก์ มาทำาหน้าที่เป็นผู้นำาเที่ยว
ในกิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ ทำาให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้ทำาหน้าที่นำาเที่ยว ทั้งด้านขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้นำาเที่ยว เทคนิคการนำาชม การแต่งกาย และบุคลิกภาพ ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน การทำาหน้าที่ผู้นำาเที่ยวจากประสบการณ์
ตรง ขณะเดียวกันการกำาหนดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการนำาชมสถานที่ท่องเที่ยวในสถานการณ์จำาลองหลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่
นักเรียนต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาเที่ยวในสถานที่จริง ทำาให้นักเรียนเกิดทักษะในการพูด การแสดงกิริยาท่าทางในการนำาชม ดังนั้น
เมื่อนักเรียนออกฝึกปฏิบัติการนำาเที่ยวในสถานการณ์จริงจึงทำาให้นักเรียนรู้สึกระหม่า และสามารถนำาชมแหล่งท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามลำาดับขั้นตอน และฝึกฝนทักษะความชำานาญ จะทำาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามลำาดับขั้นตอนของกระบวนต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีนโยบายผลักดันให้มีการนำาหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปกำาหนด
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำาหนดเป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรี
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูในสถานศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ข้อเสนอแนะสำาหรับครูผู้สอน
1) หลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควรเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความถนัด และความสนใจ
2) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควรมีทักษะด้านการสื่อสาร (การพูด) อยู่ใน
ระดับดี
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ เช่น หลักสูตรรายวิชาการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
2) การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป ควรมีการนำาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บูรณาการเข้าไป
ในหลักสูตร
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