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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

โดยมีกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนา

หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร 

ที่พัฒนาข้ึนไดนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอ 

บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) หลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3) แบบประเมินผลงานนักเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห

เน้ือหา สถิติพ้ืนฐาน และสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) สถานศึกษามีความตองการหลักสูตรที่ทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค เกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน และผูมีสวนเก่ียวของมี 

ความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 2) เน้ือหาของ

หลักสูตรที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับจุดประสงค บริบทของโรงเรียน สภาพของทองถิ่น และมี

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารย  ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการจัดการเรียนรู 3) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนต้ังใจปฏิบัติ 

กิจกรรมเรียนรูและผลงานอยูในระดับดี และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี และเจตคติตอการเรียนรูตามหลักสูตรอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to develop a local curriculum entitled ‘Making Water 

Hyacinth Products’, in career and technology learning areas for Pratomsuksa 4 Students. 

The curriculum development consisted of 4 steps as follows: 1) studying fundamental 

information, 2) developing a curriculum, 3) implementing the curriculum, and 4) assessing 

and improving the curriculum. The research sample was 20 Pratomsuksa 4 students of 

Watdonkrabuang School in Bangplama District, Suphan Buri Province. The instruments 

used for collecting the data were: 1) a local curriculum entitled ‘Making Water Hyacinth 

Products’, 2) a learning achievement test, 3) a students’ work evaluation form, and 4) an 

attitude test toward the course. The data were analyzed by content analysis, descriptive 

statistics, and dependent t-test.  

 The research findings were as follows: 1) the school needed a curriculum that 

create qualified students who loved and were proud of their local wisdom. All the stakeholders 

agreed to develop the curriculum about ‘Making Water Hyacinth Products’. 2) The course 

content was developed in consistent with its purposes, the school contexts, local conditions 
and was eligible to apply in learning management. 3) The students were interested in the 

course, as well as willing to learn and practice at a good level. 4) The students’ learning 

achievement after learning was higher than that of before with a statistical significance at 
.05. Furthermore, their skills in doing activities were at a high level. Attitude towards learning 

with the developed curriculum was at the highest level. 

 

Keywords:  curriculum development, local curriculum, water hyacinth product 
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บทนำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถจำแนกหลักสูตร  

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูจัดทำข้ึน

เปนเบ้ืองตน โดยทุกโรงเรียนในสังกัดตองยึดเปนแนวปฏิบัติรวมกันท่ัวประเทศ และหลักสูตรทองถ่ิน 

ซึ่งกำหนดใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียนรูเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยู  

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดหลักการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

(สุดาวรรณ เครือพานิช, 2551: 81-82) และจากมาตรา 27 วรรค 2 ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ี

จัดทำสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของกับทองถิ่นตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง 

ในสวนของทองถ่ินเรียกวา การจัดทำสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของ

ตนเองในทองถิ่น เรียนรูสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจสังคม การดำรงชีวิต 

ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนใหมีความรักความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ของตนเอง รวมท้ังสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

ในสังคม โดยครูผูสอนสามารถดำเนินการไดหลายวิธี เชน จัดทำรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งครูผูสอนอาจจัด

ทำรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน หรือรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมของสถานศึกษา

นั้น ๆ ก็ได ในการจัดทำหลักสูตรน้ันครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาท่ีมีอยูเดิม หรือจัดเปน

รายวิชาใหม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและ

ระดับชั้นน้ัน ๆ (ธำรงศักด์ิ ธำรงเลิศฤทธ์ิ, 2550: 66-67)  

 หลักสูตรทองถ่ินเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลายของ

ทองถ่ิน ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรัก และความภาคภูมิใจเก่ียวกับทองถ่ินของตน หลักสูตร

ทองถิ่นเปนหัวใจสำคัญท่ีจะนำพาสาระการเรียนรูของทองถิ่นไปสูผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู 

ชวิีตจรงิในทองถ่ินของตน รวมทัง้ไดรบัประสบการณเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจสงัคม สิง่แวดลอมทีแ่ทจรงิ 

และเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดโดยปรับโครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและ

เพ่ิมรายละเอียดของมวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยจัดเน้ือหาใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราว
เก่ียวกับประวัติความเปนมาภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการประกอบอาชีพ

ของคนในทองถ่ิน ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปปรับใชในการแก

ปญหาท่ีพบในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 2550: 176)  
 จากความสำคัญของหลักสูตรทองถ่ินดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนและดำเนินการใชหลักสูตร เพ่ิมพูนคุณภาพการใช

หลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 35) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากจะพิจารณา 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถิ่นแลว สถานศึกษายังสามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม 

ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและความตองการของผูเรียน 

ดังท่ีสงัด อุทรานันท (2539: 307) ไดกลาววาหลักสูตรแตละทองถ่ินยอมแตกตางกันไป ครูในฐานะ

ผูนำหลักสูตรไปใชในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับหลักการ 

จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติวิชา อีกท้ังหลักสูตรท่ีสรางข้ึนจำเปนตอง

สอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรน้ัน ๆ  

 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเมืองเกาแกที่มีความสำคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยเฉพาะอำเภอ

บางปลามา มีสภาพพ้ืนท่ีเปนที่ราบลุมมีแมน้ำทาจีนไหลผาน และมีแหลงธรรมชาติมากมาย  

ชาวบานต้ังถ่ินฐานที่อยูอาศัยใกลกับแมน้ำ ลำคลอง และแหลงธรรมชาติ โดยจะพ่ึงพาธรรมชาติ 

เปนปจจัยท่ีสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งกอใหเกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่นเปนมรดกสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนอาชีพหน่ึงที่ชุมชน

บานดอนกระเบ้ือง ตำบลบางใหญ อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีการทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวาจำนวนมาก เพ่ือเปนอุปกรณเคร่ืองใชภายในบาน เปนของประดับบานใหสวยงาม และนำ

ไปรวมในกลุมแมบานเพ่ือจำหนาย และหารายไดเปนอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำนา และมี 

การสนับสนุนใหทำกันอยางจริงจัง เปนการสงเสริมใหคนในชุมชน ไดมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

ลดรายจายใหกับครอบครัวและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการนำเอาทรัพยากรทองถ่ินมาทำให

เกิดประโยชน ทำใหมีคุณคาตามนโยบาย หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ และถือวาเปนการสืบทอด

ภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนจึงมีความตองการท่ีจะนำผักตบชวามาทำเปนผลิตภัณฑเพ่ือสรางรายได

ใหกับนักเรียน เพราะข้ันตอนในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาไมซับซอน นักเรียนสามารถทำได  
ซึ่งเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และเปนการแกปญหาผักตบชวาท่ีมีอยูมาก 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

เน่ืองจากยังไมมีหลักสูตรใหกับทองถ่ินน้ีมากอน และเพ่ือเปนการฝกอาชีพใหแกผูเรียนไดมีความรู 
ทักษะพ้ืนฐานเปนแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีตนสนใจ เกิดเจตคติที่ดีตออาชีพและวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการชวยเผยแพร และชี้ใหเห็นประโยชนของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางประหยัด

และคุมคา และเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของผูเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
หรือกลุมผูสนใจในหลักสูตรทองถ่ิน 
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วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 3) เพ่ือทดลองใชหลักสูตร และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตร 

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1.  กลุมตัวอยาง   

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) 

 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา          

  2.1  ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก 

    2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    2.2.2  ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

    2.2.3  เจตคติตอหลักสูตรทองถ่ิน 

 3. เนื้อหา 

  หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ไดกำหนดใหผูเรียนไดศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู ง. 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และตัวชี้วัดท่ี 1) อธิบายแนวทาง 
การเลือกอาชีพ 2) มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 3) เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ  

โดยผูวิจัยใชเน้ือหา การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา มาสรางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน 

มีความรู ความเขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 4. ระยะเวลาในการใชหลักสูตร 
  ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ใชระยะเวลา  

6 สัปดาห  
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 5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  5.1 แบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหาร

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง ครูผูสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

  5.3 แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา 

     5.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.48 ถึง 0.57 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.20  

ถึง 0.40 มคีาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.813 

  5.5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชเกณฑการประเมินของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ 

(2549: 236-240) 

  5.6 แบบวัดเจตคติที่มีตอหลักสูตรทองถ่ิน เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  

5 ลำดับ คือ 5 4 3 2 1 มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.808 

 6.  การดำเนินการวิจัย 

  ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เปนลักษณะของ 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลขั้นพ้ืนฐาน 

  เปนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีบริบทไมแตกตางกัน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร ที่มาของผักตบชวา ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา และ

ศึกษาขอบขายเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา สำรวจความตองการจากผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 คน ครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียน จำนวน 2 คน  
ผูรูในทองถ่ิน จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 

  1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ดำเนินการโดยการ 1) นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน มาจัดทำเปนโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน 
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เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขาย

เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และแผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช 

โดยการกำหนดจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ

การวัดและประเมินผลตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน จำนวน 7 แผน 

  2) การประเมินหลักสูตรฉบับราง นำโครงรางหลักสูตรทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ผู วิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา  

ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ โดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง  

(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

  3) การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง นำผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง และขอเสนอแนะ 

ของผูเชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดของเวลาเรียน วิธีการวัดและประเมินผล โดยเนนการปฏิบัติ

ในการจดัทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ผูวิจยัไดปรบัปรงุแกไข เพ่ือใชเปนเคร่ืองมอืในการทดลองตอไป  

  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 

  การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดลองทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้นจึงดำเนิน 

การสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ซึ่งมี 

รายละเอียดดังน้ี 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ

ผักตบชวา ลักษณะทางพฤกษศาสตรของผักตบชวา ประมาณ 45 นาที และนำนักเรียนไปศึกษา 

ยังแหลงเรียนรู ในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน นักเรียนกลาซักถาม และกลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรู

ใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตองและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดจากผักตบชวา และ 

การกำจัดผักตบชวาโดยนำมาใชประโยชน นักเรียนกลาซักถาม กลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรู 

ใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตองและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา และอุปกรณในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ผูรูและครูรวมกันจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน นักเรียนใหความสนใจในการเรียนมีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรม ตั้งใจฟงและ 
จดบันทึกอยางตอเน่ือง นกัเรียนกลาท่ีจะแสดงออกและนำเสนอหนาชั้นเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับศึกษาดูงานประเภทของ
ผลิตภัณฑของกลุมแมบานตำบลบางใหญ นักเรียนใหความสนใจและกระตือรือรนในการทำกิจกรรม  

กลาซักถาม กลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรูใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตอง
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และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม จากการทำกิจกรรมพบวาเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ไมเพียงพอตอ 

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ดังน้ันตองเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเปน 3 ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับความรู และข้ันตอนการทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนใหความสนใจตั้งใจทำงานไดอยางคลองแคลว มีการวางแผน 

กอนการทำงาน กลาซักถาม มีน้ำใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และรวมมือกันในการทำ

กิจกรรมเปนอยางดี รักษาความสะอาดสถานที่เรียน ชื่นชมผลงานของตนเอง และผลงานของผูอื่น

ดวยความเต็มใจ 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการใชและการเก็บรักษา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช นักเรียนสามารถตอบคำถาม และทำใบงานไดอยางถูกตอง  

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาดานการ

ตลาด นักเรียนสามารถคิดราคาตนทุนและราคาขายได 

  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

  การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระ          

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตร

ทองถ่ิน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมิน

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน โดยใชแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม  

แบบประเมินผลงาน และประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา เปนการประเมินผลหลังจากการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑ 

จากผักตบชวา จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย (x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และการทดสอบที (t-test) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร 
เปนการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ 

สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เน่ืองจาก
นโยบายของการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ตองการใหโรงเรียน องคกรตาง ๆ และชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร ใหตรงกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน โดยสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได  
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คิดเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค เกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน  

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งประกอบดวย  

  หลักการ 

  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนหลักสูตรท่ีพัฒนา 

ขึ้นเพ่ือใหการจัดการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนไปตามนโยบาย

ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ โดยสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสำคัญของภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถ่ิน  

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาดานการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรู  

เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปสรางรายไดภายในครอบครัว  

เปนหลักสูตรจากการมีสวนรวมทางโครงสราง จึงสามารถยืดหยุนไดทั้งดานเน้ือหา เวลา และ 

การจัดการเรียนรู และเปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาควบคู สอดคลองกับวิสัยทัศน และคุณภาพ 

ของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการมีทักษะกระบวนการ

ทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะ 

การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

  จุดมุงหมาย 

  ในการจัดหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีจุดมุงหมายใหนักเรียนเกิด

พัฒนาการ ดังน้ี  

  1) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  2) เกิดทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สามารถนำความรูที่เกิด 

จากการเรียนไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต 
  3) มีเจตคติที่ดีตอการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  โครงสราง 

  หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ไดนำหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาเปน

แนวทางในการปรับทำหลักสูตรทองถ่ิน โดยนำสภาพความตองการชุมชนของชุมชน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่เกิดข้ึนกับนักเรียน เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยนำมาจัดทำเปนหลักสูตรทองถ่ิน ในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไป 

ตามหลักการจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกำหนดโครงสรางหลักสูตร 

ไวดังน้ี 

 1) ระดับการศึกษา 

  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

 2) สาระการเรียนรู 

  กำหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประกอบดวย 4 สาระ คือ 

  สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

  สาระท่ี 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 

  สาระท่ี 3  เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

  สาระท่ี 4  การอาชีพ 

 การจัดเวลาเรียน   

 การจัดเวลาเรียนหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 การอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กำหนด

ระยะเวลาในการเรียน เปนเวลา 6 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ังหมด 12 ชั่วโมง 

 เนื้อหาของหลักสูตร 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ประวัติความเปนมาของผักตบชวา ลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

ผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ประโยชนของผักตบชวา ปญหาท่ีเกิดจากผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที ่3 ประเภทของผลติภัณฑจากผกัตบชวา อปุกรณในการทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา 
 แผนการจัดการเรียนรูที ่4  ศกึษาดูงานประเภทของผลิตภัณฑ ของกลุมแมบานตำบลบางใหญ 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ความรูและข้ันตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7  กระบวนการพัฒนาดานการตลาด 

 แนวการจัดการเรียนรู   

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยให
วิทยากรและบุคคลในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครูในหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง 

การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เนนผูเรียนเปนสำคัญ คำนึงถึงความตองการและความสนใจ 

ของนักเรียน มุงเนนกิจกรรมกลุม ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน 

และกัน ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง สอดแทรกใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคา รัก ผูกพัน และภาคภูมิใจ 

ในทองถ่ินของตนเอง 
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 สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอน ไดแก เอกสารตำราเก่ียวกับ เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา

ผักตบชวาที่ใชทำผลิตภัณฑ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ใบกิจกรรม 

แหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

 การวัดและประเมินผล   

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา ใชกระบวนการประเมินโดยประเมินความรู ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนาท่ีของครูผูสอน 

ที่จัดและประเมินโดยใชเคร่ืองมือ ดังน้ี 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) แบบประเมิน

ผลงานของนักเรียน 3) แบบประเมนิเจตคติตอหลกัสูตรทองถ่ิน และ 4) เกณฑการวัดผลและประเมินผล 

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัด 

การเรียนรู จำนวน 7 แผนจัดการเรียนรู โดยใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ 

และสนใจในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  มีดังน้ี 

       4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน 

ตามหลักสูตรทองถิ่นท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

    
 n   S.D. t p-value 

 20 30 15.25 1.020 32.972 0.00* 
 20 30 24.90 .852 

*p < .05   
 

  4.2 ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 4 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน โดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพดีมาก ( x̄ = 16.50)  และ 

ในแตละหัวขออยูในระดับดีมาก ยกเวน รายการการรีดผักตบชวา ที่อยูในระดับดี ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

   

  4.3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรู

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.33) เมื่อพิจารณารายขอการประเมิน พบวา 

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เรียนแลวสามารถประยุกตใชในชีวิต 

ประจำวันได ( x̄ = 4.65) การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนส่ิงท่ีควรอนุรักษใหคงอยูตลอดไป 

( x̄  = 4.50) และขาพเจาไมอยากขาดเรียน ในชั่วโมง หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา (  x̄  = 4.50)  อยูในระดับดีมาก ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรูหลักสูตร 

  ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

  เทคโนโลยี 
 

  (n=20) 
   S.D.  

 4 15.50 0.23  
 4 17.45 0.47  

 4 16.20 0.75  
 4 16.87 0.49  

 16.50 0.48  

(n=20) 
  S.D.  

1.    
 4.05 0.44  

2.    

 4.28 0.50  
3.    

  4.20 0.67  
4.    

 4.35 0.60  
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ตารางที่ 3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรูหลักสูตร 

  ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

  เทคโนโลยี (ตอ) 

 
5.    

 4.20 0.68  
6.   

 4.15 0.82  
7.    

 4.30 0.76  
8.     

  4.50 0.82  
9.    

 4.65 0.67  
10.        

  4.45 0.44  
11.      

  4.20 0.82  
12.     

    
  4.40 0.57  

13.  
  

 
4.30 

 
0.75 

 
 

14.      
  4.50 0.68  

15.      
  4.45 0.76  

 4.33 0.66  

(n=20) 
  S.D.  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 156

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑ 

จากผักตบชวาแบงออกเปน 3 ขั้น คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร  

2) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ   3) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสอบถาม

นักเรียน พบวา ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ รูจักพ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริม 

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทำเปน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของปทุมวรรณ ทุมโยมา (2553: 148-150) ไดทำการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การสานเปล  

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียนหนองบวัสิม 

พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมกับทองถ่ินในยุคปจจุบัน เพราะไดเรียนรูตามสภาพจริงและได 

ฝกปฏิบตัจิรงิ เปนการสงเสริมความเปนอยูอยางพอเพียง และสรางจติสำนกึใหผูเรยีนเห็นความสำคญั

ของงานหัตถกรรมในครัวเรือน และมีความตองการเรียนรูและสามารถนำไปใชได 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา หลักสูตรฉบับรางไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

แสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนหลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 132-136) ไดศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ืองยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผลการพัฒนาหลักสูตร  

พบวาการสรางองคประกอบหลักสูตร ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย 

สาระมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขาย เน้ือหา โครงสรางหลักสูตร คุณภาพของ

ผูเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน สือ่การเรียนรู แหลงการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล 

และแผนการจัดการเรียนรู 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการเรียนการสอน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ศึกษาคนควาความรูอยาง

เปนระบบ เกิดกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นอยางเปนเหตุ เปนผล  

ตามศักยภาพของแตละบุคคล นักเรียนมีความรูความเขาใจ กลาแสดงออก และมีความม่ันใจ 

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู และใบงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง มีทักษะ 
ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงานและทำงานรวมกับผูอื่นได เอ้ือเฟอ มีระเบียบ

วินัย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 132-136) ไดศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ือง ยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการทดลองใช

หลักสูตร พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจและต้ังใจเรียนจากผูรูในทองถ่ินและผูวิจัย สรางองคความรู

ดวยตนเอง และเกิดทักษะในปฏิบัติงาน 

 4. ผลการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนาจะเปนเพราะหลักสูตร

ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สามารถพัฒนาความรูความเขาใจเร่ืองการทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  

มีความสนใจ ตั้งใจ มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงานและทำงานรวมกับ

ผูอื่นได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุดา อุนยะนาม (2546: 100) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง ผลิตภัณฑจากผักตบชวา ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานยางใต อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัด ี เพราะนักเรียน

สวนใหญมีความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือรน ผลงานสวยงาม สามารถนำผลงานไปใชเปน 

ของประดับได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 135) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การประเมิน

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินเจตคติ

ตอหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 พบวา 

นักเรียนมีเจตคติตอหลักสูตรทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน  

เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนเพราะนักเรียนให 
ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูและผูรูในทองถิ่นและไดปฏิบัติจริง ใฝรูและ 
เรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนือ่ง มคีวามสามารถในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองได สงเสรมิใหผูเรียน

ไดเรยีนรูจากประสบการณจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปทุมวรรณ ทุมโยมา (2553: 148-150) 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การสานเปล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากลา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดพบวา นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน 
เร่ือง การสานเปล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1. ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ครูควรเนนเรื่องความปลอดภัยในการใช

อุปกรณเพ่ือไมใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติกิจกรรม 

 2. ครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม เน่ืองจากในบางแผนการจัดการเรียนรู

ที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตองใชระยะเวลามาก 

 3. การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ครูควรควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

อยางใกลชิด 

 4. การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนสามารถนำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน ดังน้ัน

ทางโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนำไปสูการเพ่ิมรายไดใหแกนักเรียน  

 ในการวิจัยคร้ังตอไป มขีอเสนอแนะดังน้ี  

 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เรื่องที่เก่ียวกับการนำพืชที่มีในทองถิ่นอื่น ๆ ใหมากขึ้น 

เพ่ือเปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  

 

สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวาควรมี

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

          2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งมี

องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง การจัดเวลาเรียน เน้ือหา

ของหลักสูตรแนวการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู 7 แผน เพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 
ดานทฤษฎีและปฏิบัติ ไดแก ประวัติความเปนมาทางพฤกษศาสตรของผักตบชวา ประโยชนของ

ผักตบชวา การศึกษาดูงานประเภทผลิตภัณฑ ความรูและข้ันตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

การใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ ตลอดจนกระบวนการ พัฒนาดานการตลาด 
 3.  การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความต้ังใจ และสนใจในการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ศึกษาคนควาความรู 

อยางเปนระบบ เกิดกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง  
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 4.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับดี เจตคติตอหลักสูตร

ทองถ่ิน อยูในระดับมาก  

 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.     

ฆนัท  ธาตุทอง. (2550). การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ. 

ธำรงศักด์ิ ธำรงเลิศฤทธ์ิ. (2550, เมษายน-มถุินายน). สาระการเรียนรูทองถ่ินในหลักสูตร สถานศึกษา. 

วารสารวิชาการ, 11 (2), 66-70.   

เนาวรัตน แสงสวาง. (2552). การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ยาสระผมสมุนไพร ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.  

ปทุมวรรณ ทุมโยมา. (2553). การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การสานเปล กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: เฮา ออฟ 

เดอรมีส. 

สงัด อุทรานันท. (2538). องคประกอบอันเปนพ้ืนฐานสำคัญของหลักสูตร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุดา อุนยะนาม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง 

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

สุดาวรรณ เครือพานิช. (2551, กันยายน-ธันวาคม). การจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง. วารสารวิชาการ, 5 (3), 81-82. 




