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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  

3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนได

นำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม และ  
5) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเน้ือหา สถิติ

พ้ืนฐาน และสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการ
หลักสูตรที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวา

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจากบัวสาย 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดจัดทำหลักสูตร

ฉบับราง ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางพบวา 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร., อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร.,อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักเรียน 3) ผลการทดลอง

ใชหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหารจากบัวสาย สามารถลงมือปฏบิตักิาร

ประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน สนุกสนานกับการทำกิจกรรม 4) การประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวา

กอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน อาหารจากบัวสาย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop  local curriculum on the topic of  

food from lotus stem in the subject of career and technology learning for  grade 5 students. 

The curriculum development process consisted of 4 stages as follows: 1) a study of 

fundamental information, 2) a curriculum development, 3) a curriculum implementation, 

and 4) a curriculum assessment and improvement. The research sample includes 20 

students of grade 5 at Wad Donkrabueng School, Bangplama District, Suphan Buri Province. 

The instruments used for data collection are: 1) an interview form, 2) a survey questionnaire,  

3) a learning achievement test, 4) an activity practice skill test, and 5) curricular satisfaction 

scale. Data are analyzed in terms of content analysis, descriptive statistics, and dependent 

samples t – test.  

 The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information 
revealed that the school had developed a curriculum that respond to the needs and skills 

of students. All the stakeholders agree that a curriculum development on the topic of food 

from lotus stem was suitable for using to teach the students. 2) Based on the result of the 
study a draft of the curriculum was developed. It consisted of principles, goals, structure, 

scope and content, class schedule, learning management, learning materials, assessment 

and monitoring, and learning plan management  found that the curriculum was conformance 

and suitable. 3) From the experimental used of the curriculum, it was found that students 

were highly interested in the subject and paid attention in learning. They could cook food 
from lotus stem accordingly. They enjoyed learning the subject. 4) The results of evaluation 

and curriculum improvement shown that students’ learning achievement was higher after 
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they were taught with  the developed curriculum on the food from lotus stem at a significance 

level of .05 Overall, activity skill was in a good level and satisfaction of students towards 

the curriculum is in the highest level.  

 

Keywords: curriculum development, local curriculum, food from lotus stem 

 

บทนำ 

  การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค  

การจัดการศึกษาเพ่ือใหสามารถสนองความตองการและความคาดหวังของสังคมน้ัน จำเปนตอง

คำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาอยางตอเน่ืองของ

สังคม ตามแนวคิดที่วา “การศึกษามีสวนเก่ียวของกับคนในชุมชนทุกคน และถือวาชุมชนจะตองมี

สวนเก่ียวของกับกระบวนการศึกษา การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงชุมชนทองถิ่น สนอง 

ความตองการของคนในทองถ่ิน บุคคลท่ีอยูในชุมชนจะตองมีสวนในการตัดสินใจในกิจกรรม 

การเรียนการสอนในสถานศึกษา” (ทัศนา แสวงศักด์ิ, 2548: 43) ดังน้ันการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของสังคมแตละทองถิ่นเปนการศึกษาท่ีมุงพัฒนาบุคคล ครอบครัว

และชุมชน สงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบุคคลและชุมชนจะทำใหบุคคลและ

ชุมชนน้ัน ๆ มีความสุข มีการปรับตัวท่ีดี เปนกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รูจักเลือกรับขาวสารขอมูลที่มีอยูหลากหลายนำมาใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม (อุดม  

เชยกีวงศ, 2545: 4) 

 การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับทองถิ่นตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน และกำหนดคุณภาพผูเรียนตองมี 

ความรูอันเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) สอดคลองกับแนวความคิดของสักระวี  
ศรีแสงธรรม (2547: 8-10) ที่กลาวไววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเรียน และความตองการของทองถ่ินโดยการใชแหลงเรียนรู นกัเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ 

ไดฝกปฏิบัติหาความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง จนเปนผูที่คิดเปน ทำเปน รักการอานและ 

เกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ือง เปนการเรียนรูที่มีความสุข เพราะไดมีโอกาสเรียนรูนอกหองเรียน 

ไดสัมผัสและสัมพันธกับธรรมชาติ สังคม ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินเปนการสรางประสบการณ

ตรงตอการดำรงชีวิต ไดเรียนรู ไดคนพบสาระความรูที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนและครูก็ไดมโีอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรูไปกับนักเรียนดวย เปนบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุข สภาพสังคมปจจุบันน้ี 
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ยังมีการเปล่ียนแปลง และมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทำใหเปนสังคม 

แหลงขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศท่ีความรูทั้งหมดไมไดอยูที่ตัวครูอีกตอไป แตจะมีทั้งท่ีตัวครู 

แหลงขอมลูขาวสารตาง ๆ แหลงการเรียนรู สือ่มวลชน ทีแ่พรหลายท้ังในและนอกประเทศ เปนความรู 

ที่ไมมีพรมแดนและเปนความรูที่ทุกคนในสังคมสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา อยางท่ีเรียกวา 

เปนสังคมแหงการเรียนรู (learning society) ดังนั้น กระบวนทัศนของการจัดการเรียนรูที่เคยเนนครู

เปนสำคัญ จึงตองเปลี่ยนบทบาทของครูเปนผูจัดการเรียนรูหรือผูอำนวยการความสะดวกแกผูเรียน

ในการจัดกิจกรรม การเรียนรูก็ตองใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนตองใหผูเรียนไดมีโอกาส

สืบเสาะแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  

 หลักสูตรทองถ่ินจึงเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลาย

ของทองถ่ิน ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรัก และความภาคภูมิใจเก่ียวกับทองถ่ินของตน หลักสูตร

ทองถิ่นจึงเปนหัวใจสำคัญท่ีจะนำพาสาระการเรียนรูของทองถิ่นไปสูผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู

ชีวิตจริงในทองถ่ินของตน รวมท้ังการไดรับประสบการณตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม

ที่แทจริง และการเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ในการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดโดยปรับโครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียน 

การสอนและเพ่ิมรายละเอียดของมวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยจัดเน้ือหาใหผูเรียนไดเรียน

รู เ ร่ืองราวเก่ียวกับประวัติความเปนมา ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและ 

การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ทำใหผูเรียนสามารถนำความรู 

ไปปรับใชในการแกปญหาท่ีพบจากการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 

2550: 176) 

 จากความสำคัญของหลักสูตรทองถิ่นดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใชหลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพ 
การใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและ
ประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 35) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก 

จะพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถ่ินแลว สถานศึกษายังสามารถพัฒนาหลักสูตร

เพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของ 

ผูเรียน ดังที่สงัด อุทรานันท (2539: 307) ไดกลาววาหลักสูตรแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป  
ครูในฐานะผูนำหลักสูตรไปใชในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับ

หลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติวิชา อีกท้ังหลักสูตรที่สรางขึ้นจำเปน
ตองสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรน้ัน ๆ 
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 ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพพ้ืนท่ีทั่วไป 

เปนท่ีราบลุม มีลำหวย หนอง คลอง บึง มีบัวสายซ่ึงเปนพืชท่ีมีในทองถ่ินข้ึนเองตามธรรมชาติ 

เปนจำนวนมากและมีตลอดทั้งป บัวสายหรือบัวกินสายเปนพืชน้ำลมลุก กานดอกเรียกวา สายบัว  

นำมารับประทานได ดอกบัวสายบานตอนกลางคืน หุบในตอนสายของวันรุงขึ้น และบานอยูประมาณ 

3-4 วัน (กมลวรรณ เตชะวนิช, 2554: 24) โดยเฉพาะบานดอนกระเบ้ืองซึ่งมีหนองน้ำท่ีมีสายบัว

ตลอดท้ังป ชุมชนไดใชประโยชนจากสายบัวของบัวสายไดอยางหลากหลาย ทั้งนำมาทำเปนอาหาร

คาวและอาหารหวาน และเก็บมาขายเพ่ือเปนรายได ปจจุบันอาหารจากบัวสายบางอยาง เชน ขนม

สายบัว ที่เกิดจากภูมิปญญาของคนรุนกอนในการนำสวนของพืชมาทำขนมกำลังจะสูญหายไป 

เน่ืองจากปจจุบันอิทธิพลของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกท่ีเนนทางดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความหรูหรา ทันสมัย ไดแทรกซึมเขาสูสังคมไทย สงผลใหวิถีชีวิต 

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะเยาวชนผูซึ่งออนดอยความรูและประสบการณ  

จึงรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมชาติตะวันตกมาปฏิบัติ ปญหาท่ีตามมาคือ เยาวชน 

ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองโภชนาการ ทำใหเยาวชนไมใหความสำคัญท่ีจะรับประทาน

อาหารไทยในชีวิตประจำวันเทาท่ีควร (สุวรรณา เรืองกาญจนาเศรษฐ, 2547: 296)  

 จากแนวคิดและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงตองเนนท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรูโดยสอดคลองกับประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และทองถิ่น ผูวิจัยในฐานะครู 

ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง 

อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเปนหนวยการเรียนรูหนวยหน่ึงโดยสอดแทรก

ในสาระท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนัก เห็น 

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประโยชนและคุณคาของอาหารพ้ืนบาน โดยใหภูมิปญญา
ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพความตองการและสังคมในทองถิ่น 

นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการทำอาหารจากบัวสาย เปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและสามารถพัฒนาสูอาชีพตอไป  

 

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  3)  เพ่ือทดลองใชหลักสูตร  และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  
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วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1.   กลุมตัวอยาง   

   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) 

 2.   ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน  

 3.   เนื้อหา ความรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย เปนหนวยการเรียนรูหน่ึงของกลุมสาระ 

การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยสอดแทรก 

ในสาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค  

มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัดท่ี 2 การเตรียม ประกอบ 

จัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว และตัวชี้วัดที่ 4 มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากร 

อยางประหยัดและคุมคา ผูวิจัยไดกำหนดเน้ือหาของหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย  

เปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบัติ   

  4.   ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

ใชระยะเวลา จำนวน 5 สัปดาห 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.   แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหารโรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง ครูผูสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 2.   แบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 3.   หลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

 4.   แผนการจัดการเรียนรู จำนวน  5 แผน  

 5.   แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.32 ถึง 0.92 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.21 ถึง 
0.65 คาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.814 
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 6.   แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment) 

กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1)  

 7.   แบบสอบถามความพงึพอใจตอหลกัสตูร ตามวิธีของลเิคอรท (Likert) แบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ   

 การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนำแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรตางๆ มาสังเคราะห เพ่ือนำมาเปน 

กรอบแนวคดิในการพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่ เร่ือง อาหารจากบวัสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เพ่ือใหไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการวางแผนสราง

หลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษา

ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมทั้งเน้ือหาสาระในการจัดทำหลักสูตรเรื่อง

อาหารจากบัวสาย โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 1 คน ครูผูสอน 

กลุมสาระการเรียนรูและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 1 คน ภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวน 1 คน ผูปกครอง จำนวน 5 คน รวม

ทั้งหมด 9 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ                                                            

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร   

 1.   การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน มาจัด
ทำเปนโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล  

แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใชโดย 
การกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  

สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน จำนวน 5  แผน  

 2.   การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน และแผนการจัด 
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา 

ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
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 3.   การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของการประเมินผลงานนักเรียน ผูวิจัย 

ไดปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลงานนักเรียนโดยใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพ่ือใชเปน

เคร่ืองมือในการทดลองตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน

จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี   

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบัวสาย 

และการจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียน

แตละกลุมศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบัวจากใบความรู และสรุปความรูที่ไดตอบคำถาม

ในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเปนมาของบัว สามารถจำแนกบัวตามสกุลและ

พันธุทางพฤกษศาสตร และนักเรียนสามารถทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมไดถูกตองและสวยงาม เมื่อมี

การนำเสนอผลงานนักเรียนกลาท่ีจะแสดงออก และสนุกสนานในการทำกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับลักษณะของบัวสาย ประโยชน

ของบัวสาย คณุคาทางอาหารของบัวสาย ผูวิจยัไดนำเขาสูบทเรียนโดยใหนกัเรียนเลนเกม แตละกลุม
ศึกษาใบความรู เก่ียวกับชนิดและลักษณะของบัวสาย ประโยชนและคุณคาทางอาหารของ 

บัวสาย จากน้ันใหนักเรียนสรุปความรูตอบคำถามในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถเขียนแผนผัง 

ความคิดประโยชนของบัวสาย เขียนแผนผังความคิดสรุปชื่อบัวท่ีรูจัก สามารถศึกษาความรูเพ่ิมเติม

ในอินเทอรเน็ตในหองสมุดของโรงเรียนได ซึ่งนักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดี 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับชื่ออาหารท่ีทำมาจากบัวสาย  
บอกวัสดุ อุปกรณ เครื่องปรุงของอาหารจากบัวสาย และอธิบายข้ันตอนการประกอบอาหารจาก 

บัวสาย ผูวิจัยนำนักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู และแบงกลุมศึกษาใบความรู เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

แลวอภิปรายในกลุมถึงสวนผสม เครื่องปรุง และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการประกอบอาหาร  

พรอมเขียนแผนการทำงานในใบกิจกรรม  มีการนำเสนอผลงานนักเรียนทุกกลุม ซึ่งพบวานักเรียน

กลาท่ีจะแสดงออก มีความรวมมือในการทำงาน และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม นักเรียนสามารถ
วาดภาพอาหารจากบัวสาย 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย 

ผูวิจยั นำเขาสูบทเรียนโดยใหรองเพลงทำใหเกิดความสนุกสนาน จากน้ันใหนกัเรียนแตละกลุมรวมกัน

ศึกษาใบความรู เร่ือง การประกอบอาหารจากบัวสาย แลวอภิปรายในกลุม ถึงสวนผสม เคร่ืองปรุง 

และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการประกอบอาหาร ฝกปฏิบัติจริงตามข้ันตอนตามใบกิจกรรม โดยครู 
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คอยดูแล ใหคำแนะนำ พรอมทั้งบันทึกสังเกตพฤติกรรมและการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 

ในดานข้ันเตรียมปฏิบัติกิจกรรม และผลงานอาหารจากบัวสาย ทุกกลุมแลกเปล่ียนกันชิมเพ่ือเปรียบเทียบ

รสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียนแตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น  

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย 

ผูวิจัยและภูมิปญญาทองถ่ินรวมกันดำเนินกิจกรรมโดยใหนักเรียน แตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรู 

เร่ือง การประกอบอาหาร แลวอภิปรายในกลุมถึง สวนผสม เคร่ืองปรุง และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน 

การประกอบอาหาร โดยภูมิปญญาทองถ่ิน อธิบาย สาธิตการตมกะทิสายบัว และขนมสายบัว  

การหอขนมสายบวั นกัเรียนฝกปฏิบตัจิรงิตามขัน้ตอน ครแูละภูมปิญญาทองถ่ินคอยดูแล ใหคำแนะนำ 

ระหวางปฏบิตักิิจกรรม ครผููสอนสอดแทรกคณุธรรมในการรกัษาความสะอาด ความสนใจ รวมมอืกนั

ทำกิจกรรม จากน้ันทุกกลุมแลกเปล่ียนกันชิมเพ่ือเปรียบเทียบรสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียน

แตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร                                                                                           

 การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตรทองถ่ิน  

โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินทักษะ

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนใหครอบคลุม เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคที่จะ 

วัดเปนแบบประเมินตามสภาพจริง และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เปนการประเมินผล
หลังจากการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย โดยใชแบบสอบถาม เก่ียวกับการแสดง

ความคิดเห็น ความรูสึก และความพึงพอใจของนักเรียน จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย 

( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test)  
 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
หลักสูตร เปนการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมท้ังการสัมภาษณ

สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูทีม่สีวนเก่ียวของ สรปุไดวา
ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย เน่ืองจากเห็นความสำคัญ 

ของการอนุรักษอาหารพ้ืนบานจากพืชในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ เผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได  
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คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการทำอาหารจากบัวสายจากภูมิปญญา

ทองถ่ินสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได เปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใช 

ใหเกิดประโยชน 

  2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย  

  หลักการ 

  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือให

เหมาะสมตามสภาพและความตองการของทองถิ่น นักเรียนเห็นความสำคัญของอาหารจากบัวสาย

ซึ่งเปนพืชที่มีในทองถ่ินและคุณคาในการอนุรักษอาหารพ้ืนบาน ไดฝกทักษะดานการปฏิบัติกิจกรรม 

การประกอบอาหารจากบัวสายเพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรู สามารถนำไปใชในชีวิต

ประจำวัน เปนหลักสูตรที่สามารถยืดหยุนไดทั้งดานเน้ือหา เวลา และการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตร

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และคุณภาพของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี โดยมุงเนนการมีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ 

แกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย 

ในการทำงาน 

  จุดมุงหมาย 

                ในการจัดหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีจุดมุงหมายดังน้ี 

  1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหารจากบัวสาย   

  2) นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย สามารถ
นำความรูที่เกิดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต 

  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรอาหารจากบัวสาย   

  โครงสราง 
  เพ่ือใหการจัดการเรียนรูหลกัสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย ผูวิจัยจึงกำหนดโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
เน้ือหาดังตอไปนี้ 

  1) ประวัติความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย 

  2) ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย 

  3) อาหารจากบัวสาย 

  4) การประกอบอาหารจากบัวสาย  
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  ขอบขายเนื้อหา 

  ขอบขายเน้ือหาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับนักเรียน ดังตอไปนี้ 

  1) หลักสูตรภาคทฤษฎี ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปนี้ 

    1.1)  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับบัวสาย 

    1.2)  ประวัติความเปนมาของบัวสาย 

    1.3)  การจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว 

    1.4)  ชนิดและลักษณะของบัวสาย 

    1.5)  ประโยชนของบัวสาย 

    1.6)  การประกอบอาหารจากบัวสาย 

  2) หลกัสูตรภาคปฏิบตั ิ การประกอบอาหารจากบัวสาย ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปนี ้ 

    2.1)  ยำสายบัว 

    2.2)  สมตำสายบัว 

    2.3)  ตมกะทิสายบัวกับปลาทู 

    2.4)  ขนมสายบัว 

                   การจัดเวลาเรียน 

  หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดกำหนดเวลาเรียน จำนวน 5 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของ

นักเรียนและทองถ่ิน 
  แนวทางการจัดการเรียนรู   

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาความรูจากใบความรู และสรุป

ความรูที่ไดตอบคำถามในใบกิจกรรม รวมกันอภิปราย ซักถามตามประเด็นเก่ียวกับขั้นตอนและ 
ผลของการปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยการใชเกม การเขียนแผนผัง

ความคิด ศึกษาความรูเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ตและหองสมุดของโรงเรียน ผูวิจัยรวมกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน อธิบาย สาธิตการทำอาหารจากบัวสาย นักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามข้ันตอน ครูและภูมิปญญา
ทองถ่ินคอยดูแล ใหคำแนะนำ ระหวางปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียน ฝกการทำงานเปนกลุม ดวยความรับผิดชอบ และ

ทำงานจนสำเร็จ    
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  สื่อ/แหลงเรียนรู    

  สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนไดแกใบความรู ใบกิจกรรม รูปภาพ แหลงเรียนรู

ในชุมชน วัสดุและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากบัวสาย ภูมิปญญาทองถ่ิน เพลง เกม 

คอมพิวเตอร 

    การวัดผลและประเมินผล                                                                                                                        

  ผูวิจัยไดใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยทำการประเมินผลกอนเรียน 

ระหวางเรียน และหลังเรียน ซึ่งประเมินผลใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  

มีรายละเอียดการประเมินดังน้ี   

  1) การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถิ่น โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  2) การประเมินผลระหวางใชหลักสูตร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูระหวางเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชแบบประเมินดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง 

โดยอิงเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic)    

  3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอหลกัสูตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เพ่ือประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัด 

การเรียนรู จำนวน 5 แผน โดยใชเวลาทดลอง 10 ชั่วโมง พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 

การประกอบอาหารจากบัวสายได และมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทำอาหารจากบัวสาย 

เปนอยางดี 

 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรทองถ่ิน  

 เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

 4.2  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย อยูในระดับดี 

ดังตารางท่ี  2   

 

ตารางที่ 2   ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เร่ือง อาหารจาก 

 บัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

  

ผลสัมฤทธิ ์ n X  D 
 
D2 t p 

กอนใชหลักสูตร 20 15.15 
208 2332 15.603* .000  

หลังใชหลักสูตร 20  25.55 
   * P < 0.05 

 4.3  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-5 ในหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย อยูในระดับดี  

ดังตารางท่ี  3   

(n=20)  

รายการประเมิน 
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 

แปลผล 
X  S.D. 

1.  วางแผนรวมกัน  4.30 0.65 ดี 
2.  ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 4.30 0.73 ดี 
3.  การปฏิบัติตามข้ันตอน 4.25 0.85 ดี 
4.  การแกไขปรับปรุงระหวางการปฏิบัติงาน 4.25 0.78 ดี 
5.  ผลงาน 
6.  การนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใช 
    สามารถใหคําแนะนํากลุมอื่นได 

รวมเฉลี่ย 

4.50 
4.05 

 
4.27 

0.51 
0.51 

 
0.68 

ดีมาก 
ดี 
 
ดี 
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ตารางที่ 3  ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-5 เร่ือง อาหารจาก 

 บัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรม แปลผล 

X  S.D. 
ขั้นเตรียมปฏิบัติกิจกรรม 
1.  วางแผนการปฏิบัติงาน  

 
3.95 

 
0.51 

 
ดี 

2.  เตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช                4.25 0.63 ดี 
3.  การรักษาความสะอาดของผูปรุงและภาชนะอุปกรณ 4.35 0.48 ดี 
ขั้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

 
4.05 

 
0.60 

 
ดี 

2.  การรักษาความสะอาดของกระบวนการปรุงอาหาร 4.35 0.48 ดี 
3.  การใชเคร่ืองมืออุปกรณ 4.00 0.56 ดี 
ผลงานอาหารจากบัวสาย 
1.  รสชาติของอาหาร 

 
4.20 

 
0.52 

 
ดี 

ผลงานอาหารจากบัวสาย 
1.  รสชาติของอาหาร 

 
4.20 

 
0.52 

 
ดี 

2.  ความสะอาดของอาหาร 4.60 0.50 ดีมาก 
3.  ความคิดสรางสรรคในการจัดตกแตงอาหาร 4.15 0.67 ดี 

รวม 4.21 0.55 ดี 

 4.4  คาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหาร

จากบัวสาย พบวา นักเรียนมี คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.64 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 4 
 

(n=20)
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ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ที่มีตอหลักสูตร แปลผล 
X  S.D. 

1.  หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหไดรับความรู   
     เก่ียวกับประวัติความเปนมาของทองถิ่นมาก 

4.85 0.36 มากที่สุด 

2.  หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย มีคุณคาและมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

4.15 0.58 มาก 

3.   สาระการเรียนรูในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา 4.45 0.75 มาก 
4.   สาระการเรียนรูในหลักสูตรสอดคลองกับวิถีชีวิตและความสําคัญ

ของการนําทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
4.60 0.50 มากที่สุด 

5.   การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบนาสนใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 
6.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบประวัต ิ
      ความเปนมาของบัวสายในทองถ่ิน 

4.85 
 

0.36 มากที่สุด 
 

7.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบลักษณะของ 
      บัวสายและประโยชนของบัวสาย 

4.65 0.48 มากที่สุด 

8.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบขั้นตอน 
      การประกอบอาหารจากบัวสาย  

4.85 0.36 มากที่สุด 

9.   นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนในหลักสูตรทองถิ่น  
เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

4.45 0.68 มาก 

10.  เน้ือหาในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ม ี
       ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและนาสนใจ ทําใหอยากเรียนรู 

4.60 0.50 มากที่สุด 

11.  นักเรียนรูสึกประทับใจที่ไดจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนโดยเนน
การปฏิบัติจริงใน การประกอบอาหารและเรียนรูนอกสถานที่ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

12.  นักเรียนคิดวาการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจาก 
        บัวสาย ทําใหเกิดความสํานึกรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น 
        ของตนเอง 

4.80 0.52 มากที่สุด 

(n=20)
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ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

แบงออกเปน 3 ขั้น คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร 2) ผลการศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานจากการสัมภาษณ 3) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสอบถามนักเรียน พบวา ตองการ

ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน เห็นความสำคัญของการอนุรักษอาหาร

พ้ืนบานจากพืชในทองถ่ิน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 35) ที่สงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรและเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถิ่นและความตองการของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของลิชชินเบิรก (Litzenberg, 2005: 

3282-A) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทองถ่ินท่ีสงผลตอหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ แฮ็กก้ิง สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่นักเรียนชาวอังกฤษเขียนเลาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมคิด ศรีสุข (2550: 55) ไดทำการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี พบวา เปนหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินทำใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู เกิดความรัก 

ความภูมิใจในทองถิ่น และนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได  

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ที่มีตอหลักสูตร แปลผล 
X  S.D. 

13.  การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหเกิดความตระหนัก 
       ในการชวยอนุรักษอาหารจากพืชในทองถิ่นใหคงอยู 

4.70 0.47 มากที่สุด 

14.  นักเรียนคิดวาส่ือการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย มีความเหมาะสม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

15.  นักเรียนไดรับประโยชนจากหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหาร 
       จากบัวสาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.65 0.48 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.64 0.50 มากที่สุด 

(n=20)
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 2.   ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ หลักการ  

จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร

ฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นองคประกอบในหลักสูตร 

ฉบับราง และแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ

ของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2-30) 

ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย โครงสราง สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และสอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 50) 

ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญ คือ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง คำอธิบายรายวิชา 

ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญรอง ทาสมบูรณ (2552: 102) ไดพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการทำปลาสม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบของหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งในดานจุดหมาย 

ดานโครงสรางเน้ือหา ดานอัตราเวลาเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ วัสดุ

อุปกรณ สภาพแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการวัดผลประเมินผลของหลักสูตร 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมีเน้ือหาสาระเปนเรื่อง 

ที่นาสนใจและตรงกับความตองการของนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหาร

จากบัวสาย กิจกรรมการเรียนรูไดปฏิบัติจริงเพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ซึ่งสามารถนำไป

ใชในชีวิตประจำวันได เปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน โดยใหภูมิปญญา

ทองถ่ินมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครู นักเรียนมีความต้ังใจ กระตือรือรน มีความรวมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน ซึง่สอดคลอง 

กับงานวิจัยของพงษพิธ แสนมีนา (2552: 85) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 2 การอาชีพ เร่ืองการทำชาใบหมอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ซึ่งมีความสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนและเปนหลักสูตรทองถิ่น 

ในสถานศึกษาท่ีทำใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  

 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร ซึ่งแสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย สามารถพัฒนา

ความรูความเขาใจใหกับนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียน 
มีทักษะกระบวนการทำงาน วางแผน การทำงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนและมีความต้ังใจ สนใจ รับผิดชอบ 

ในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศรี หอมจันทร (2548: 78) การพัฒนาหลักสูตร 
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สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังเพลิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำขนมได และมีความรู 

ความเขาใจในขั้นตอนการทำขนมเปนอยางดี ในสวนภาคทฤษฎีพบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช หลังการใชหลักสูตร 

สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตร

ของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบานเย็น 

แกวศรีสุข (2553: 136) ในการนำหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปทดลองใช พบวาการวัดประเมินผล 

จากกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน 

ตามหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงวาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร เรื่อง อาหารจากบัวสาย ทำใหนักเรียน 

เกิดความรูสึกท่ีดีตอการเรียน นักเรียนใหความสนใจและต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัยของสราวุฒิ จันทรสมบัติ (2548: 105) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ินโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน  

คอื ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล 

อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1.  ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรใหเขาใจชัดเจนกอนนำหลักสูตรไปใชเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
 2.  ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ครูควรเนนเร่ืองความปลอดภัยในการใช

อุปกรณในการประกอบอาหารเพ่ือไมใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติกิจกรรม 

 3.   ครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม  เน่ืองจากในบางแผนการจัด 

การเรียนรูที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตองใชระยะเวลามาก 

 4.   การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี ครูควรควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
อยางใกลชิด 
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 ในการวิจัยคร้ังตอไป มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เร่ืองท่ีเก่ียวกับการนำพืชพื้นบานท่ีมีในทองถ่ิน 

อื่น ๆ ใหมากข้ึน เพ่ือเปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน                                        

 2.   ผลการวิจยัพบวา อาหารจากบัวสาย นกัเรียนสามารถนำไปใชไดจรงิในชวิีตประจำวัน 

ดังนั้นทางโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนำไปสูการเพ่ิมรายไดใหแก

นักเรียน 

 

สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งดำเนินการตาม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

  1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวาควรมี

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจากบัวสาย 
               2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นเร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งมีองคประกอบ

ของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  

5 แผน เพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช โดยครอบคลุมเน้ือหาในดานทฤษฎี ไดแก ประวัติ

ความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย อาหาร

จากบัวสาย  และดานการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย   

 3.   การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอาหารจาก 

บัวสาย  สามารถลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน นักเรียนมีความสนุกสนาน
กับการทำกิจกรรมและทำงานรวมกับผูอื่นได  

 4.   การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด 
สวนการปรับปรุงหลักสูตร ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรแลวมีการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียนจาก  

10 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมง 
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