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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได
นำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง อำเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม
3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 4) แบบประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และ
5) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา สถิติ
พื้นฐาน และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการ
หลักสูตรที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวา
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ งอาหารจากบัวสาย 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดจดั ทำหลักสูตร
ฉบั บ ร า ง ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ หลั ก การ จุ ด มุ ง หมาย โครงสร า ง ขอบข า ยเนื้ อ หา เวลาเรี ย น
แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางพบวา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร., อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
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มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักเรียน 3) ผลการทดลอง
ใชหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับอาหารจากบัวสาย สามารถลงมือปฏิบตั กิ าร
ประกอบอาหารจากบัวสายตามขัน้ ตอน สนุกสนานกับการทำกิจกรรม 4) การประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวา
กอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถิ่น 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
การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค
การจัดการศึกษาเพื่อใหสามารถสนองความตองการและความคาดหวังของสังคมนั้น จำเปนตอง
คำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางตอเนื่องของ
สังคม ตามแนวคิดที่วา “การศึกษามีสวนเกี่ยวของกับคนในชุมชนทุกคน และถือวาชุมชนจะตองมี
ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาที่ ดี จ ะต อ งคำนึ ง ถึ ง ชุ ม ชนท อ งถิ่ น สนอง
ความต อ งการของคนในท อ งถิ่ น บุ ค คลที่ อ ยู ใ นชุ ม ชนจะต อ งมี ส ว นในการตั ด สิ น ใจในกิ จ กรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษา” (ทัศนา แสวงศักดิ,์ 2548: 43) ดังนัน้ การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของสังคมแตละทองถิ่นเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาบุคคล ครอบครัว
และชุมชน สงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับบุคคลและชุมชนจะทำใหบุคคลและ
ชุมชนนัน้ ๆ มีความสุข มีการปรับตัวทีด่ ี เปนกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รูจักเลือกรับขาวสารขอมูลที่มีอยูหลากหลายนำมาใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม (อุดม
เชยกีวงศ, 2545: 4)
การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับทองถิ่นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น และกำหนดคุณภาพผูเรียนตองมี
ความรู อั น เป น สากล (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551: 2) สอดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ของสั ก ระวี
ศรีแสงธรรม (2547: 8-10) ที่กลาวไววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเ รียน และความตองการของทองถิน่ โดยการใชแหลงเรียนรู นักเรียนจะไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง
ไดฝกปฏิบัติหาความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง จนเปนผูที่คิดเปน ทำเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูที่มีความสุข เพราะไดมีโอกาสเรียนรูนอกหองเรียน
ไดสัมผัสและสัมพันธกับธรรมชาติ สังคม ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนการสรางประสบการณ
ตรงตอการดำรงชีวิต ไดเรียนรู ไดคนพบสาระความรูที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนและครูก็ไดมโี อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูไปกับนักเรียนดวย เปนบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุข สภาพสังคมปจจุบันนี้
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ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และมี ค วามก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ท ำให เ ป น สั ง คม
แหลงขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศที่ความรูทั้งหมดไมไดอยูที่ตัวครูอีกตอไป แตจะมีทั้งที่ตัวครู
แหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ แหลงการเรียนรู สือ่ มวลชน ทีแ่ พรหลายทัง้ ในและนอกประเทศ เปนความรู
ที่ ไ ม มี พ รมแดนและเป น ความรู ที่ ทุ ก คนในสั ง คมสามารถเรี ย นรู ไ ด ต ลอดเวลา อย า งที่ เ รี ย กว า
เปนสังคมแหงการเรียนรู (learning society) ดังนั้น กระบวนทัศนของการจัดการเรียนรูที่เคยเนนครู
เปนสำคัญ จึงตองเปลี่ยนบทบาทของครูเปนผูจัดการเรียนรูหรือผูอำนวยการความสะดวกแกผูเรียน
ในการจัดกิจกรรม การเรียนรูก็ตองใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนตองใหผูเรียนไดมีโอกาส
สืบเสาะแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
หลักสูตรทองถิ่นจึงเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลาย
ของทองถิ่น ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรัก และความภาคภูมิใจเกี่ยวกับทองถิ่นของตน หลักสูตร
ทองถิ่นจึงเปนหัวใจสำคัญที่จะนำพาสาระการเรียนรูของทองถิ่นไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
ชีวติ จริงในทองถิน่ ของตน รวมทัง้ การไดรบั ประสบการณตรงกับชีวติ สภาพเศรษฐกิจสังคม สิง่ แวดลอม
ที่แทจริง และการเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น สามารถดำเนินการไดโดยปรับโครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนและเพิ่มรายละเอียดของมวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยจัดเนื้อหาใหผูเรียนไดเรียน
รู เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มา ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น และ
การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ทำใหผูเรียนสามารถนำความรู
ไปปรับใชในการแกปญหาที่พบจากการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง,
2550: 176)
จากความสำคัญของหลักสูตรทองถิ่นดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงมีหนาที่สำคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใชหลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพ
การใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและ
ประเมิ น ผล (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551: 35) ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา นอกจาก
จะพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถิ่นแลว สถานศึกษายังสามารถพัฒนาหลักสูตร
เพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและความตองการของ
ผูเรียน ดังที่สงัด อุทรานันท (2539: 307) ไดกลาววาหลักสูตรแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป
ครูในฐานะผูนำหลักสูตรไปใชในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับ
หลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติวิชา อีกทั้งหลักสูตรที่สรางขึ้นจำเปน
ตองสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรนั้น ๆ
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ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพพื้นที่ทั่วไป
เป น ที่ราบลุม มีลำหวย หนอง คลอง บึง มีบัวสายซึ่งเปนพืชที่มีในทองถิ่นขึ้นเองตามธรรมชาติ
เปนจำนวนมากและมีตลอดทั้งป บัวสายหรือบัวกินสายเปนพืชน้ำลมลุก กานดอกเรียกวา สายบัว
นำมารับประทานได ดอกบัวสายบานตอนกลางคืน หุบในตอนสายของวันรุงขึ้น และบานอยูประมาณ
3-4 วัน (กมลวรรณ เตชะวนิช, 2554: 24) โดยเฉพาะบานดอนกระเบื้องซึ่งมีหนองน้ำที่มีสายบัว
ตลอดทั้งป ชุมชนไดใชประโยชนจากสายบัวของบัวสายไดอยางหลากหลาย ทั้งนำมาทำเปนอาหาร
คาวและอาหารหวาน และเก็บมาขายเพื่อเปนรายได ปจจุบันอาหารจากบัวสายบางอยาง เชน ขนม
สายบัว ที่เกิดจากภูมิปญญาของคนรุนกอนในการนำสวนของพืชมาทำขนมกำลังจะสูญหายไป
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น อิ ท ธิ พ ลของการแพร ก ระจายทางวั ฒ นธรรมของชาติ ต ะวั น ตกที่ เ น น ทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความหรูหรา ทันสมัย ไดแทรกซึมเขาสูสังคมไทย สงผลใหวิถีชีวิต
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะเยาวชนผูซึ่งออนดอยความรูและประสบการณ
จึ ง รั บ เอาขนบธรรมเนี ย มหรื อ วั ฒ นธรรมชาติ ต ะวั น ตกมาปฏิ บั ติ ป ญ หาที่ ต ามมาคื อ เยาวชน
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโภชนาการ ทำใหเยาวชนไมใหความสำคัญที่จะรับประทาน
อาหารไทยในชีวิตประจำวันเทาที่ควร (สุวรรณา เรืองกาญจนาเศรษฐ, 2547: 296)
จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวมาขางตน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงตองเนนทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูโดยสอดคลองกับประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และทองถิ่น ผูวิจัยในฐานะครู
ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเปนหนวยการเรียนรูหนวยหนึ่งโดยสอดแทรก
ในสาระที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียนไดตระหนัก เห็น
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประโยชนและคุณคาของอาหารพืน้ บาน โดยใหภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพความตองการและสังคมในทองถิ่น
นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพื้นฐานในการทำอาหารจากบัวสาย เปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและสามารถพัฒนาสูอาชีพตอไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง อาหารจากบั ว สาย กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร 3) เพื่อทดลองใชหลักสูตร และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
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วิธีดำเนินการ
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling)
2. ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น
3. เนื้อหา ความรูเรื่อง อาหารจากบัวสาย เปนหนวยการเรียนรูหนึ่งของกลุมสาระ
การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยสอดแทรก
ในสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค
มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัดที่ 2 การเตรียม ประกอบ
จั ด อาหารให ส มาชิ ก ในครอบครั ว และตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 มี จิ ต สำนึ ก ในการใช พ ลั ง งานและทรั พ ยากร
อยางประหยัดและคุมคา ผูวิจัยไดกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย
เปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบัติ
4. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
ใชระยะเวลา จำนวน 5 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหารโรงเรียน
วัดดอนกระเบื้อง ครูผูสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. แบบสอบถามความต อ งการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น จากนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย
4. แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผน
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.32 ถึง 0.92 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.21 ถึง
0.65 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.814
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6. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment)
กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1)
7. แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร ตามวิธขี องลิเคอรท (Likert) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ
การดำเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตางๆ มาสังเคราะห เพื่อนำมาเปน
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง อาหารจากบัวสาย กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 อำเภอบางปลาม า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดำเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เ พื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ จ ำเป น สำหรั บ การวางแผนสร า ง
หลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษา
ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รวมทั้งเนื้อหาสาระในการจัดทำหลักสูตรเรื่อง
อาหารจากบัวสาย โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จำนวน 1 คน ครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดดอนกระเบื้อง จำนวน 1 คน ภูมิปญญาทองถิ่น จำนวน 1 คน ผูปกครอง จำนวน 5 คน รวม
ทั้งหมด 9 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น มาจัด
ทำเปนโครงรางหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย
โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใชโดย
การกำหนดเนื้อหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จำนวน 5 แผน
2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถิ่น และแผนการจัด
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเนื้อหา
ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
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3. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร (ฉบั บ ร า ง) นำผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร (ฉบั บ ร า ง) และ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหเพิ่มเติมรายละเอียดของการประเมินผลงานนักเรียน ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลงานนักเรียนโดยใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการทดลองตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและไดปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้น
จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบัวสาย
และการจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียน
แตละกลุมศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบัวจากใบความรู และสรุปความรูที่ไดตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเปนมาของบัว สามารถจำแนกบัวตามสกุลและ
พันธุทางพฤกษศาสตร และนักเรียนสามารถทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมไดถูกตองและสวยงาม เมื่อมี
การนำเสนอผลงานนักเรียนกลาที่จะแสดงออก และสนุกสนานในการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะของบัวสาย ประโยชน
ของบัวสาย คุณคาทางอาหารของบัวสาย ผูว จิ ยั ไดนำเขาสูบ ทเรียนโดยใหนกั เรียนเลนเกม แตละกลุม
ศึ ก ษาใบความรู เกี่ ย วกั บ ชนิ ด และลั ก ษณะของบั ว สาย ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ทางอาหารของ
บัวสาย จากนั้นใหนักเรียนสรุปความรูตอบคำถามในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถเขียนแผนผัง
ความคิดประโยชนของบัวสาย เขียนแผนผังความคิดสรุปชื่อบัวที่รูจัก สามารถศึกษาความรูเพิ่มเติม
ในอินเทอรเน็ตในหองสมุดของโรงเรียนได ซึ่งนักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับชื่ออาหารที่ทำมาจากบัวสาย
บอกวัสดุ อุปกรณ เครื่องปรุงของอาหารจากบัวสาย และอธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารจาก
บัวสาย ผูวิจัยนำนักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู และแบงกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง อาหารจากบัวสาย
แล ว อภิ ป รายในกลุ ม ถึ ง ส ว นผสม เครื่ อ งปรุ ง และวั ส ดุ อุ ป กรณ ขั้ น ตอนการประกอบอาหาร
พรอมเขียนแผนการทำงานในใบกิจกรรม มีการนำเสนอผลงานนักเรียนทุกกลุม ซึ่งพบวานักเรียน
กลาที่จะแสดงออก มีความรวมมือในการทำงาน และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม นักเรียนสามารถ
วาดภาพอาหารจากบัวสาย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย
ผูว จิ ยั นำเขาสูบ ทเรียนโดยใหรอ งเพลงทำใหเกิดความสนุกสนาน จากนัน้ ใหนกั เรียนแตละกลุม รวมกัน
ศึกษาใบความรู เรื่อง การประกอบอาหารจากบัวสาย แลวอภิปรายในกลุม ถึงสวนผสม เครื่องปรุง
และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการประกอบอาหาร ฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนตามใบกิจกรรม โดยครู
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คอยดูแล ใหคำแนะนำ พรอมทั้งบันทึกสังเกตพฤติกรรมและการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
ในดานขัน้ เตรียมปฏิบตั กิ จิ กรรม และผลงานอาหารจากบัวสาย ทุกกลุม แลกเปลีย่ นกันชิมเพือ่ เปรียบเทียบ
รสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียนแตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย
ผูวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นรวมกันดำเนินกิจกรรมโดยใหนักเรียน แตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรู
เรื่อง การประกอบอาหาร แลวอภิปรายในกลุมถึง สวนผสม เครื่องปรุง และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน
การประกอบอาหาร โดยภูมิปญญาทองถิ่น อธิบาย สาธิตการตมกะทิสายบัว และขนมสายบัว
การหอขนมสายบัว นักเรียนฝกปฏิบตั จิ ริงตามขัน้ ตอน ครูและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ คอยดูแล ใหคำแนะนำ
ระหวางปฏิบตั กิ จิ กรรม ครูผสู อนสอดแทรกคุณธรรมในการรักษาความสะอาด ความสนใจ รวมมือกัน
ทำกิจกรรม จากนั้นทุกกลุมแลกเปลี่ยนกันชิมเพื่อเปรียบเทียบรสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียน
แตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินทักษะ
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของนั ก เรี ย นให ค รอบคลุ ม เหมาะสม และสอดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ที่ จ ะ
วัดเปนแบบประเมินตามสภาพจริง และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เปนการประเมินผล
หลังจากการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย โดยใชแบบสอบถาม เกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึก และความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย
( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย
จากการดำเนินตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน พบว า การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานสำหรั บ การพั ฒ นา
หลักสูตร เปนการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทัง้ การสัมภาษณ
สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของ สรุปไดวา
ต อ งการให มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง อาหารจากบั ว สาย เนื่ อ งจากเห็ น ความสำคั ญ
ของการอนุรกั ษอาหารพืน้ บานจากพืชในทองถิน่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ เผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใช เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได
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คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรอู ยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพื้นฐานในการทำอาหารจากบัวสายจากภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น สามารถนำไปใช ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได เป น การนำทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท อ งถิ่ น มาใช
ใหเกิดประโยชน
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เรื่อง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย
หลักการ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อให
เหมาะสมตามสภาพและความตองการของทองถิ่น นักเรียนเห็นความสำคัญของอาหารจากบัวสาย
ซึ่งเปนพืชที่มีในทองถิ่นและคุณคาในการอนุรักษอาหารพื้นบาน ไดฝกทักษะดานการปฏิบัติกิจกรรม
การประกอบอาหารจากบัวสายเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู สามารถนำไปใชในชีวิต
ประจำวัน เปนหลักสูตรที่สามารถยืดหยุนไดทั้งดานเนื้อหา เวลา และการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตร
ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น และคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ
และเทคโนโลยี โดยมุงเนนการมีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทำงาน
จุดมุงหมาย
ในการจัดหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
มีจุดมุงหมายดังนี้
1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอาหารจากบัวสาย
2) นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย สามารถ
นำความรูที่เกิดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรอาหารจากบัวสาย
โครงสราง
เพือ่ ใหการจัดการเรียนรูห ลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง อาหารจากบัวสาย กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย ผูวิจัยจึงกำหนดโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
เนื้อหาดังตอไปนี้
1) ประวัติความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย
2) ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย
3) อาหารจากบัวสาย
4) การประกอบอาหารจากบัวสาย
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ขอบขายเนื้อหา
ขอบข า ยเนื้ อ หาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง อาหารจากบั ว สาย กลุ ม สาระการเรี ย นรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับนักเรียน ดังตอไปนี้
1) หลักสูตรภาคทฤษฎี ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้
1.1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบัวสาย
1.2) ประวัติความเปนมาของบัวสาย
1.3) การจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว
1.4) ชนิดและลักษณะของบัวสาย
1.5) ประโยชนของบัวสาย
1.6) การประกอบอาหารจากบัวสาย
2) หลักสูตรภาคปฏิบตั ิ การประกอบอาหารจากบัวสาย ประกอบดวยเนือ้ หาดังตอไปนี้
2.1) ยำสายบัว
2.2) สมตำสายบัว
2.3) ตมกะทิสายบัวกับปลาทู
2.4) ขนมสายบัว
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดกำหนดเวลาเรียน จำนวน 5 สัปดาห
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของ
นักเรียนและทองถิ่น
แนวทางการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาความรูจากใบความรู และสรุป
ความรูที่ไดตอบคำถามในใบกิจกรรม รวมกันอภิปราย ซักถามตามประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ผลของการปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยการใชเกม การเขียนแผนผัง
ความคิด ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ตและหองสมุดของโรงเรียน ผูวิจัยรวมกับภูมิปญญา
ทองถิ่น อธิบาย สาธิตการทำอาหารจากบัวสาย นักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอน ครูและภูมิปญญา
ทองถิ่นคอยดูแล ใหคำแนะนำ ระหวางปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียน ฝกการทำงานเปนกลุม ดวยความรับผิดชอบ และ
ทำงานจนสำเร็จ
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สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนไดแกใบความรู ใบกิจกรรม รูปภาพ แหลงเรียนรู
ในชุมชน วัสดุและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากบัวสาย ภูมิปญญาทองถิ่น เพลง เกม
คอมพิวเตอร
การวัดผลและประเมินผล
ผูวิจัยไดใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยทำการประเมินผลกอนเรียน
ระหวางเรียน และหลังเรียน ซึ่งประเมินผลใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
มีรายละเอียดการประเมินดังนี้
1) การประเมิ น ผลก อ นใช ห ลั ก สู ต รท อ งถิ่ น โดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2) การประเมินผลระหวางใชหลักสูตร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูระหวางเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชแบบประเมินดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง
โดยอิงเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic)
3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อประเมินผลหลังการใชหลักสูตร
3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัด
การเรียนรู จำนวน 5 แผน โดยใชเวลาทดลอง 10 ชั่วโมง พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
การประกอบอาหารจากบัวสายได และมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทำอาหารจากบัวสาย
เปนอยางดี
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา
4.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ผลสัมฤทธิ์

n

X

6D

กอนใชหลักสูตร
หลังใชหลักสูตร
* P < 0.05

20
20

15.15
25.55

208

6D2
2332

t

p

15.603*

.000

4.2 ผลการประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ในหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย อยูในระดับดี
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เรื่อง อาหารจาก
บัวสาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
(n=20)
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
รายการประเมิน
แปลผล
S.D.
X
1. วางแผนรวมกัน
4.30
0.65
ดี
2. ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
4.30
0.73
ดี
3. การปฏิบัติตามขั้นตอน
4.25
0.85
ดี
4. การแกไขปรับปรุงระหวางการปฏิบัติงาน
4.25
0.78
ดี
5. ผลงาน
4.50
0.51
ดีมาก
6. การนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใช
4.05
0.51
ดี
สามารถใหคําแนะนํากลุมอื่นได
รวมเฉลี่ย
4.27
0.68
ดี
4.3 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน
ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 4-5 ในหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง อาหารจากบั ว สาย อยู ใ นระดั บ ดี
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-5 เรื่อง อาหารจาก
บัวสาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
(n=20)
ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรม
รายการประเมิน
แปลผล
S.D.
X
ขั้นเตรียมปฏิบัติกิจกรรม
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
3.95
0.51
ดี
2. เตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
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. การใชเครื่องมืออุปกรณ
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 คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหาร
จากบัวสาย พบวา นักเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
(n=20)
ความพึงพอใจ
ที่มีตอหลักสูตร แปลผล
รายการประเมิน
S.D.
X
1. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ทําใหไดรับความรู
4.85 0.36 มากที่สุด
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของทองถิ่นมาก
2. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย มีคุณคาและมีประโยชน 4.15 0.58
มาก
ตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน
3. สาระการเรียนรูในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา
4.45 0.75
มาก
4. สาระการเรียนรูในหลักสูตรสอดคลองกับวิถีชีวิตและความสําคัญ 4.60 0.50 มากที่สุด
ของการนําทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบนาสนใจ
4.75 0.44 มากที่สุด
6. การเรียนรูเรื่อง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบประวัติ
4.85 0.36 มากที่สุด
ความเปนมาของบัวสายในทองถิ่น
7. การเรียนรูเรื่อง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบลักษณะของ
4.65 0.48 มากที่สุด
บัวสายและประโยชนของบัวสาย
8. การเรียนรูเรื่อง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบขั้นตอน
4.85 0.36 มากที่สุด
การประกอบอาหารจากบัวสาย
9. นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนในหลักสูตรทองถิ่น 4.45 0.68
มาก
เรื่อง อาหารจากบัวสาย
10. เนื้อหาในหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย มี
4.60 0.50 มากที่สุด
ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและนาสนใจ ทําใหอยากเรียนรู
11. นักเรียนรูสึกประทับใจที่ไดจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนโดยเนน 4.65 0.48 มากที่สุด
การปฏิบัติจริงใน การประกอบอาหารและเรียนรูนอกสถานที่
12. นักเรียนคิดวาการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจาก
4.80 0.52 มากที่สุด
บัวสาย ทําใหเกิดความสํานึกรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น
ของตนเอง
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ)
(n=20)
รายการประเมิน
13. การเรียนรูเรื่อง อาหารจากบัวสาย ทําใหเกิดความตระหนัก
ในการชวยอนุรักษอาหารจากพืชในทองถิ่นใหคงอยู
14. นักเรียนคิดวาสื่อการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย มีความเหมาะสม
15. นักเรียนไดรับประโยชนจากหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหาร
จากบัวสาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
ที่มีตอหลักสูตร
S.D.
X
4.70 0.47

มากที่สุด

4.60

0.50

มากที่สุด

4.65

0.48

มากที่สุด

4.64

0.50

มากที่สุด

แปลผล

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย
แบงออกเปน 3 ขั้น คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร 2) ผลการศึกษาขอมูล
พื้นฐานจากการสัมภาษณ 3) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากการสอบถามนักเรียน พบวา ตองการ
ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน เห็นความสำคัญของการอนุรักษอาหาร
พื้นบานจากพืชในทองถิ่น สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 35) ที่สงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและความตองการของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของลิชชินเบิรก (Litzenberg, 2005:
3282-A) ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทองถิ่นที่สงผลตอหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ แฮ็กกิ้ง สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007) ไดวิจัยหลักสูตรทองถิ่น
ที่นักเรียนชาวอังกฤษเขียนเลาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมคิด ศรีสุข (2550: 55) ไดทำการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร
สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี พบวา เปนหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นทำใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรู เกิดความรัก
ความภูมิใจในทองถิ่น และนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได
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2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ หลักการ
จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร
ฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นองคประกอบในหลักสูตร
ฉบับราง และแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ
ของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2-30)
ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย โครงสราง สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และสอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 50)
ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรทีส่ ำคัญ คือ หลักการ จุดมุง หมาย โครงสราง คำอธิบายรายวิชา
ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญรอง ทาสมบูรณ (2552: 102) ไดพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำปลาสม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบของหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งในดานจุดหมาย
ดานโครงสรางเนื้อหา ดานอัตราเวลาเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ วัสดุ
อุปกรณ สภาพแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น และดานการวัดผลประเมินผลของหลักสูตร
3. ผลการทดลองใช ห ลั ก สู ต ร พบว า หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น มี เ นื้ อ หาสาระเป น เรื่ อ ง
ที่นาสนใจและตรงกับความตองการของนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอาหาร
จากบัวสาย กิจกรรมการเรียนรูไดปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ซึ่งสามารถนำไป
ใชในชีวติ ประจำวันได เปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชน โดยใหภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครู นักเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือรน มีความรวมมือ
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม สามารถลงมือปฏิบตั กิ ารประกอบอาหารจากบัวสายตามขัน้ ตอน ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจัยของพงษพิธ แสนมีนา (2552: 85) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การอาชีพ เรื่องการทำชาใบหมอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ซึ่งมีความสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนและเปนหลักสูตรทองถิ่น
ในสถานศึกษาที่ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร ซึ่งแสดงวาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย สามารถพัฒนา
ความรูความเขาใจใหกับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียน
มีทกั ษะกระบวนการทำงาน วางแผน การทำงาน ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและมีความตัง้ ใจ สนใจ รับผิดชอบ
ในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศรี หอมจันทร (2548: 78) การพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
อำเภอโคกสำโรง จั ง หวั ด ลพบุ รี พบว า นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ก ารทำขนมได และมี ค วามรู
ความเข า ใจในขั้ น ตอนการทำขนมเป น อย า งดี ในส ว นภาคทฤษฎี พ บว า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช หลังการใชหลักสูตร
สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตร
ของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบานเย็น
แกวศรีสุข (2553: 136) ในการนำหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปทดลองใช พบวาการวัดประเมินผล
จากกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ จั ด ให นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทำให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงวาการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร เรื่ อ ง อาหารจากบั ว สาย ทำให นั ก เรี ย น
เกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน นักเรียนใหความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสราวุฒิ จันทรสมบัติ (2548: 105) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน
คือ ดานเนือ้ หา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสือ่ และแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังนี้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรใหเขาใจชัดเจนกอนนำหลักสูตรไปใชเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
2. ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ครูควรเนนเรื่องความปลอดภัยในการใช
อุปกรณในการประกอบอาหารเพื่อไมใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม เนื่องจากในบางแผนการจัด
การเรียนรูที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตองใชระยะเวลามาก
4. การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ครูควรควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
อยางใกลชิด
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ในการวิจัยครั้งตอไป มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เรื่องที่เกี่ยวกับการนำพืชพื้นบานที่มีในทองถิ่น
อื่น ๆ ใหมากขึ้น เพื่อเปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
2. ผลการวิจยั พบวา อาหารจากบัวสาย นักเรียนสามารถนำไปใชไดจริงในชีวติ ประจำวัน
ดังนั้นทางโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนำไปสูการเพิ่มรายไดใหแก
นักเรียน

สรุป
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย ซึ่งดำเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาควรมี
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องอาหารจากบัวสาย
2. การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง อาหารจากบัวสาย ซึ่งมีองคประกอบ
ของหลั ก สู ต รประกอบด ว ย หลั ก การ จุ ด มุ ง หมาย โครงสร า ง ขอบข า ยเนื้ อ หา เวลาเรี ย น
แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
5 แผน เพื่อเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช โดยครอบคลุมเนื้อหาในดานทฤษฎี ไดแก ประวัติ
ความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย อาหาร
จากบัวสาย และดานการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย
3. การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารจาก
บัวสาย สามารถลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากบัวสายตามขั้นตอน นักเรียนมีความสนุกสนาน
กับการทำกิจกรรมและทำงานรวมกับผูอื่นได
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด
ส ว นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ภายหลั ง การทดลองใช ห ลั ก สู ต รแล ว มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ชั่ ว โมงเรี ย นจาก
10 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมง
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