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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมคีวามมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ืองขาวซอมมอื กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจุดมุงหมายดังน้ี คือ 1) ศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตรฉบับราง 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมิน

ผลและปรบัปรงุหลกัสูตร กลุมตวัอยางคือนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.890 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบที 

        ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร พบวา สถานศึกษา 
ควรจดัการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง

อันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง โดยการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจาก 

ผูที่เก่ียวของ มีความเห็นสอดคลองกันวาควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือขึ้น 2) ผลการพัฒนา

หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบาย  
เน้ือหาสาระ เวลาเรียนกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมี 

ความเหมาะสม 3) การทดลองใช พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ มีความกระตือรือรน 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี  

1นกัศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2อาจารย ดร.  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ) 
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4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดาน 

ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: พัฒนาหลักสูตร, สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum ‘Brown Rice’ for 
grade 6 students. The objectives were 1) to study basic information in developing a 
curriculum, 2) to develop a draft curriculum, 3) to trail a developed curriculum and  
4) to evaluate and improve a curriculum. The sample drawn using was 30 grade 6 students 
from Wad Pathum Sarawat School, U-Thong District, Suphan Buri Province, during the 
second semester of academic year 2011. The instruments used in this research were  
1) a questionnaire, 2) an interview, 3) a learning achievement test to a reliability of 0.089,  
5) a practical skill test, 6) a satisfaction evaluation, The data were analyzed with frequency, 
percentage, mean and t-test. 
 The findings of this research were; 1) from studying basic information, it 
showed that schools should organize the studying to relate to local’s needs. Students 
should be able to apply knowledge to their daily lives. From interviewing many people, it 
showed that all of them agreed on developing this curriculum and having suitable learning 
activities for students. 2) the development of curriculum showed that it was comprised of 
principles, vision, objectives, desired characteristics, curriculum structure, content, period 
of studying, learning activities, instructional media and sources, and measurement and 
evaluation. Experts evaluated that the curriculum was suitable for students to learn. 3) from 
testing the curriculum to the aforementioned sample. It was found that most students paid 
attention to study about ‘Brown Rice’. They were active and had fun with learning activities. 
They also were able to do the activities well. 4) form evaluation and improvement, students 
learning achievement was higher after they were taught with the developed curriculum at a 
significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level.  
 
Keywords: curriculum development, the career and technology learning substance , 
primary education. 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตระดับการศึกษา และกลาวไวในขอ 3 และขอ 5 อีกวา รัฐตอง

สงเสริมความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช

ภูมิปญญา รัฐตองจัดการเรียนรูดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมี

ความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) มาตรา 27 ใหคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปน

พลเมืองดีของชาติ และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ โดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึงในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาใน

ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 9) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ที่มีสาระการเรียนรู คือมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพ่ือใหมีความรูความสามารถ ทักษะ 

ในการทำงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

สาระตาง ๆ เพ่ือใหการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุตามจุดหมายท่ีกำหนดไว ใหสถาน

ศึกษาตองมีการประชาสัมพันธและรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และองคกรท่ีเก่ียวของทาง 

การศึกษาในชมุชนในการพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษาใหเปนไปอยางตอเนือ่ง นอกจากนัน้

กระทรวงศึกษาธิการจำเปนท่ีจะตองสนับสนุน สงเสริมในการพัฒนาดานส่ือและแหลงการเรียนรู 

ขอมูลทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวาง 

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ตลอดจนปญหาและความตองการของทองถ่ิน ที่ไมไดระบุ

ไวในหลักสูตรแกนกลาง เพียงแตกลาวไวกวาง ๆ แตไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัดรายการ
วิชาเลือกเสรี หรือเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูตามความตองการและปญหาของทองถิ่น มาใหนักเรียน

เลือกอยางหลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อันไดแก ทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถ่ิน สามารถนำภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและตรงตาม

ความตองการของผูเรียน ใหไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและของทองถ่ินในดานตาง ๆ เชน ลักษณะ

ทางกายภาพของทองถ่ิน ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ ประชากรหรืออาชีพของประชาชน 
ในทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)  

 ดังนั้นสถานศึกษาจึงจำเปนตองสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตร

ที่สมบูรณ และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสวนท่ีสนองตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติกำหนดจากการสำรวจสภาพความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ความพรอมของครู ชุมชน 
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ทองถ่ิน พบวาทองถิ่นมีภูมิปญญาท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มากมาย แตสถานศึกษา 

ยังไมสามารถนำภูมิปญญาทองถ่ินเหลาน้ันมารวมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย การนำภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสั่งสมไวในบานเมืองมาใชเปน

พ้ืนฐานสำคัญสวนหน่ึงในการพัฒนาคนหรือปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจำเปนและสำคัญอยางย่ิง  

ที่จะตองนำมิติทางวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนา (เยาวลักษณ ดวงราช, 2546: 1)  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยูในตำบลอูทอง 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมของ

คนไทย และขาวก็เปนอาหารหลักของคนไทยดวย อาชีพทำนาจึงสืบทอดมายังคนรุนหลัง โดยสวน

ใหญแลวชาวนาจะใชชีวิตอยูโดยสงบเงียบในชนบท การทำงานของชาวนาจะเร่ิมทำงานต้ังแตเชา

จรดค่ำตลอดท้ังป เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวประจำปแลว พวกเขาก็จะเร่ิมปลูกขาวนาปรัง  

หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ตออีกหรือไมก็เลี้ยงสัตวอื่น ๆ เสริม เชน ปลา และเปด เปนตน โดยปกติ 

ปลาจะอาศัยอยูตามธรรมชาติในนาขาว ดังนั้น ตนกลาและปลาจะเติบโตไปพรอม ๆ กัน และ 

สวนใหญจะปลกูขาวกันมากในภาคกลางซ่ึงจนถึงกับบางครัง้มคีำกลาวท่ีเรียกภาคกลางของประเทศไทย

วา “อูขาวอูน้ำ” ของเอเชีย แตในเบือ้งตน ไดสอบถามนกัเรียนและชมุชนทีป่ระกอบอาชพีทำนา พบวา 

สวนใหญไมเขาใจเร่ืองขาวซอมมอื ผูที่เขาใจหรือรูเร่ืองขาวซอมมือจะกลาววา ขาวซอมมือไมอรอย 

รับประทานแลวรสชาติของขาวขาวดีกวา แสดงใหเห็นวา คนในชุมชนและนักเรียนยังขาดความรู 

ในเร่ืองขาวซอมมือ ซึ่งเปนขาวท่ีมีคุณคาทางสารอาหาร ประกอบกับชาวนาจะมีเวลาวางหลังจาก

เก็บเก่ียว เมื่อเก็บเก่ียวแลวชาวนาจะนำขาวไปสีโรงสีขาว และขาวจะถูกขัดสีออกจนเปนขาวขาว 

ซึ่งคุณคาของสารอาหารจะหมดไป และเปนการลดคาใชจายในการไปจางโรงสีเพ่ือสีขาว ปจจุบัน

การสีขาวซอมมือดวยเคร่ืองสีสมัยเกากำลังจะหายไปจากคนไทย หายไปจากชุมชนในพ้ืนท่ีนี้ จึงตอง

ปลูกฝงใหผูเรียนรัก และหวงแหน โดยอนุรักษภูมิปญญาไทยไวมิใหสูญหายไป จึงเห็นความสำคัญ
ของการผลิตขาวซอมมือเห็นคุณคาของขาวซอมมือ และสามารถนำไปประกอบเปนอาชีพของ

ประชากรในทองถิน่และเปนงานท่ีใกลตวัได โดยเร่ิมจากการสงเสรมิใหนกัเรียนมคีวามรูเรือ่งขาวซอมมอื 

ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม
กอนไปถายทอดใหกับชุมชน โดยกอนการพัฒนาหลักสูตรไดศึกษาวิถีชีวิตภูมิปญญาเก่ียวกับ 

ขาวซอมมือ ไดเรียนรูประโยชน คุณคาของขาวซอมมือ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา ปญหาและ

อปุสรรคตางๆ ของการผลติขาวซอมมอืจากชาวบานท่ีมปีระสบการณทีอ่ยูในชมุชน กอนจะนำความรู
มาสรางเปนหลักสูตรเพ่ือถายทอดใหกับนักเรียน และเชิญชาวบานท่ีมีประสบการณดานการผลิต

ขาวซอมมือ มาใหคำแนะนำและสาธิตการผลิตขาวซอมมือ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและมีทักษะ 

ในการปฏิบัติ โดยรวมกันในการจัดการศึกษาซ่ึงไดกำหนดไวในหลักการวา ใหชุมชนมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีกระบวนการ 
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บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินมีการสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ที่ผานมาการผลิตขาวซอมมือ

เปนการผลิตในครัวเรือนเพ่ือเก็บไวรับประทานและสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งสงผลใหเกิดความ

ประหยัดและยังเปนการสรางรายได สรางความสามัคคีใหกับหมูคณะ และสรางความเปนปกแผน 

ใหกับชุมชนเปนอยางดี จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงดำเนินการวิจัยในหัวเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตร

เร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6” ขึ้นเพ่ือสรางองคความรูเร่ืองขาวซอมมือใหกับนักเรียน และนำไปถายทอดพัฒนาตอยอด 

ใหกับชุมชนในทองถ่ินตอไป  

 เหตุผลดังที่กลาวมา ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาและความสำคัญของการพัฒนา

หลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนลักษณะการจัดเปนหนวยการเรียนรู  

ซึ่งเปนการมุงพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการปฏิบัติ และมีความพึงพอใจ 

ที่มีตอหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข และปลูกจิตสำนึก 

ใหเกิดกับผูเรียนโดยเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน การรูจักใชพลังงานอยางประหยัด 

การรูจักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพ่ือใหเกิดมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอสิ่งแวดลอมตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ  

 2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ  

 3.  เพ่ือทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 

 4.  เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน  

 

วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมอื สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 

ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน โดยดำเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน   

 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายทางการศึกษาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา- 

จักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สรางแบบสอบถามความคิดเห็น

ในการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากผูบริหาร 

สถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูรู เรื่องขาวซอมมือ  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน เจาของโรงสี เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

รวม 10 คน สอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและ 

การสอบถามแลวนำมาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตร 

 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง โดยนำขอมูลท่ีไดจาก

ขั้นตอนท่ี 1 ทั้งจากการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับขาวซอมมือ

และความตองการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการเขียน

หลักสูตรฉบับราง และจัดทำโครงรางหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย 

โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 2) การสรางแผนการจัดการเรียนรู คอื กำหนดเน้ือหาสาระ และ

เวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน นำเน้ือหาสาระจากขอที่ 1 มาเขียนเปนสาระสำคัญ 

เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาที่ใหผูเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร กำหนดจุดประสงคการเรียนรู  

โดยกำหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ในแนวทางการสอนของหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยประกอบดวยข้ันนำเขาสูบทเรียน ขั้นสอนและข้ันสรุป ใหสอดคลอง

กับกิจกรรมการเรียนรูในแนวการสอนของหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน และกำหนดส่ือการเรียนรูและ 

การประเมินผลตามแนวการสอนในหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำหลักสูตรฉบับรางไปตรวจสอบกอนนำไปใช  
โดยเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานการวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบความเหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลองของหลกัสตูรฉบบัราง ผลการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 
 3.  การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางมาเปนขอมูล 

ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสมในการนำไปทดลองใช 

 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 
 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลว นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนการใชหลักสูตร แลวจัดการเรียน 
การสอนตามดวยหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน สอดแทรก

อยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชเวลาท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง ดังน้ี  
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือให

ทราบประวัติศาสตรขาวไทย ภูมิปญญาของคนไทยท่ีเก่ียวของกับขาว ความสำคัญของขาว ประเภท

ของขาวและลักษณะของขาวท่ีคนนิยมปลูกเพ่ือบริโภค วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรูตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องโครงสรางของเมล็ดขาว วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบ

โครงสรางของเมล็ดขาว วิธีการสรางเมล็ดของขาวและลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาว วัดผลประเมินผล 

โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบคุณลักษณะ 

และความสำคัญของขาวซอมมือ เทคโนโลยีพ้ืนบานท่ีเก่ียวของกับการดำรงชีวิตในชุมชนและ 

ความแตกตางของขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คุณประโยชนของขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือรูและเขาใจ

เก่ียวกับประโยชนของขาวซอมมือและผลเสียของการกินขาวขาวได วัดผลประเมินผล โดยการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือให

ทราบเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือ สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน 

การผลิตขาวซอมมือและแนวทางในการอนุรักษเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือในอดีต 

วัดผลประเมนิผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู การสมัภาษณ การตอบคำถาม การตรวจผลงาน

จากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือใหจัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วิธีการผลิตขาวซอมมือไดและสามารถผลิตขาวซอมมือ 
จนเกิดทักษะ วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และผลงานจากการปฏิบัติ

กิจกรรมในการเตรียมอปุกรณ เตรียมขาว การสีขาว การฝดขาว การรอนขาว การตำขาว และผลสำเร็จ

ของงาน 
 แผนการจัดการเรียนรูที ่7 การบรรจุภัณฑ วัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ 

ขาวซอมมือและบรรจุขาวซอมมือดวยเคร่ืองซีลถุง วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู  และผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในการบรรจุขาวซอมมือดวยเคร่ืองซีลถุง   

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 ในการประเมินผลหลักสูตรผูวิจัยดำเนินการประเมินผล 2 ขั้นตอน คือ กอนใชหลักสูตร  

และการประเมินผลหลังใชหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตร 
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เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยวัดจุดประสงคและเน้ือหาเดิม  

แตเปล่ียนแปลงโดยการสลับตัวเลือก แลวนำผลการทดสอบท้ัง 2 ครั้ง มาหาคาความแตกตางของ

คะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของ โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) และ

คาเฉล่ีย (mean) 

 2.  แบบสัมภาษณรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักเรียนช้ันประถม-

ศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ 

(percentage) และคาเฉล่ีย (mean) 

 3.  หลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองขาวซอมมือ  เปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงายของขอสอบที่มีคาระหวาง 0.24 – 0.78 ที่มี

คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.27 – 0.80  และไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.890   

 5.  เคร่ืองมือประเมินทักษะการปฏิบัติ ไดแก ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดยประเมิน

ทักษะการปฏิบัติ คือ ดานการเตรียมอุปกรณ เตรียมขาว ดานการสีขาว การฝดขาว การรอนขาว  

การตำขาว ผลสำเร็จของงาน ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไว ผูวิจัยใชแบบ

ประเมินทักษะการปฏิบตั ิ โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) โดยใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบตังิาน 

ผูวิจัยประเมินดวยตนเองและแบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ คือ ดีมาก ดี พอใช และ
ปรับปรุง    

 6.  เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรขาวซอมมือ คือการประเมินหลัง

ใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s  Scale) 5 ระดับ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา 

 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร พบวา นักเรียน ครู และชุมชนมี 
ความตองการใหมีหลักสูตรขาวซอมมือ โดยมีเน้ือหา คือ ความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โครงสรางของ

เมล็ดขาว ขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว คุณประโยชนของขาวซอมมือ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน 

การผลิตขาวซอมมือ ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ โดยเนนการปฏิบัติจริง 
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 2. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง จัดทำหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวยหลักการ  

จุดหมาย  โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม

การเรียนรู  สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎี 5 แผน 

คือ เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โครงสรางของเมล็ดขาว ขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว  

คุณประโยชนของขาวซอมมือเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือ และภาคปฏิบัติ 2 แผน คือ 

ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ที่ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

วัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 สัปดาห 

รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุง

แกไข 

 3. การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเน้ือหามากข้ึน และจาก 

การสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ มีความกระตือรือรนกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 4. การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ขาวซอมมอื โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จงัหวัดสพุรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

จำนวน 30 คน ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะ

การปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด 

การปรับปรุงหลักสูตรเรื่องเวลาเรียน คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว 

ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ 

ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 5 ชั่วโมง  

 สรุปไดวา จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน การจัดการศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ราชการ  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงอันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง  และ

สามารถนำเอาความรู ความสามารถท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  รวมท้ังเปนผูอนุรักษ
และสืบสานประเพณีสำคัญของทองถ่ินของตน   

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา  

 การสรางองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง ผูวิจัยไดนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ขอมูลพ้ืนโดยการสำรวจความตองการของผูที่เก่ียวของเปนพ้ืนฐานในการสรางโครสรางหลักสูตร  

ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา  

เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด  

ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  เน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 การทดลองใชหลักสูตร เรื่องขาวซอมมือ โดยนำหลักสูตรทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู เวลาท่ีใชในการทดลอง

หลักสูตร จำนวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ

เน้ือหามากข้ึน และจากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ 

มีความกระตือรือรนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและ 

การปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 
 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  

 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรขาวซอมมือ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มี 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยได
ประเมินเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตรขาวซอมมือ โดยการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตร มาเปรียบเทียบกัน โดยมี 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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X 

X 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

30 
30 

11.80 
25.56 

2.04 
1.95 31.38 .000 

* p < .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 ทีเ่รียนตามหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมอื 

หลังการใชสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน คือการประเมินผลทักษะการปฏิบัติ

เร่ืองขาวซอมมือ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 และ 7 โดยใชเกณฑเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ  

โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย (   ) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏดังตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองขาวซอมมือ 
 

 
 

(X ) S.D.  
1.   
2.  
3.   
4.  
5.  

3.80 
3.73 
3.70 
3.76 
3.80 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 
0.40 

 
 
 
 
 

 3.76 0.43  

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก (   = 3.76, S.D. = 0.43 )  
 3. การประเมินความพึงพอใจตอหลกัสูตร คอืการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร นกัเรียน 
มีความพึงพอใจตอหลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 

n=30 

n=30 
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6.  4.50 0.50  
7.  4.90 0.30  
8.  4.60 0.49  
9.  4.26 0.69  
10.  4.66 0.47  
11.  4.06 0.73  
12.  4.83 0.37  
13.  4.33 0.60  
14.  4.26 0.78  
15.  4.56 0.50  
16.               

 
4.86 0.34  

17.  4.33 0.71  
18.  4.50 0.50  
19. /               

 
4.73 0.44  

20.  4.66 0.47  
 4.55 0.53  

 
 

 

 

(X ) S.D.  

1.   4.60 0.49  
2.  
3.  
4.  
5.  

4.70 
4.56 
4.50 
4.70 

0.46 
0.50 
0.50 
0.46 

 
 

      
 

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอหลักสูตร 

 ขาวซอมมือ 

 n=30 
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 จากตารางท่ี 4  พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูเร่ืองขาวซอมมือ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.55, S.D.= 0.53)    

 ผลการปรับปรุงหลักสูตร  พบวา 

 หลังจากการนำหลักสูตรขาวซอมมือไปใชแลว พบวา มีขอบกพรองที่ควรปรับปรุง 

เรื่องของระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ในบางชวงกิจกรรมนอยเกินไป ผูวิจัยตองเพ่ิมเวลา เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมดำเนินไปดวย 

ความเรียบรอย ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในการนำหลักสูตรไปใชจริง ผูวิจัยจึงไดปรับชั่วโมงการเรียน 

การสอนในแผนการจัดการเรียนรู ดังตารางท่ี 5   

 

ตารางที่ 5  การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 

X 

 
 

 

 

 

          
 

 

 1  2 
 2  1 
 3  1 
 4  1 
 5  2 
 6  4 
 7  1  

  12   

  
  
 

 1  3  
 2  1 
 3  1 
 4  1 
 5  2 
 6  5 
 7  1  

 14  

 จากตารางท่ี 5  พบวา การจัดการเรียนการสอนไดมกีารปรับปรงุในแผนการจัดการเรียนรูที ่1 

เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โดยปรับเวลาจาก 2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรูที ่ 6  

เร่ืองการผลิตขาวซอมมือ โดยปรับเวลาจาก 4 ช่ัวโมงเปน 5 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังหมดท่ีไดปรับปรุงแลว 

14 ชั่วโมง 
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อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง ขาวซอมมือ โดยศึกษา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาเอกสารและงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด 

ในการจัดทำหลักสูตรกับผูที่เก่ียวของจากการสอบถามปญหา ความตองการ ความจำเปนใน 

การพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน พบวา สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การจัด 

การศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงานราชการ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู 

จากประสบการณตรง อันกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีแทจริง และสามารถนำความรู ความสามารถ 

ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได รวมทั้งเปนผูอนุรักษและสืบสานประเพณีสำคัญของ 

ทองถิ่นของตน และจากการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากผูที่ เ ก่ียวของ 

หลาย ๆ ฝาย  ซ่ึงทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือข้ึนใชในโรงเรียน 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญชม 

ศรีสะอาด (2546: 73) การจัดการศึกษาตองคำนึงถึงความสอดคลองตามความตองการ ตามนโยบาย 

การจัดการศึกษา โดยตองใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยวิเคราะหความตองการและความจำเปนตาง ๆ ของสังคม 

และสอดคลองกับการวิจัยของเชาวนันท ขันธเกษ (2550: 147-152) ที่กลาววา หลักสูตรทองถ่ิน 

ตองตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียนและสอดคลองกับความสนใจของทองถ่ิน  

ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียน 
ทุกคนใหเปนกำลังของชาติ เปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ มีจิตสำนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา 
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือ 

ที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุงหมายพัฒนาผูเรียน 
ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปน

จุดหมาย เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

เห็นคุณคาของตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร 
การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชนและสราง 

สิ่งท่ีดีงามในสังคม  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 23

และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ประกอบกับความตองการในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูที่

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณซึ่งผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝายตองการ

ใหมีการพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือข้ึนในโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือสนอง

นโยบายการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง มี 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูในชุมชน และสามารถสืบสานตอไปยังชนรุนหลัง 

ตอไป  

 2.  จากการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ

และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง 

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) โครงสราง 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  5) คำอธิบาย   

6) เน้ือหาสาระ 7) เวลาเรียน  8) กิจกรรมการเรียนรู  9) สื่อการเรียนรู 10) การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการวิจัย พบวา หลักสูตรฉบับรางมี

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 แสดงวาเปนหลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสม

และสอดคลองกับหลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของปราโมทย จันทรเรือง 

(2550: 10) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญ ๆ ไว 9 สวน คือ 1) หลักการ  2) จุดหมาย  

3) โครงสราง 4) คำอธิบายรายวิชา 5) ขอบขายเน้ือหา 6) เวลาเรียน 7) กิจกรรมการเรียนการสอน  

8) สื่อการเรียนการสอน 9) การวัดและประเมินผล และสอคลองกับองคประกอบของทาบา 

(Taba, 1962) ไดสรุปไววาองคประกอบของหลักสูตรควรประกอบดวย 1) จุดหมายกับวัตถุประสงค 

2) เน้ือหาวิชาและประสบการณเรียนรู 3) รูปแบบการเรียนการสอน  4) การประเมินผลการเรียนรู   

 3.  จากผลการทดลองใชหลักสูตร โดยนำหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด 

การเรียนรูจำนวน 7 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมไดตามข้ันตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ อยูในระดับดีมาก รวมท้ังนักเรียน 

มีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ี 

นาจะเปนเพราะนักเรียนมีความต้ังใจเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู  

ความเขาใจ ความสามารถในการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ไดกลาวไววา สามารถนำความรูเก่ียวกับการดำรงชีวิต 

การอาชีพ และเทคโนโลยี เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดี 
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ตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยังสอดคลองกับการวิจัยของธนภรณ โกพัฒนตา (2552: 172) ไดทำการวิจัย 

เ ร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เร่ืองเคร่ืองดื่มจากสมุนไพรทองถ่ิน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวาหลักสูตร

เรื่องเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพรทองถิ่น เปนหลักสูตรท่ีดีของโรงเรียนอีกหลักสูตรท่ีชวยสงเสริม 

ใหนกัเรียนมีทกัษะการทำงานการปฏิบตัจิรงิ ขัน้ตอนการทำงาน การนำความรูไปใชพัฒนาอาชีพเสริม

ไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

หลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 

ชวงชั้นที่ 2 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนและสามารถทำงานจักสานได  

อาจเปนเพราะนักเรียนไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความสามารถ นักเรียน 

มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม สามารถทำงานรวมกันเปนกลุมไดมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปหัตถกรรม  

 4.  จากผลการประเมินหลักสูตร 

  4.1 จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลัง 

การใชหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวา หลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถพัฒนาความรูความเขาใจในการผลิต

ขาวซอมมือ จึงทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนไดเรียนจาก 

การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองมีความสนใจ ตั้งใจมุงมั่นในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับเยาวรัตน  

เช่ียวชาญ (2552: 131) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองขาวไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4  

จังหวัดสุพรรณบุร ีที่เรียนตามหลักสูตรเร่ืองขาวไทย พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
และสอดคลองกับงามตา เพชรคอน (2549: 111) ไดพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษทองถ่ินเร่ือง 

ผักพ้ืนบาน สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับจิรานุวัฒน พ่ึงออน (2548: 117) ไดพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองการประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 

วัดถอนสมอ อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  4.2 จากการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน คือการประเมินหลังการใช
หลักสูตร นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยภาพรวมผลงานของนักเรียนอยูใน

ระดับดีมาก  
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ผลการประเมินดานความรูทักษะการปฏิบัติของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงวา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสนทนา การอภิปราย 

กระบวนการกลุม การสาธิต และการปฏิบัติจริงดวยตนเองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง 

ใหนักเรียนไดใชจากของจริงในการผลิตขาวซอมมือ มีการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง 

เปนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ผู วิจัยสรางขึ้น เพ่ือประเมินคุณภาพผลงาน 

โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ซึ่งสอดคลองกับหลักการการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3) สามารถนำความรูเก่ียวกับการดำรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี 

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุขมีทักษะในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับดี ดานเจตคตินักเรียน 

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูงานจักสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับมาก  

  4.3  การประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร คือการประเมินหลังการใชหลักสูตร 

พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งแสดงวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ทำให

นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมจริง

ดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม ทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน 

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจ ความสามัคคี และความเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของฑารินี เนคมานุรักษ (2553: 146) ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่องเตาเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่พอเพียง 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับศิริรัตน 

เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนกัเรียนชวงชัน้ท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสพุรรณบุร ีเขต 3 ผลการวิจยัพบวา 

ดานเจตคตินกัเรียนมเีจตคตทิีด่ตีอการเรียนรูงานจกัสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดบัมาก 

และยังสอดคลองกับเยาวรัตน เช่ียวชาญ (2552: 136) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองขาวไทย 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีเจตคติ 

ตอขาวไทยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 26

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  1.1 กอนนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรให

เขาใจและควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติควรเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

มากท่ีสุด  เพ่ือใหผลผลิตขาวซอมมือมีคุณภาพ 

  1.2 เครื่องมือในการผลิตขาวซอมมือมีนอย ทำใหนักเรียนปฏิบัติไดนอย ครูจึงควรใช

เวลานอกช่ัวโมงการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ 

  1.3  ควรสงเสริมใหนกัเรียนทุกคนไดรูคณุคา ประโยชน และไดรบัประทานขาวซอมมอื 

สามารถนำขาวซอมมือไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นได 

  1.4  โรงเรียนควรสนับสนุนในการจัดทำเปนหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองขาวซอมมือท่ีมี

เน้ือหาสาระและรูปเลมที่มีสีสันสวยงามและเหมาะสมในแตละระดับชั้น 

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือในระดับชั้นอื่น ๆ โดยกำหนดเน้ือหาและ

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของแตละระดับชั้น 

  2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร ในเนื้อหาอื่นที่มีการใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สรุป 
 สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยนักเรียนได

เรียนรูจากประสบการณตรง สามารถนำเอาความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน อนุรักษและ

สืบสานประเพณีของทองถ่ินและมีความตองการหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวย หลักการ  

จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม

การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล มีแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ใชเวลา 

4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ไดตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง ปรับปรุงแกไขและทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหา

มากข้ึน และจากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ  

มีความกระตือรือรนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและ 
การปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี ดานการประเมินผลและการปรับปรุง

หลักสูตร พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองขาวซอมมือท่ีพัฒนาขึ้น 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด การปรับปรุงหลักสูตร 
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เรื่องเวลาเรียนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง 

เพ่ิมเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง 

เพ่ิมเปน 5 ชั่วโมง  
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