
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 29

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLED PLAHEDSAMOONPRI  
IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE  

FOR GRADE 5 STUDENS 
 

รสธร พันธเพชร/Rosathon Phunphet1  

ปราโมทย จันทรเรือง/Pramote Chanruang2  

วรรณวิไล นันทมานพ/Wanwilai Nunthamanop3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตรฉบับราง  

3) ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.730 4) แบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการให 

นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ินของตน โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ตลอดจนเน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝก

ทักษะปฏิบัติจริง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ตามโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมตามโครงสราง 3) ผลการทดลอง 

ใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและ

สนใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยู

ในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรทองถ่ิน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum Plahedsamoonpri for 

grade 5 students. In Suphan Buri Province. The specific  purposes 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 a simple 

purposive sampling was 40  grade  5 students from Wat Phai Rong Wua School, Songpinong 

District, Suphan Buri  Province under Suphan Buri Educational Service Area Office 2, 

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 

0.730; 4) a practical skill test; and 5) a satisfaction evaluation, The data were analyzed in 

terms of frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test 
 The findings of this research were; 1) from studying basic information, it was 

found that the schools and involved persons would like students to love, be proud and 

cherish in their local wisdom. They also would like students to learn from their lives in their 
local area. There would be experts help to convey knowledge and arrange learning activities 

and content to be suitable with grade 5 students. The process should also emphasis on 

practicing skills. 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.  
The curriculum was comprised of theoretical and practical parts. The curriculum was 

suitable. 3) The implementation of the curriculum to the aforementioned sample, found that 
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most students paid attention to study and enjoyably participate in the 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, career and technology learning substance, local 

curriculum 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยที่สำคัญ เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาสำหรับ

ทุกคน โดยมุงพัฒนาใหผูเรียน เรียนรูทักษะกระบวนการข้ันตอนในการทำงาน สามารถคิดเลข  

แกปญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู เห็นคุณคาของวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสามารถนำความรูไป

ใชในชีวิตประจำวันได ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาว องคประกอบสำคัญท่ี

เอ้ืออำนวยใหบังเกิดผลไดคือ หลักสูตร จึงกลาวไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะ

เปนตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีสำคัญจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุในสวนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 

สูความเปนทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรค 2 ไววาใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทำสาระของ

หลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง ในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) กรอบและทิศทางจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ี

จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต หลักการท่ีสำคัญ คือขอ 3 เปนหลักสูตรการศึกษาสนองการกระจายอำนาจ ให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินและนอกจากน้ี

จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

ที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอ 5 

มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิต

สาธารณะท่ีมุงประโยชน และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) วัตถุประสงคการดำเนินการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม โดยนำเทคโนโลยีและส่ือที่ทันสมัย  
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ใชในการจัดการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนสามารถ 

อานออกเขียนไดและรูจักการคิดวิเคราะห มีสุขภาพท่ีสมบูรณ มีจิตสาธารณะ สถานศึกษามีความ

สวยงามปลอดภัย เนนพัฒนา และอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู สูเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตการประสานความรวมมือของชุมชน ในสาระท่ี 4 การอาชีพ เปนสาระเก่ียวกับทักษะท่ีจำเปน 

ตออาชีพ เห็นความสำคัญของอาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ  

เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) จากผลการทดสอบสมรรถนะทางรางกายของนักเรียนกลุมโรงเรียน

ทาจีน–สองพ่ีนอง ในปการศึกษา 2553 ปรากฏผลวานักเรียนรอยละ 60 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

(โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2553: 3) และ 

การศึกษาขอมูลเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร คือการนำปลาตัวเล็ก ๆ ที่จะทิ้งเพราะคิดวาไมมีประโยชน  

นำมาประกอบอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางมาก โดยนำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลาง

ใหสะอาด นำมาสับทั้งเน้ือ ทั้งหนัง ทั้งกาง ใหละเอียด เรียกวา “ปลาเห็ด” และนำพริกแกงท่ีปรุงเอง

โดยมีสวนผสมของสมุนไพร (ประเภทผักสวนครัว เชน พริก หอม กระเทียม ขา ตะไคร โหระพา 

มะกรูด กะเพรา) มาผสมกับปลาเห็ด แลวนำมาประกอบอาหารไดหลายอยาง ซึ่งมีแรธาตุ  

สารอาหาร ที่ชวยใหรางกายแข็งแรง มีราคาถูก เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถพัฒนา

เปนอาชีพได (ทับทิม  สุนทรวิภาต, 2554: สัมภาษณ) 

 สรุปไดวา การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระงานบาน และสภาพปญหาท่ีพบกับนักเรียนในกลุมทาจีน-สองพ่ีนอง 

ในดานสุขภาพ  และการศึกษาขอมลูเก่ียวกับปลาเห็ดสมนุไพร จากการสัมภาษณภูมปิญญาทองถ่ิน 5 
พบวา เพ่ือเปนการสงเสริมการประกอบอาหารสำหรับดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และสามารถนำไป 

สูอาชีพได โดยนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด พรอมทั้งเปนการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ินใหบุตรหลานไดเรียนรู ชวยใหนักเรียนมีความรูความสามารถชวยเหลือ
ตนเอง พ่ึงตนเองไดดวยการประกอบอาหาร จากวัตถุดิบท่ีหางายในทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามแนว 

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 มาตรฐาน ง 4.1 ชวงชั้นประถมศึกษา-  
ปที่ 4-6 ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5    
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 

วิธีดำเนินการ 

 เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

 1. ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533)   

 2.  ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

 3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขายเน้ือหา 

การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 4.  ศึกษาสภาพท่ัวไป ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพปจจุบัน และ 

ความตองการของชุมชน จากผูที่เก่ียวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองภมูปิญญาทองถิน่ ครกูลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร   

 5.  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล

ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ตามขอบเขตของเนื้อหา  

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและมีแนวทางในการสัมภาษณ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข  

รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 10 คน  
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กรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) 

คาเฉล่ีย (mean)   

 2. แบบสอบถาม ขอบเขตของเนื้อหาเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เพ่ือสอบถาม

แนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว  

จำนวน 40 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean)  

 3.  หลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพรเปนแบบทดสอบ 

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ มีคาความยากงาย ตั้งแต .42 ถึง .72 คาอำนาจจำแนก 

ตั้งแต .34 ถึง .72 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.730   

 5. แบบประเมินทักษะปฏิบัติ  ใชสำหรับประเมินการทำปลาเห็ดสมุนไพร และ 

การประกอบอาหาร 3 ชนิด คือ 1) ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด 2) ปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา 3) ลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยประเมินจากผลงานท่ีปรากฏหลังจบกระบวนการเรียนรู 

ตามแผนจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคะแนนท่ีประเมินจากความสมบูรณของอาหาร รสชาติ 

ของอาหาร และความสวยงามของรูปแบบการนำเสนอ ดวยแบบประเมินแบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ 

คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ระดับของคะแนนท่ีไดขึ้นอยูกับคุณภาพของการปฏิบัติ ตามคุณภาพ 

ของงานท่ีกำหนดข้ึนตามเกณฑ  

 6.  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร คือ  

การประเมินหลังใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน   

 1.  การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชทำงานอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถทำงานเปนคณะ มีนิสัย 

รักการทำงาน เห็นคุณคา และเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพ้ืนฐาน 

ไดแก ความซื่อสัตย ประหยัด อดออม อันจะนำมาสูการเรียนรูสามารถชวยเหลือตนเอง พ่ึงตนเองได
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา หลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญา
ทองถ่ินของตนเอง และจากการสัมภาษณ และการสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ พบวา มีความตองการ

ใหพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 
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 2. การศึกษาประวัติความเปนมาของ “ปลาเห็ด” พบวา เปนอาหารโบราณของอำเภอ

สองพี่นองที่ทำมาจากปลาตัวเล็ก ๆ นำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลางใหสะอาด นำมาสับทั้งเน้ือ 

หนัง และกางใหละเอียด หรือหากเปนปลาตัวใหญ เชน ปลาชอน ปลาหมอนิล ปลาแดง ก็ใชวิธีแล

กางตรงกลางลำตัวออกแลวนำเน้ือ หนัง มาสับ ปรุงรสดวยพริกแกงท่ีทำมาจากสมุนไพรประเภท 

ผักสวนครัว ปลาเห็ดสมุนไพรใหสารอาหารตามหลักโภชนาการหลายอยาง เชน โปรตีน แคลเซียม  

ที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต มีกระดูกแข็งแรง สามารถนำมาประกอบอาหารที่แสนอรอย ประหยัด 

และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมในหมูบานไดตอไป  

 3.  การศึกษาความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

จากการสัมภาษณ สอบถาม ผูที่เก่ียวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองภูมิปญญาทองถ่ิน ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 พบวา ตองการใหพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยมีสาระสำคัญของหลักสูตร ประกอบดวย 

1) จัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และใหมีการนำ

ภูมิปญญาทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเปนไปตามนโยบายของ 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนตระหนัก หวงแหน และเห็นคุณคา 

ในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง 2) ดานเน้ือหา แนวทางจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล 

ในหลักสูตร ควรจัดเน้ือหาเก่ียวกับการนำวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินคือปลาน้ำจืดตัวเล็กตัวนอยมาแปรรูป

เปนปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งปลาเหลาน้ีมีมาก หางายและสามารถนำมาดัดแปลงประกอบอาหาร 

ไดหลากหลายประเภท 3) ดานผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร ตองการใหการจัดการศึกษา 

โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการสอนในโรงเรียน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปนการรักษาวัฒนธรรมในทองถ่ินใหคงอยู และสืบสานตอชนรุนหลัง  

4) ดานการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น พบวาผูนำชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น 

พรอมใหความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานความรู วัสดุ อุปกรณ และเสียสละเวลา  
5) ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปสูงานอาชีพ พบวา ผูนำชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น  

ใหเหตุผลตรงกัน กลาวคือ ในทองถ่ินมีวัตถุดิบที่จะนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย 
สามารถนำมาแปรรูปเปนผลผลิต และมีตลาดรองรับแนนอน 6) ดานรูปแบบการเรียนการสอน  

เร่ืองปลาเห็ดสมนุไพร พบวา นกัเรียนสวนใหญตองการใหจดัการเรียนการสอน โดยครูเปนผูสอนรวมกับ

ผูรูในทองถ่ิน ตองการใหจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ
ของปลาเห็ดสมุนไพร วิธีการทำปลาเห็ดสมุนไพรและแปรรูปเปนอาหารชนิดตาง ๆ 7) ดาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมทียึ่ดผูเรียนเปนสำคัญ โดยสอนใหนกัเรียนไดปฏบิตัจิรงิ  

วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีสังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวมกิจกรรม ตรวจผลงาน  

โดยครูผูสอน ผูสังเกต และตัวนักเรียนเอง 
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 สรุปไดวา สถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก 

ความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่น

ของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
เน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง  

 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา 
 1.  ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน มาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม

ชัดเจนย่ิงขึ้น   

 2. ดานจุดหมาย 1) เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 2) เพ่ือให

นักเรียนมีทักษะปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 3) เพ่ือเปนแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ใหกับนักเรียนในระดับตอไป 4) เพ่ือเปนการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน

และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหแกสถานศึกษาอื่นตอไป 

 3.  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียนไดกำหนดคุณภาพของผูเรียนของหลักสูตรฉบับราง 

เพ่ือมุงใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู 

ที่กำหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถิ่น และสามารถสื่อสารถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูใหกับตนเอง 3) ความสามารถ 
ในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 

4) ความสามารถดานทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารจากปลาเห็ดสมุนไพร ไปใชในการดำเนินชีวิต

ประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง และการทำงาน   

 4.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน 5) รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน   

 5.  ดานโครงสรางของหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

  5.1  คำอธิบายรายวิชา คือการวิเคราะหเน้ือหาและกำหนดจุดประสงค การเรียนรูของ
หลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดประสงคเพ่ือให

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการทำปลาเห็ดสมุนไพร และนำมาประกอบอาหาร  
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  5.2 หนวยการเรียนรู มีขอบขายเน้ือหาสาระหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 จดัการเรียนรู

โดยการเพ่ิมหนวยการเรียนรูในสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สาระท่ี 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 

โดยพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดกำหนดเน้ือหาสาระของหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 5 จากจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จำนวน 4 สัปดาห รวมเวลาท้ังสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1   แสดงเน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร 
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 6.  ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) จัดการ

เรียนรูที่ ยืดหยุนตามสภาพความตองการของผู เรียนและทองถิ่น โดยยึดผู เรียนเปนสำคัญ  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน  

ใบความรู การสาธิตจากผูรู ภูมปิญญาทองถ่ิน กระบวนการเรียนรูจากการฝกปฏิบตัจิรงิ 4) จดักิจกรรม

การเรียนท่ีมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการนำเสนอผลงาน

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สรางความตระหนัก

เห็นคุณคาของปลาเห็ดสมุนไพร 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร 7) จัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเรียนรูของนักเรียน 

 7.  ดานสื่อการเรียนรู ประกอบดวย 1) เอกสาร ตำราเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร  

2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคลและแบบกลุม 5) แบบประเมิน 

ผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร 

เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตปลาเห็ดสมุนไพร 8) ผูรูในทองถ่ิน 

 8. ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ ประเมิน

ทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ 

คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ประกอบดวย หลักการ 

จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบาย

รายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหา 
แบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา 

 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยทดลองใชกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 5/1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 จำนวน 40 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 5 แผนการจัดการเรียนรู  สรุปไดดังน้ี 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เปนการเรียนรูเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ และ

ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1.  ครูนำรูปภาพปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ ที่คนสวนใหญไมนิยมรับประทานและปลาเห็ด

สมุนไพรของจริง มาใหนักเรียนดู และสนทนาเร่ืองการนำปลาน้ำจืดตัวเล็กๆมาทำเปนปลาเห็ด

สมุนไพร เพ่ือเพ่ิมมูลคาของปลาตัวเล็กๆ เพราะปลาตัวเล็กๆมักไมมีคุณคาและราคาถูกไมเปนท่ี

ตองการเม่ือนำมาแปรสภาพเปนปลาเห็ดสมุนไพรสามารถนำมาประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด 

 2.  นักเรียนแบงกลุมเปน 8 กลุม เลือกประธาน เลขานุการ สมาชิกตามความเหมาะสม 

ศึกษาหัวขอจากใบความรู  ดังน้ี 

  2.1  ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.2  ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.3  ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร 

 3.  นักเรียนแตละกลุม รวมกันวิเคราะห วิจารณจากหัวขอท่ีศึกษา แลวนำความรูที่ไดรับ

บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 สงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน 

 4.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญ 

 5.  นักเรียนแตละกลุมสรุปแผนผังความคิด โดยครูกำหนดมโนทัศนหลักคือ 

  5.1  ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร 

  5.2  ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร 

  5.3  ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร 

 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2  เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการเตรียมวัสดุอุปกรณ 

อุปกรณในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1.  ครูใหใบความรูเก่ียวการคัดเลือกวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
การคัดเลือกปลาท่ีสดสะอาด สาธิตการคัดเลือกโดยนำปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ (ของจริง) ใหนักเรียนดู  

 2.  วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายหัวขอตอไปนี้ 

  2.1  วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.2  ขั้นตอนท่ีถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.3  วิธีใชวัสดุอุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
 3.  นักเรียนกลุมเดิมทำกิจกรรมจากใบความรู และสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียนตาม

หัวขอตอไปนี้  

  3.1  วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
  3.2  ขั้นตอนท่ีถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  3.3  วิธีใชวัสดอุุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
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 4.  นักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามปญหา แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

 5.  วิทยากรอธิบายเพ่ิมเติม 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบ

แปงขนมปงทอดทอด โดยจัดกิจกรรม วิทยากรพูดคุยกับนักเรียน ทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ด

สมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน

นักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธี

ทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด โดยนักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจน

การใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียน

แตละกลุมฝกปฏิบัติตามข้ันตอนจนแลวเสร็จ โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด 

นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรท่ีไดจากการปฏิบัต ิ

ครูวิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอมบันทึกในแบบ 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา โดยจัดกิจกรรมทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุม

เดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณ 

ที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำปลาเห็ดสมุนไพรผัดกะเพรา โดย

นักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด 

ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ 

โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณ 

ที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละ

กลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรท่ีไดจากการปฏิบัติครู วิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอม

บันทึกในแบบ               

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร 

โดยจัดกิจกรรม ทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือก

ประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใช 

ในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยนักเรียนศึกษา 
สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามข้ันตอนอยางละเอียด ตามท่ีวิทยากร

สาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ โดยมีครู  
และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน

ใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุม  
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 สรปุไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมนุไพร กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี

และเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจ 

ใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดเปนอยางดี 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตรและการประเมินผล    

 1.  ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือศกึษาความรูพ้ืนฐาน ประเมนิผลความรูความเขาใจของนกัเรียน เก่ียวกับ

หลักสูตรปลาเห็ดสมุนไพร และประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตร เพ่ือศึกษา

ขอมูลการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นำเสนอโดยการเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตรมาเปรียบเทียบกันตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว รายละเอียด ดังตารางท่ี  2 

 

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลัง 

 การใชหลักสูตร 

  

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

40 
40 

9.80 
21.56 

2.04 
0.95 31.38 .000 

* p < .05 

n=40 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  1.2  ผลประเมินทักษะการปฏิบัติ คือการประเมินผลหลังการเรียนรู ตามแผน 

การจัดการเรียนรูที่ 1 – 5 โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ที่ผูวิจัยประเมินจากการปฏิบัติงาน 

ดวยตนเอง แบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวมของการประเมินทักษะปฏิบัติ 

วิเคราะหขอมลูโดยเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองปลาเห็ด 

 สมุนไพร  
 

 
 

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

3.80 
3.73 
3.70 
3.76 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 

 
 
 
 

 3.75 0.43  

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง ปลาเห็ด

สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก (    = 3.75, S.D. = 0.43 )  

  1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรจาก 

การเรียนเร่ืองหลักสูตรปลาเห็ดสมุนไพร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 12 ขอ  
ผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4 

X 

X 

n=40 
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ตารางที่ 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร 

 ทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 

 

  

 

 
 

 

 

(X ) S.D.  

1.  4.50 0.50  
2.  4.90 0.30  
3.  4.60 0.49  
4.  4.26 0.69  
5.  4.66 0.47  
6.  4.13 0.70  
7.  4.83 0.37  
8.  4.33 0.60  
9.     
    4.56 0.50  
10.  4.86 0.34  
11.       
      4.50 0.50  
12.  4.73 0.44  

 4.57 0.49  

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ด
สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.57, S.D. = 0.49)  

 2.  การปรับปรุงหลักสูตร 

    เม่ือนำหลักสูตรไปทดลองใชแลว มีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขในเร่ือง การสาธิต
วิธีปรุงอาหาร พบวา วิทยากรไมเพียงพอตอการสาธิต โดยเฉพาะวิทยากรประจำกลุมในขั้นตอนที่

นักเรียนประกอบอาหารดวยปลาเห็ดสมุนไพร ตองใชวิทยากรประจำทุกกลุม จึงสามารถใหความรู
กับนักเรียนไดพรอมกัน ซึ่งเดิมใชวิทยากร 1 ทานตอ นักเรียน 2 กลุม และปรับปรุงใบความรูของ

X 

n=40 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3, 4, 5 ในข้ันตอนการประกอบอาหาร โดยเพ่ิมปริมาณของเคร่ืองปรุงรส 

ใหละเอียดชัดเจนย่ิงข้ึน จากเดิมไมไดระบุปริมาณเคร่ืองปรุงท่ีใช เวลาท่ีกำหนดในการประกอบอาหาร 

มีความเหมาะสม นักเรียนประกอบอาหารไดทันเวลา เน้ือหาสาระนาสนใจตรงความตองการของ

นักเรียน 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน  ดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555–2559) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตราท่ี 22 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา

คุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอม  

ทัง้ดานรางกาย สตปิญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ีอนำไปสูสงัคมฐาน

ความรูไดอยางม่ันคง แนวทางการพัฒนาดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมพ้ืีนฐาน จติใจทีด่งีาม 

มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการดำรงชีวิต อันสงผล 

ตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน และหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรที่สงเสริม

ใหผูเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง ควรนำมาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชีวรัตน สาล่ีประเสริฐ (2545: 165) พบวา 

นโยบายของหนวยงานตาง ๆ กำหนดใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ และชุมชนมีสวนรวมใน 

การอนุรักษ ฟนฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร พบวา การสรางองคประกอบ

ของหลักสูตรฉบับรางแบบมีโครงรางประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู 2 หนวย คือ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองความรูเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองทักษะการทำ

ปลาเห็ดสมุนไพรและการประกอบอาหาร โดยจัดทำแผนจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนคือ แผนจัด 
การเรียนรูที ่1 เร่ืองความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของปลาเห็ดสมนุไพร แผนจดัการเรียนรูที ่2 

เร่ืองหลักการเตรียมวัสดุอุปกรณ อุปกรณในการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการทำ
ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอดทอด แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ืองการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งผลการประเมินหลักสูตร

ฉบับรางมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 และมีความเหมาะสมในสวนประกอบตาง ๆ ของ

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับทรงศรี หอมจันทร (2548: 134) ไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานนักเรียนและบุคคลที่เก่ียวของ มีความตองการ 

ในการพัฒนาหลักสูตร ควรนำวิทยากรภายในทองถ่ินมารวมสอนและมีการศึกษาแหลงวัตถุดิบที่มี

อยูในทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบ หลักการ จุดหมาย โครงสราง คำอธิบาย

รายวิชา เน้ือหาสาระเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู   

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี สำหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 กับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/1 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 40 คน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจเรียน 

และต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสนุกสนานในการเขารวม

กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับดลฤดี ประโยชนมี (2546: 160) ไดทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองการปลูกขาวโพดฝกออน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมี

เน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมอาชีพในทองถ่ิน นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหแนวการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เนนการทำงานเปนงานกลุมและ

ปฏิบัติ โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน  

 4.  ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน พบวาได

หลักสูตรทองถ่ินเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 โดยมี 

ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในดานตาง ๆ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการประกอบอาหาร

กระท่ังไดอาหารท่ีสะอาดนารับประทาน มีรสชาติอรอย ถูกตองตรงตามหลักสูตร หลังจบจาก 

การเรียนรู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับสคราญ 

วิเศษสมบัติ (2552: ง) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง หนางหมูแสนอรอย ผลการวิจัย 
พบวา (1) ไดหลักสูตรทองถิ่น เรื่องหนางหมูแสนอรอย  ที่มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตร 
มีองคประกอบครบถวน มีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอนได (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ิน สงูกวากอนการทดลองใชหลกัสูตรทองถ่ินอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 (3) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับนาวา ศรีษะเนตร (2553: 

206) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง การทำน้ำปลาจากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตร เร่ืองการทำน้ำปลาจากปลารา  

มีองคประกอบที่สำคัญ คือ หลักการและเหตุผล โครงสรางรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  2) หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองการทำน้ำปลา 
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จากปลารา มีประสิทธิภาพเทากับ 82.93/84.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด คือ 80/80  3) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01  4) ทกัษะการปฏิบตังิาน

ของนักเรียนพัฒนาข้ึนอยูในระดับรอยละ 84.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 5) เจตคติ

ตอการเรียนอยูในระดับมากข้ึนไป 

 

ขอเสนอแนะ 
             จากการหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

 ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 
 1.  กอนจัดการเรียนการสอนผูสอนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ เชน  

ใบงาน ใบความรู ส่ือ และอุปกรณท่ีจำเปนตองใชในกิจกรรมใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 

และตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณ 

 2.  การจัดเตรียมสถานท่ีฝกปฏิบัติในการประกอบอาหาร ตองคำนึงถึงความสะอาด

ความปลอดภัย  ความเหมาะสมกับจำนวนผูเรียน และมีอากาศถายเทสะดวก  

 3.  ในการประเมินผลการประกอบอาหารเม่ือประเมินผลแลวควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดรับประทานอาหารรวมกันโดยบูรณาการในเร่ืองของการจัดสถานท่ี โตะอาหาร สวนประกอบ 

บนโตะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพท่ีไดจาก

ผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร 
 2.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเก่ียวกับผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร 

ในรูปแบบของการประกอบอาหารประเภทอ่ืน 

 3.  ควรทำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเก่ียวกับการประกอบอาหารประเภทอ่ืน ๆ 
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีชุมชนสนใจ 

 

สรุป 
 การดำเนินการวิจัย พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ผูวิจัยไดศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก  
ความภาคภูมใิจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถ่ินของ
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ตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน

เน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง จากน้ัน

พัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ประกอบดวย 

หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี จำนวน  

2 แผน เก่ียวกับความรูทั่วไปเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 แผน เก่ียวกับทักษะ
ปฏิบัติการทำปลาเห็ดสมุนไพรและนำมาประกอบอาหาร ใชเวลาสอน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง มีการ

ตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา ความสอดคลอง 

เทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพื่อทดทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จงัหวัดสพุรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 40 

คน พบวา นักเรียนมีความต้ังใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลายดวยความ

สนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลว 

ไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่

เรียนตามหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด 
และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติโดยเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองการจัดสถานท่ีรับประทาน

อาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
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