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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช

หลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมิน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน  และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา หนวยงานตาง ๆ ตองการให 

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียน 

การสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรูดานทักษะปฏิบัติ และสามารถ
พัฒนาสูอาชีพได สำหรับนักเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของ มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร 

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 2) หลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม มีความเหมาะสม

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ตามโครงสราง ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่การเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปน

ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน สนุกสนาน

ขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน

ระดับดีมาก  ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ : หลักสูตรทองถ่ิน  การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                   ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum Entitled “Processed 

Coconut Product”, for grade 5 students. The specific purposes were to 1) study basic 

information in developing a curriculum, 2) develop a draft curriculum, 3) trail a developed 

curriculum and 4) evaluate and improve a curriculum. The sample drawn using a simple 

purposive sampling was 30 grade 5 students from Wat Khirirattanaram School, U-thong 

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, 4) a practical skill 

test, and 5) a satisfaction evaluation.  Data were analyzed in terms of content analysis, 

descriptive statistics, and dependent samples t – test.  
 The findings of this research were; 1) the developed of curriculum was suitable 

and comprised of course description, scope of content, learning time, learning activities, 

instructional media and sources, and measurement and evaluation. 2) The implementation 

of the curriculum show that most students paid attention to study and enjoyably participate 

in the learning activities. They also were able to do the activities well. 3) Students’ learning 
achievement was higher than prior teaching at a significance level of .05. Their skills and 

satisfaction were at a great level, and 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. 
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บทนำ 
 สภาพสังคมไทยจากอดีตถึงปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  

สงผลกระทบถึงการดำรงชีพของมนุษย การศึกษาจึงเปนส่ิงสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซึ่งบทบาทสำคัญน้ีเก่ียวของกับสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหา

ชุมชน สังคม โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นสภาพแวดลอม และแหลงความรูอื่น ๆ มาใชในการเรียนรู  

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545: 5) ความมุงหมายการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค เพ่ือแกปญหาในชุมชนและสังคม 

โดยสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนแสวงหา

ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน และวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) 

 ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรไทย คือ การศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตอง และใหผูเรียน 

ไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความมุงหมายท่ีกำหนดไว จำเปนตองคำนึงถึงองคประกอบ 

หลายดาน องคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดและเปนหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร เพราะเปนตัวกำหนด

หรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทำใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายท่ีวางไว (ใจทิพย  

เช้ือรัตนพงษ, 2539: 11) และหลักสูตร เปนเคร่ืองมือมีความสำคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ี 

ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศท่ีจะ 

นำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ดังน้ันการกำหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ 
จึงเปนรากฐานทางดานสติปญญาใหแกผูเรียนอยางชัดเจน จึงสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย  ภูพันธ, 2546: 21)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  และสาระท่ี 4 การอาชีพ เนนใหทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณตรงจากผูรูในทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 19) 

ซึ่งแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำมาใชฝกนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพ่ือเปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และทำให
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร และใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด (บุปผา คุมมานนท, 2528: 10) การทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 
เปนอาชีพท่ีประชาชนในทองถ่ิน สามารถใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักมาทำ เพ่ือหารายได
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เสริมมาเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมที่รูจักกันแพรหลาย 

ไดแก วุนมะพราว น้ำตาลมะพราว และมะพราวแกว ซึ่งสามารถผลิตไดงาย ตนทุนในการผลิตต่ำ  

มีผูนิยมบริโภคเปนจำนวนมากท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสำคัญ 

ของการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อันเปนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากน้ียังทำใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู  

รูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยาการตาง ๆ และแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวาง

ชุมชนกับผูเรียน รวมท้ัง การสัมภาษณและสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของตองการใหพัฒนาหลักสูตร 

เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยใช

ทรัพยากรและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เปนสื่อสำหรับการเรียนรูของนักเรียน  

  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศกึษาขอมลูพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ผลติภัณฑแปรรปูจากมะพราวน้ำหอม 

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการวิจัย  

  1.1  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)   

  1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5    
  1.3  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขาย

เน้ือหา การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

  1.4 ศึกษาสภาพท่ัวไป ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพปจจุบัน  

แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน ในชุมชนบานคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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  1.5  สัมภาษณ และสอบถาม ความตองการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูป

จากมะพราวน้ำหอม จากผูเก่ียวของประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 3 คน  

กรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

วัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน                 

  1.6  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะห

ขอมูล การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

  1.7  สรางหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  1.8  ประเมินหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และประเมิน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตรหลังการเรียนรูเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กับนักเรียน 

กลุมตัวอยาง    

  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1 แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร เน้ือหาแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตอนท่ี 2 ขอมูลความตองการ

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  และ ตอนท่ี 3  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา

ในการพัฒนาหลักสูตร ผูตอบแบบสัมภาษณประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียนซ่ึงเปนผูรูในทองถ่ิน  

จำนวน 3 คน  และกรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน  
  2.2 แบบสอบถามความตองการจัดการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑการแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เก่ียวกับเพศ อายุ และอาชีพผูปกครอง ตอนท่ี 2 

ความตองการ ในการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

เก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม  จำนวน 30 คน  

  2.3 หลักสูตร เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โครงสรางของหลักสูตร  

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ  มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.810  
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  2.5 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ ใชประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลัง 
การเรียนรู เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ประเด็นการประเมินประกอบดวย การเตรียม
อุปกรณสำหรับเก็บลูกมะพราว การขูดมะพราวใหเปนเสนในการทำมะพราวแกว การเค่ียวมะพราวสี
ตาง ๆ และการจับใหเปนกอน  การเกลาลูกมะพราวสำหรับใสวุนท่ีตมสกุแลว การเตรียมสวนผสมผงวุน 
การตมวุนและการเทวุนลงในลูกมะพราว และการบรรจุผลิตภัณฑโดยการหอหุมดวยพลาสติก  
เกณฑการประเมินม ี4 ระดับคณุภาพ คอื 1) คะแนนเฉล่ีย  3.5 – 4  หมายถึง คณุภาพอยูในระดับดมีาก  
2) คะแนนเฉล่ีย 2.5 – 3.4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี 3) คะแนนเฉล่ีย 1.6 – 2.4 หมายถึง 
คุณภาพอยูในระดับพอใช  และ 4) คะแนนเฉล่ีย 0 - 1.5 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง 
  2.6 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม โดยประเมินหลังการเรียนรู เกณฑการประเมินมี  5 ระดับ คือ คะแนน 4.50– 5.00 หมายถึง 
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน 3.50–4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
คะแนน 2.50–3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนน 1.50–2.49 หมายถึง  
ความพึงพอใจอยูในระดับนอย และคะแนน 1.00–1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด         
 3.  วิธีวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 
(percentage) คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t–test dependent) 
และวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงเปนหลักสูตร 
       
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา 
  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพคน ท้ังรางกายและจิตใจ ความรู ทักษะ และความสามารถเพ่ือใหเพียบพรอมท้ังดานคุณธรรม
และความรู ซึ่งนำไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลอยางรอบคอบ มีจิตสำนึกท่ีดีรู เทาทัน 
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 
รวมทั้งการพัฒนา หรือสรางองคความรูเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชนบท  
  1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 กำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดี ในการดำรงชีวิต 
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

  1.3  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีองคประกอบที่สำคัญของ
หลักสูตร คือ หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เน้ือหาสาระ 
ตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู เวลาเรียน ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เอกสารประกอบ
หลักสูตร 
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  1.4  เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกลุมสาระท่ีชวย
พัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต นำความรูมาใช
ประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค เปนแนวทางในการประกอบอาชีพได สามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และ มีความสุข  
  1.5 การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน 
ผูปกครอง ภูมิปญญาในทองถ่ิน 8 คน  ครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาจัดการเรียนรูดวย 
การฝกปฏิบัติจริง 
 สรุปไดวา การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ            
การสัมภาษณสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท่ีมีสาระเก่ียวกับ 
การแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน            
เพ่ือแสวงหาความรูนำมาพัฒนาทักษะสูอาชีพ  เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5   
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา 
   2.1 ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี 
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและสถานศึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตร  
  2.2  ดานจุดหมาย   
     2.2.1 เพ่ือใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจเรือ่งผลติภัณฑแปรรปูจากมะพราวน้ำหอม  
     2.2.2  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะปฏิบัติเ ก่ียวกับเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจาก
มะพราวน้ำหอม  
     2.2.3 เพ่ือใหนกัเรียน เห็นคุณคาการทำงาน มนีสิยัรักการทำงาน เห็นความสำคัญ 
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
  2.3  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
     2.3.1 เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และนำความรูและ
ประสบการณ มาพัฒนาตนเองและสังคม   
     2.3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนำไปสูการสราง 
องคความรูใหกับตนเอง  
     2.3.3 มีความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง 
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเหตุผล    
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     2.3.4 มีความสามารถดานทักษะปฏิบัติการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม  
  2.4  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน และ 5)  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน   
  2.5  ดานโครงสรางของหลักสูตร  มีรายละเอียดดังน้ี 
     2.5.1 คำอธิบายรายวิชา คือ มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการทำ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และนำไปสูการคาขาย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวได  
     2.5.2 หนวยการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชัว่โมง จำนวน 7 สปัดาห รวมเวลาท้ังสิน้ 14 ชัว่โมง รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1   เน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร 
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     2.5.3 ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

1) จัดการเรียนรูที่ยืดหยุนตามสภาพความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน 

ใบความรู การสาธิตจากผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง  

4) จัดกิจกรรมการเรียนท่ีมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มี 

การนำเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม  

สรางความตระหนักเห็นคุณคาของผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู  

โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เก่ียวกับผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และ 7) จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเรียนรู

ของนักเรียน 

     2.5.4 ดานส่ือการเรียนรู ประกอบดวย 1) เอกสาร ตำราผลิตภัณฑแปรรูป 

จากมะพราวน้ำหอม 2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคล 

และแบบกลุม 5) แบบประเมินผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เครื่องมือเครื่องใชในการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม และ 8) ผูรูในทองถ่ิน 

     2.5.5 ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ 

ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช 

ปรบัปรงุ และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลเิคอรท (Likert’s Scale) 

5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด  ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด 
     สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับรางเร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 
เน้ือหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสราง

หลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคา

ดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา 

  การทดลองใชหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 30 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 5 แผนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังน้ี 
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  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 เรือ่ง ตำบลดอนคา ไดแก ความรูเร่ือง ตำบลดอนคา 

ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา และลักษณะท่ีตั้งของชุมชนบานดอนคา โดยจัดกิจกรรม 

การเรียนรูจากใบความรู เร่ือง ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา เพ่ือนำไปศึกษา โดยให

นักเรียนออกไปแสวงหาความรูนอกหองเรียน 30 นาที ทุกกลุมจะตองกลับมาที่หองเรียนเพ่ือนำเสนอ

ความรูที่หนาชั้นเรียน พบวานักเรียนใหความสนใจสนุกสนานกับการศึกษานอกสถานท่ี และสามารถ

รวบรวมความรูที่ไดมานำเสนอใหเปนอยางดี 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง น้ำตาลมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรู 

จากวิทยากรภายนอก สาธิตประกอบการบรรยาย หัวขอ วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีใชวัสดุ

อปุกรณในการทำน้ำตาลมะพราว  พบวา นกัเรียนชอบและมีความสขุในการเรียนรูสามารถเรียนรูไดดี  

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง มะพราวแกว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนทำ

มะพราวแกว และปฏิบัติการในการทำมะพราวแกว โดยครูพานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรู 

ในทองถ่ิน) เพ่ือดูวัสดุและสวนผสมในการทำมะพราวแกว เชน ที่ขูดมะพราว มะพราวทึนทึก  

น้ำลอยดอกมะลิ สีผสมอาหาร และรวมฝกปฏิบัติการทำมะพราวแกวไปพรอมกับวิทยากร พบวา

นักเรียนสนใจและต้ังใจปฏิบัติจนไดมะพราวแกวท่ีนารับประทาน มีรสชาติอรอย 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง วุนมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนโดยครู 

พานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรูในทองถ่ิน) เพ่ือดูวัสดุและสวนผสมในการทำวุนมะพราว เชน  

น้ำมะพราว น้ำตาลทราย กรดอะซิติก (น้ำสมสายชู) ยูเรีย (หรือใชแอมโมเนียมซัลเฟต) ethanol  

หรือเหลาขาวหัวเช้ือวุนน้ำมะพราว และรวมฝกปฏิบัติการทำวุนมะพราวไปพรอมกับวิทยากร พบวา

นักเรียนสนใจและต้ังใจปฏิบัติจนไดวุนมะพราวท่ีมีรสชาติอรอย 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง แนวทางการจัดจำหนายและการบรรจุ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม การจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ครูให

นักเรียนดูผลิตภัณฑในชุมชน ท่ีมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามและปลอดภัย แลวรวมกันอภิปรายถึงประโยชน
ของบรรจผุลติภัณฑในชมุชน และ ฝกปฏิบตักิารจัดรูปแบบผลติภัณฑโดยนักเรียนต้ังใจฝกเปนอยางดี 

  สรุปไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู   

ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา 

นักเรียนสวนใหญ มีความรู ความเขาใจมากขึ้น และนักเรียนมีความต้ังใจ สนใจ มีความกระตือรือรน

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 4. ผลการประเมนิและปรบัปรงุหลักสตูร จากการนำไปใชในสภาพการเรียนการสอนจรงิ   
พบวา 

  4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยาง 30 คน  รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

      จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  4.2  ทักษะปฏิบัติ คือการประเมินผลหลังการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูที่  

1 – 5 โดยใชประเมินจากการปฏิบัติงาน แบงเกณฑการประเมิน เปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวม

ของการประเมินทักษะปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3   คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ เ ร่ืองผลิตภัณฑการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง  

 

(n = 30) 

(n = 30) 
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     จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติโดยรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 อยูในระดับดีมาก  ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.43 )  
  4.3  ความพึงพอใจตอหลักสูตร คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรจากการเรียน
เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4   คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร  

 เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 

     จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอความรูเร่ือง ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะพราวโดยภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ( x̄  = 473, S.D. = 0.43) 
 
 สรุป ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูใน 
ระดับมากท่ีสุด และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเร่ือง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ 
จาก 1 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมง 

(n = 30) 

 

 

 

   

( ) S.D.  

1.   4.73 0.44  

2.  4.93 0.47  

3.  4.50 0.50  

4.  4.90 0.30  

5.   4.66 0.47  

6.      

     4.56 0.50  

7.     

     4.86 0.34  

8.  4.73 0.44  

 4.73 0.43  

X
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน  ดังน้ี 

 1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน

ตาง ๆ การสัมภาษณสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท่ีมีสาระ 

เก่ียวกับการแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรู 

ในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรูนำมาพัฒนาทักษะสูอาชีพ เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งนโยบาย

การจัดการศึกษาตองการใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู และพัฒนาตนเองได  ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทำ

สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยรวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการแสวงหา

ความรู ขอมูล และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ ในชุมชนมารวมจัดกระบวนการเรียนรู  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) สอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 123-125)  

ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดศึกษานโยบายของ

หนวยงานตาง ๆ โดยการสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนากลุม ตองการใหสถานศึกษา องคกร

ตาง ๆ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินและ

ชุมชน โดยนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และควรจัดการศึกษา

ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในทองถ่ิน 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรฉบับรางเร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม เน้ือหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร  

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 9) ระบุวาองคประกอบของ
หลักสูตร มีหลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง

หลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง 

(2552: 30) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญคือ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเน้ือหาเวลา

เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสอดคลองกับ 

งานวิจัยของนาวา ศรีษะเนตร (2553: 128) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง การทำน้ำปลา 
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จากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” โดยมีกระบวนการ 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  

3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย 

ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู คุณภาพผูเรียน ขอบขายเน้ือหา  

และโครงสรางหลักสูตร มีความสอดคลอง เหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการเรียนรู  

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี 

และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูภาคปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญมีความรู ความเขาใจ

มากข้ึน และมีความต้ังใจ สนใจ กระตือรือรนกับการการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี  

สอดคลองกับแนวคิดของสุนีย ภูพันธ (2546: 21) ไดกลาววา “หลักสูตรมีความสำคัญย่ิงใน 

การจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือน

แผนท่ีหรือเข็มทิศท่ีจะนำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล” ซึ่งชี้ใหเห็นวาหลักสูตรเปนเคร่ืองมือ

สำคัญท่ีจะทำใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลและมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะ

ของผูเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ  

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติ        

การแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด 

และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเรื่อง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ จาก 1 ชั่วโมง  

เพ่ิมเปน 2 ชั่วโมง  ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองดังน้ี 

  งานวิจัยของจิรานุวัฒน พ่ึงออน (2550: 116-117) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง 

การประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดถอนสมอ 
อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวา 

กอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และความพึงพอใจตอหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด    

  งานวิจัยของกมลวรรณ มั่นสติ (2550: 56) ไดทำการศึกษาการพัฒนาแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง ผลิตภัณฑจากมะพราว  

พบวาผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 92.89/92.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 ประสิทธิผล 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคาเทากับ 0.73 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี 

ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ผลิตภัณฑจากมะพราว โดยรวม และรายดาน 

ทุกดานอยูในระดับมาก  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  1.1  การนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนประจำกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจ และ

ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ขณะเรียนรูภาคปฏิบัติ 

   1.2  เน้ือหาในหลักสูตรภาคปฏิบัติควรปฏิบัติอยางตอเน่ือง ตามขั้นตอนในแผน

จัดการเรียนรู เพ่ือสามารถประเมินผลไดหลังจบการเรียนรู 

  1.3  ควรนำขอเสนอแนะ หรอืวิธีปฏิบตักิิจกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัของนักเรียนมาปรับปรงุ 

การเรียนการสอนในคร้ังตอไป 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2  ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสงเสริมอาชีพท่ีไดจากผลผลิตการแปรรูปมะพราว

น้ำหอม  

  2.3  ควรวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพมะพราวน้ำหอม ในแตละภาคของประเทศไทย 

 

สรุป 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวของมีความตองการ

ใหนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ชีวิตจริงในทองถ่ินของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ตลอดจนเนื้อหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะ

ปฏิบัติจริง จากน้ันผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา 

เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปน 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  รวมเวลา 14 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพ่ือทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 
จำนวน 30 คน พบวา นักเรียนมีความต้ังใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลาย

ดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัด 

การเรียนรูแลว ผูวิจัยไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม หลังเรียน 
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติในระดับดีมาก ดาน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติ 

ในสวนของเน้ือหา เร่ืองการทำมะพราวแกว จากเดิมปฏิบัติ 1 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 2 ชั่วโมง หลักสูตร

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ 

การปฏิบัติ จึงเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในสถานศึกษาท่ัวไป 
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