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The Development of Local Curriculum in Learning Group
of Occupation and Technology on Topic of “PUKPIE” For
Prathomsuksa 6 Student Under Surin Primary Educational
Service Area 3
จงกล สายสินธุ์1
เดชกุล มัทวานุกูล2
เกื้อ กระแสโสม3
1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในด้านประสิทธิภาพของ
หลักสูตรท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น และความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตร
ท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น สถิติ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1.หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพาย : พืช
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ความเป็นมาในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
หลักการ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างอัตราเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล
2.คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง ผัก
พายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรายละเอียดดังนี้

2.1 หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพาย พืช
เศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.91/82.12
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้
หลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพาย พืช
เศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : หลักสูตรท้องถิ่น, ผักพาย และกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Abstract
This purposes of thesis research were to develop and study the quality of
local curriculum for the Working Occupation and Technology Learning Group, entitled
“Pukpai: Surin Economic Plant” for PrathomSuksa 6 Students of Surin Primary
Educational Office Area 3which comprised (2.1)the local curriculum’s effectiveness
based on the criterion 80/80,(2.2) achievement of students’ learning before and after
using the local curriculum, (2.3) students’ satisfaction on learning by using the local
curriculum and (2.4) the appropriateness of the local curriculumfor the Working
Occupation and Technology Learning Group Entitled “Pukpai: Surin Economic Plant”.
The sample was 20 PrathomSuksa 6/1 students of Ban KokKlang School, the school
within the network 21 of Surin Primary Educational Office Area 3, second semester,
academic year 2013, gained by using purposive sampling. The instruments used in this
study were curriculum documents, a local curriculum learning document, 10 lesson
plans, 30 items of learning achievement test, questionnaire of satisfaction on the
local curriculum and an evaluation form of the local curriculum’s appropriateness.
The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the study were as follows:
1. The local curriculum for the Working Occupation and Technology
Learning Group entitled “Pukpai: Surin Economic Plant” for PrathomSuksa 6 Students
of Surin Primary Educational Office Area 3 had main components; consisting of vision,
principles, objectives, desirable characteristics, course description, curriculum
structure, learning duration, teaching and learning guidelines, teaching materials,
learning source and evaluation guides.
2. The effectiveness of the local curriculum for the Working Occupation
and Technology Learning Group, entitled “Pukpai: Surin Economic Plant” for
PrathomSuksa 6 Students of Surin Primary Educational Office Area 3 can be explained
as follows:
2.1 The effectiveness of the local curriculum for the Working
Occupation and Technology Learning Group, entitled “Pukpai: Surin Economic Plant”

for PrathomSuksa 6 Students of Surin Primary Educational Office Area 3 was higher
than the determined criterion.
2.2 The Prathom 6/1 students of BanKokKlang School, Surin Primary
Educational Office Area 3 got higher score on the achievement test after learning by
using the local curriculum ; ,“Pukpai: Surin Economic Plant” than the score they had
got before the local curriculum was used in learning.
2.3 The Prathom 6/1 students of Ban KokKlang School were satisfied
with the local curriculum used in the study. The level of satisfaction was at the
highest level.
2.4 The appropriateness of the local curriculum ; ,“Pukpai: Surin
Economic Plant” was at the highest level.
Key Word : Local Curriculum, Pukpai and The Working Occupation and Technology
Learning Group,entitled
บทนา
หลักสูตรมีความสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษา และเป็นสิ่งชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดมวล
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน เปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็ มทิศที่จะนาทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุผล
(สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546 : 21) นอกจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรแม่บทในการดาเนินการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ควรได้รับการพัฒ นาแล้ว หลักสูตร
ท้องถิ่นซึ่งเป็นการนาเอาหลักสูตรระดับชาติมาปรับใช้โดยพิจารณาถึงลักษณะของท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อ
เน้นให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแต่ละท้องถิ่น และลักษณะของผู้เรียน และเป็นการเรียนรู้ที่
นาไปใช้ในชีวิตจริงจึงควรได้รับการพัฒนา (วิชัย ประสิทธ์วุฒิเวชช์, 2542 : 124)
งานเกษตรนั้นเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย การปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตปลูกฝังความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนอย่างใด
อย่างหนึ่งภายใน 3 ปีข องแต่ ละช่ ว งชั้ น (กรมวิชาการ, 2546 : 12) โรงเรีย นบ้ านโคกกลาง สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จังหวัดสุรินทร์ กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนนั้นจะต้องมีหลักสูตรที่เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการสาระ การ
เรียนรู้เกี่ยวกับท้ องถิ่น จากการสารวจข้อมูลและความต้องการเบื้องต้น พบว่า ผู้เรียนและชุมชนมี
ความต้ องการในการเรีย นรู้เกี่ ยวกั บ ผัก พาย ซึ่งเป็ น พื ชเศรษฐกิจ ท้ องถิ่ นที่ ท าให้ เกษตรกรหมู่ บ้ าน
สระแก้วและหมู่บ้านใกล้เคียงสนใจปลูกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งหมู่บ้านโคกกลาง ดังนั้น จึงศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืช
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อช่วยสืบสาน สืบทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักพายที่มีอยู่แก่บรรพชน
รุ่นหลังต่อไปในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการปลูกผักพาย และความต้องการ ที่
มีต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น
สุรินทร์ ดาเนิน การโดย 1) ศึก ษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งกับ การพั ฒ นาหลัก สูต รท้ องถิ่น เพื่ อกาหนด
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น 2) สารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จาก
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ย วข้อ งกับ การดาเนินการจัดการศึกษา ภูมิ ปัญ ญา และผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท้อ งถิ่น ใน
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 50 คน ทั้ งนี้ค่าเฉลี่ยความคิด เห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามมี ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป จึงถือได้ว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ ถือเป็นความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขั้นที่ 2 การออกแบบและประเมินความเหมาะสมหลักสูตรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและประเมิ นความเหมาะสมของหลัก สูต รท้ องถิ่น กลุ่ม การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อ ง
ผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากขั้นที่ 1 มาดาเนินการร่างหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่ม การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ ซึ่งพบว่า
1. เอกสารหลักสูตรท้องถิ่นและเอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมซึ่ งประเมิ น โดยผู้ เชี่ ย วชาญ เท่ า กั บ 4.73 แสดงว่ า หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมซึ่งประเมินโดยโดยผู้เชี่ยวชาญ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยข้อสอบ
ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่ายากง่าย เท่ากับ 0.50-0.80 มีค่าอานาจจาแนก เท่ากับ
0.25-0.63 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .8098 แสดงว่า ข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้สามารถใช้เป็นข้อสอบได้
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจ มี ค่ า ความสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ ใน
แบบสอบถามความพึงพอใจกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 1.00 แสดงว่า ข้อคาถามในแบบสอบถามความพึง
พอใจมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดได้ และค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเที่ยง เท่ากับ .8661 แสดงว่า ข้อคาถามในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้สามารถใช้เป็นข้อคาถามได้
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลั กสูตรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3 จานวน 22 คน โดยการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามขั้นตอนวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ
การทดลองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนการทดลองและภายหลังการทดลอง One
group Pre-test Posttest Design (ชวลิต ชูกาแพง, 2551 : 242)

ขั้ น ที่ 4 การประเมิ น ความเหมาะสมและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model
โดยดาเนินการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านตัวป้อน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
(Daniel L. Stufflebeam; 1971 อ้ างถึ งในบุ ญ ชม ศรีส ะอาด, 2546 : 101- 104) กลุ่ ม ตั วอย่ า งใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการนัด
หมายบุคคลดังกล่าวมาประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลางในวันเดียวกัน เพื่อตอบแบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้พัฒนาขึ้น และผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น
สุรินทร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
3 เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เอกสารหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพาย : พืช
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ความเป็นมาในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
หลักการ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างอัตราเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73)
1.2 เอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง ผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม พบว่า โดยรวมเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.73)
2. คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.91/82.12 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน
โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.3 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ( 
= 4.67)
2.4 หลัก สู ต รท้ อ งถิ่น กลุ่ ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง
ผักพาย พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45)

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
1. โครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผัก
พายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจาก
หลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน
ผ่านขัน้ ตอนการดาเนินการที่เป็นระบบ ระเบียบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน จึงทาให้หลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้มีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สากล รัตนพันธุ 2552 : บทคัดยอ) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกหนอไมฝรั่งอินทรีย ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 พบว่า โครงร
างหลักสูตรทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้นมีคุณคาและเหมาะสมกับทองถิ่นมากที่สุด
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
ผั ก พายพื ช เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสม มากที่สุด
3. หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืช
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.91/82.12 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้วิจัยได้มีการวางแผนเพือ่
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนและวิธีการสร้างอย่า งเป็นระบบระเบียบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
ประเมินหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านวิชาการเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
ปลูกผักพาย จานวน 5 คน รวมทั้งมีการนาหลักสูตรท้องถิ่ นไปทดลองใช้ ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และ
แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ดังนั้น จึงส่งผลให้ หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุรินทร์ เขต 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.91/82.12 ซึ่งมี
ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงษ์พิธ แสนมีมา (2552
: บทคัดย่อ) ดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่ อ ง การท าชาใบหม่ อ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ก สู ต รมี
ประสิทธิภาพ 86.05/85.11
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนตามขั้นตอนที่สมบูรณ์ เรียงลาดับความยากง่าย และจัดกิจกรรมให้ง่ายและสะดวกต่อการ
เรียน และเป็ นเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เป็ นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน มีสถานที่จริง
ภายในชุมชน เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเรี ยนรู้และต้องทาความเข้าใจ รวมทั้งผู้วิจัยยังได้นาเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งผู้วิจัยยังมีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้

นักเรียนทราบล่วงหน้า และมี การเสริมแรงโดยการกล่าวค าชื่ นชม มอบของรางวัล เป็ น ต้น และ
นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง จึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้
จึงทาให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของโรจนี อ่ อ นส าลี (2552 :
บทคัดย่อ) ทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด สูงกว่าเกณฑ์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านโคกกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากผู้วิจัยมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลาดับ โดยเริ่มจากการฝึกแบบฝึกทักษะจากง่ายไปหายาก จากกลุ่ม
ไปรายบุคคล จึงทาให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งผู้วิจัยยังเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการสร้างบรรยากาศใน การเรียนการสอนให้
สนุกสนาน น่าตื่นเต้น โดยการนาเกม เพลง และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เข้ามาในกิจกรรมการ
เรียนรู้ จึงดึงดูดใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เฮอร์ เ บอร์ ก (Herzberg, 1959 : 113-115; อ้ า งอิ ง ใน คชากฤษ เหลี่ ย มไธสง, 2546 : 69) ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ทาให้เกิดความพึงพอใจเรียกว่า The Motivation Hygien
Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ 2 ปัจจัย คือ ปัจจั ยกระตุ้น เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตรง ซึ่งมีผลให้ เกิดความพึงพอใจและปัจจัยค้าจุนเป็นปัจจัยที่กับสิ่งแวดล้อม
ให้บุคคลเกิดคามพึงพอใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็นในวิชาเรียน โดย
การตั้งคาถาม ทาให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นวิชาที่สนุก น่าสนใจ ซึ่งความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน หากว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนก็จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ อยากรู้ อยากเห็นในวิชาที่เล่าเรียนและเอาใจใส่ในการเรียนอย่างแท้จริง รู้สึกว่าวิชา
ที่เรียนเป็นวิชาที่สนุก มีคุณค่าและสามารถนาไปใช้ในประชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น จึงอาจเป็นเหตุทา
ให้นักเรียนพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุรา
พิมพเรือง (2552 : บทคัดย่อ) ดาเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐดอกไมจากวัสดุในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ การ
เรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด
6. หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืช
เศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.45) ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องผักพาย : พืชเศรษฐกิจ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการของผู้เรียน ชุมชนใน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันให้การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรี ยนมีทักษะการคิด นา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกในวิถีชีวิตชาวสุรินทร์ มีความรักความผูกพัน
ภูมิใจใน การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน และยังเป็นอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ทา
ให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการทาเกษตรกรรม ทาให้ความรู้และทักษะที่ภูมิ
ปัญ ญาท้ องถิ่น มีอยู่ หากไม่ มีผู้ สืบ ทอดอาจทาให้ องค์ค วามรู้ดังกล่าวสูญ หายไป ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ

งานวิจัยของโรจนี อ่อนสาลี (2552 : บทคัดย่อ) ดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด สาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ อ งผั ก พายพื ช
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น สุ ริ น ทร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.91/82.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ส่งผลทาให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นนี้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนเกิดความ พึงพอใจมาก
ที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ในการเรียนการสอน
1. ครูผู้สอนควรมีการศึกษาเทคนิควิ ธีการสอนแต่ละประเภทมาโดยละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรเพิ่มบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิน่
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
ประสิท ธิผ ลของการน าหลัก สู ตรท้ อ งถิ่ นไปใช้ในสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความรู้ ความเข้ า ใจของของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐาน และหัวหน้างานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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