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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 

สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  2) พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 3) ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสอง
มือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ 4) ประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดย
ทดลองใชห้ลกัสูตรกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  จ านวน 33 คน  ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา 40 ชัว่โมง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม  ประเด็นสนทนากลุ่ม  แบบประเมินโครงร่างหลกัสูตร แบบทดสอบ  แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบติั  แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Dependent และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยั พบว่า 1) จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน พบว่านักเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการ
พฒันาหลกัสูตรท้องถ่ิน  เร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ  เน้นรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จาก
สภาพแวดลอ้มรอบตวั โดยการออกแบบและพฒันาบริเวณโรงเรียน มีครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญงาน
จดัสวนเขา้มาจดัการเรียนรู้และประเมินผล  2) ผลการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน พบว่า หลกัสูตร
ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน  หน่วยการเรียนรู้   แนวทางการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  
ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้   เ น้ือหาหลักสูตร 
ประกอบดว้ย (1) ความรู้พื้นฐานการจดัสวน (2) การศึกษาการออกแบบจดัสวน (3) การออกแบบจดั
สวน (4) การจดัตกแต่งสวน (5) การสรุปประเมินผลการจดัสวน  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแกปั้ญหา  การตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าหลกัสูตรมีความ
เหมาะสมโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00  3)  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และร่วมมือกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ออกแบบและการปฏิบติังานจดัสวนไดต้ามวตัถุประสงค ์ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  
พบวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัสวนก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมี
ความสามารถในการจดัสวนอยูใ่นระดบัมากและมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก 
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  ABSTRACT 
The purposes of  this research was: 1) to study fundamental data to develop the local 

curriculum on  the beautiful garden with two hands for Mattayomsuksa VI students, 2) to develop 
the local curriculum on  the beautiful garden with two hands for Mattayomsuksa VI students, 3) to 
implement the local curriculum on  the beautiful garden with two hands for Mattayomsuksa VI 
students and 4) to evaluate and improve the local curriculum.  The target group of this study 
comprised of 33 Mattayomsuksa VI students at  Nonhan Wittayayon School. of the first semester 
during the academic year 2555. For 40 hours. The instrument consisted of interview questionnaire 
focus group discussion test performance evaluation questionnaire. Data were analyzed by using 
percentage (%), (2) and standard deviation (S.D.) test (t-test) Dependent and content analysis. 
(Content Analysis). 

The results of this research were: 1) The results of study of fundamental data indicated 
that: students and relevant persons want to develop the local curriculum on “a beautiful garden 
with two hands”. Stress pattern of learning from the environment around them. The design and 
development of the school. There are teachers and expert gardening in knowledge management 
and evaluation   2) The results of the local curriculum development indicated that the developed 
local curriculum consisted of the following elements: concept, principle, objective, course 
description, learning outcomes, subject, curriculum structure/studying time, unit, instruction 
guideline, learning activity, educational media and resource, learning evaluation and measurement, 
and lesson plan.  The content of a local curriculum was separated into 5 units: 1) Basic knowledge 
of landscaping, 2) The concept of landscaping with local identity., 3) garden design, 4) The 
operations, landscaping and 5) The evaluation concluded landscaping.  The main activity is used 
in the learning process, technique and group problem solving process. Performance inspection 
found that the course is suitable the consistency index (IOC) between 0.80-1.00 3) The results of 
the curriculum implementation indicated Found that most students are keen on learning. And to 
cooperate in doing group activities. Design and practice of gardening as objective 4) The results of 
the evaluation and curriculum improving indicated that the learning achievement of students after 
learning was higher than before learning with a different statistic at a significance level of .05.   
Students have the ability to gardening in high level. And the opinion on local curriculum in high 
level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากนายประเวศ  
เทศเรียน  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน นางประนอม  ฮมแสน และนายเจริญชยั  
ล่ามสมบติั  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  คอยใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูว้ิจยั   

ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 8 ท่าน ท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นเน้ือหา  และหลกัสูตร  
ผศ.ดร.ณัฐพชัญ์ อนันต์ธีระกุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นงานวิจยั  ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมศรี    
จอกทอง  คณาจารยป์ระจ าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา
นายประเวศ  เทศเรียน  ผูอ้  านวยการ วิทยฐานะเช่ียวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  อ าเภอชุมแพ  
จงัหวดัขอนแก่น  ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นงานวิจยั  และการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน นางสุดา   ม่วงทา  
ครูวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ผู ้ให้ค  าแนะน าด้านหลักสูตรและเน้ือหา นายอดุลย์  บุญโนนแต้  ครู              
วทิยฐานะ ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นป่าวา่น  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานเกษตร) ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นหลกัสูตรและ
เน้ือหา  นางรุ่งทิพย ์ พรหมหลวงศรี  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นการวดัและประเมินผล  และนางสาวเพญ็นภา  
แสงโสดา  คณาจารยก์ลุ่มวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  ผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา
ดา้นหลกัสูตรการสอนและภาษาไทย 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนหันวิทยายน วิทยากร
ทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันา
หลกัสูตรและสละเวลาอนัมีค่าถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียน 
 ขอขอบพระคุณคณะครู ขอบใจนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ 

ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่กลม  สุณาโท และทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ       
นายขวญัชยั  ราชสาร  ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ ช่วยเหลือในการท างาน  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่ง
ว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไป หากงานวิจยัน้ีเกิด
ประโยชน์และคุณค่า ผูว้ิจยัขอมอบอุทิศให้กบัคุณพ่อประพนัธ์  สุณาโท ผูใ้ห้การอบรมสั่งสอนและ
เป็นแรงบันดาลใจในการท างาน ขอมอบบูชาแม่ ผูอ้บรมสั่งสอน และครู อาจารย์ผูป้ระสิทธ์ิ         
ประศาสตร์วชิาท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเร็จ     
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ดว้ยสองมือโดยรวมและรายดา้น 
126 

14 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นบรรยากาศใน
การเรียนโดยรวมและรายขอ้ 

127 

15 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรม
การสอน โดยรวมและรายขอ้ 

128 

16 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ โดยรวมและรายขอ้ 

129 

17 ผูร่้วมด าเนินการสนทนากลุ่ม  วนัท่ี  31  มีนาคม  2555 
ณ หอ้งประชุมเล็ก โรงเรียนโนนหนัวทิยายน เวลา 09.00-11.00 น. 

169 

18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันา 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6 
 

280 

 



ช 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 
19 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

281 

20 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

282 

21 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย 
ดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

284 

22 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

286 

23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั จากการ
เรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

289 

24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
หลงัการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

291 

25 การหาค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 293 
26 คะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 

สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
295 

27 คะแนนการประเมินความสามารถในการจดัสวน 298 

 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 
1 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Model) 31 
2 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของโบแชมป์ 32 
3 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา 33 
4 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ สงดั  อุทรานนัท์ 38 
5 ภาพแสดงวฏัจกัรของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ สงดั  

อุทรานนัท ์
39 

6 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของวชิยั  วงษใ์หญ่ 41 
7 กรอบแนวคิดของการวิจยั 69 

 

 

 

 


