ก
อารี ราชสาร. (2555). การพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 2) พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 3) ทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสอง
มือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่น โดย
ทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน จานวน 33 คน ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นเวลา 40 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงร่ างหลักสู ตร แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิ บ ตั ิ แบบสอบถามความคิ ดเห็ น การวิเคราะห์ ข ้อมู ลใช้ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) จากการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักเรี ยนและผูเ้ กี่ ยวข้องต้องการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ เน้นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ จาก
สภาพแวดล้อมรอบตัว โดยการออกแบบและพัฒนาบริ เวณโรงเรี ยน มีครู ผสู้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญงาน
จัดสวนเข้ามาจัดการเรี ยนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น พบว่า หลักสู ตร
ประกอบด้วย แนวคิ ด หลัก การ จุ ด มุ่ ง หมาย ค าอธิ บ ายรายวิช า ผลการเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้
โครงสร้ างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ การวัด และประเมิ น ผล และแผนการจัด การเรี ยนรู ้ เนื้ อ หาหลัก สู ต ร
ประกอบด้วย (1) ความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวน (2) การศึกษาการออกแบบจัดสวน (3) การออกแบบจัด
สวน (4) การจัดตกแต่ ง สวน (5) การสรุ ปประเมิ น ผลการจัดสวน จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้เทคนิ ค
กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพพบว่าหลักสู ตรมีความ
เหมาะสมโดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 3) ผลการทดลองใช้หลักสู ตร พบว่า
นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ส นใจ กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู ้ และร่ ว มมื อ กัน ในการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
ออกแบบและการปฏิบตั ิงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์ 4) ผลการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ยนสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ยน นัก เรี ยนมี
ความสามารถในการจัดสวนอยูใ่ นระดับมากและมีความคิดเห็นต่อหลักสู ตรท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมาก
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Aree Ratchasarn. (2012). The Development of Local Curriculum “a Beautiful Garden with
Two Hands” for Mattayomsuksa VI Students, Nonhan Wittayayon School.
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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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี เพราะผูว้ ิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างสู งจากนายประเวศ
เทศเรี ยน ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน นางประนอม ฮมแสน และนายเจริ ญชัย
ล่ามสมบัติ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน คอยให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุ ณ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 8 ท่าน ที่ตรวจสอบเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
ผศ.สนิ ท เหลืองบุตรนาค อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านเนื้ อหา และหลักสู ตร
ผศ.ดร.ณัฐ พัช ญ์ อนัน ต์ธี ร ะกุ ล หัว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารและพัฒ นาการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านงานวิจยั สื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมศรี
จอกทอง คณาจารย์ประจาคณะวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
นายประเวศ เทศเรี ยน ผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ ยวชาญ โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน อาเภอชุ มแพ
จังหวัดขอนแก่น ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านงานวิจยั และการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น นางสุ ดา ม่วงทา
ครู วทิ ยฐานะครู เชี่ยวชาญ โรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี ผู้ใ ห้ค าแนะนาด้า นหลัก สู ตรและเนื้ อหา นายอดุ ล ย์ บุ ญ โนนแต้ ครู
วิทยฐานะ ครู เชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านป่ าว่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านหลักสู ตรและ
เนื้ อหา นางรุ่ งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิ เทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านการวัดและประเมินผล และนางสาวเพ็ญนภา
แสงโสดา คณาจารย์กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา
ด้านหลักสู ตรการสอนและภาษาไทย
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน วิทยากร
ท้องถิ่น ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่น ทุกท่านที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
หลักสู ตรและสละเวลาอันมีค่าถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยน
ขอขอบพระคุณคณะครู ขอบใจนักเรี ยนทุกคนที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์
ท้ายที่ สุดขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณแม่กลม สุ ณาโท และทุ กคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
นายขวัญชัย ราชสาร ที่ให้การสนับสนุน ให้กาลังใจ ช่วยเหลือในการทางาน ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผูส้ อนตลอดจนผูท้ ี่ สนใจโดยทัว่ ไป หากงานวิจยั นี้ เกิ ด
ประโยชน์และคุณค่า ผูว้ ิจยั ขอมอบอุทิศให้กบั คุณพ่อประพันธ์ สุ ณาโท ผูใ้ ห้การอบรมสั่งสอนและ
เป็ นแรงบัน ดาลใจในการท างาน ขอมอบบู ช าแม่ ผูอ้ บรมสั่ ง สอน และครู อาจารย์ผูป้ ระสิ ท ธิ์
ประศาสตร์วชิ าทาให้ผวู้ จิ ยั ประสบความสาเร็ จ
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สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร
แบบแผนการวิจยั
สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตร
วิเคราะห์ขอ้ สอบ
สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
จานวนและร้อยละของความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตร
จานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และเวลาที่ใช้สอน
ผลการประเมินผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
ระดับความสามารถในการจัดสวน ของนักเรี ยนรายบุคคล
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือโดยรวมและรายด้าน
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านบรรยากาศใน
การเรี ยนโดยรวมและรายข้อ
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านการจัดกิจกรรม
การสอน โดยรวมและรายข้อ
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ โดยรวมและรายข้อ
ผูร้ ่ วมดาเนินการสนทนากลุ่ม วันที่ 31 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน เวลา 09.00-11.00 น.
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6

หน้ า
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169
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ช

สารบัญตาราง
ตารางที่
19
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ผอู้ านวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
20
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
21
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
22
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
23

24

25
26
27

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ จากการ
เรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
หลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
การหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของข้อสอบ
คะแนนทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
คะแนนการประเมินความสามารถในการจัดสวน

หน้ า
281

282

284
286

289

291

293
295
298

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
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รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler Model)
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของโบแชมป์
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของโอลิวา
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ สงัด อุทรานันท์
ภาพแสดงวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ สงัด
อุทรานันท์
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่
กรอบแนวคิดของการวิจยั
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