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บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
ผูว้ิจยัด าเนินการโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design  (แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลัง) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 33 คน เป็นหน่วย
วเิคราะห์  โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาหลกัสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชห้ลกัสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร 
 การด าเนินการวิจยัแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 
ข้ันตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง   สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น    

วธีิด าเนินการวจัิย 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและ

การหาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัสวน โดยด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาโดยการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ.
2550-2554)  ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555 -2559)  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง                 
(พ.ศ.2552-2559)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยั 
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2.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พุทธศกัราช 2553 
เพื่อวิเคราะห์หลักการ  จุดหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   คุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิสัยทศัน์สถานศึกษา และโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และน าเสนอในรูปแบบพรรณนาความในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
 3.  ศึกษาความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ครูผูส้อน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองนกัเรียน  นกัเรียนโรงเรียน
โนนหนัวทิยายน  ปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ในทอ้งถ่ิน จ านวน  47  คน 
 4.  ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนและขอบข่ายเน้ือหาหลกัสูตรท้องถ่ิน  เร่ือง   
สวนสวยด้วยสองมือ จากผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูป้กครองนกัเรียนและและปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์  
การใชแ้บบสอบถาม  และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซ่ึงอาศยัความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริหารโรงเรียนโนนหันวิทยายน จ านวน 1 คน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน  
ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ  านวน 3 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนหันวิทยายน จ านวน 3 คน ผูป้กครองนักเรียนจ านวน 3 คน  นักเรียน
โรงเรียนโนนหนัวิทยายน จ านวน 33 คน  ปราชญช์าวบา้นหรือผูมี้ความรู้และประสบการณ์การจดั
สวนในทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน รวม  47 คนโดยใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 – 15 พฤษภาคม 
2555 รวมระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบบั ได้แก่  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหัน
วทิยายน   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน และครูผูส้อนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)  แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้  ตอนท่ี 2  
จ  านวน 1 ขอ้ และตอนท่ี 3 จ  านวน 1 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 8 ขอ้ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ใน
เร่ือง เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งการงาน  ประสบการณ์ท างาน  ประสบการณ์การอบรม  
สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน 5 ขอ้ 
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ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและองคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย 1) ความส าคญั
และความจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร  2)  เน้ือหาสาระ 3) วิธีจดัการเรียนรู้ / ส่ือการเรียนรู้  4) 
การวดัผลและประเมินผล   

ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและ  
การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จ านวน 1 ขอ้ 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัด าเนินการโดยมีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด  หลกัการ ทฤษฎี  จากหนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนสัมภาษณ์
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล  เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตเน้ือหาของพฤติกรรมบ่งช้ี  โดยขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด  จากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จ เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

4. น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นภาษาไทย  จ  านวน 5 ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Item Objective 
Congruence : IOC) เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข  มีรายละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี 

+1  เม่ือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกบั 
      ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
0    เม่ือไม่แน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกบั 
      ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

 -1   เม่ือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ไม่มีความสอดคลอ้งกบั 
                    ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
 

                      IOC           =            
N

R  

 IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์  

                                    ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

 R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ค่า IOC ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.5  แสดงวา่ส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2555)   
 ซ่ึงผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบวา่   
ทุกประเด็นไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1   

5. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่อความ
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

 ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 

สวนสวยดว้ยสองมือ จ านวน 1 ฉบบั วเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป และวิเคราะห์ความคิดเห็น

โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  และน าเสนอแบบพรรณนาความ 

   2.  แบบสอบถาม  ใชแ้บบสอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 33 คน สอบถาม เก่ียวกบัความตอ้งการการเรียนรู้  
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จ านวน 8 ขอ้  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพศ อายุ อาชีพ
ของผูป้กครองและประสบการณ์ในการจดัสวน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นความตอ้งการของนกัเรียนในการศึกษาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ เก่ียวกบั 1) สาระการเรียนรู้  2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้  5) 
การวดัและประเมินผล 4) ผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ 5) ส่ือการเรียนรู้  เป็นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ  านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
หลกัสูตร 

2. น าขอ้มูลท่ีไดใ้นการศึกษามาประมวลเพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี  โดยขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 

3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด   
4. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นเน้ือหาและดา้นการวดัและ

ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดย
การน าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณา
ลงความเห็นและใหค้ะแนนโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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+1 แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
0 ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-1   แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Objective  Congruence : IOC) จากสูตร  

IOC = 
N

R  

 IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
 R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนคามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00 แสดงวา่ขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม
พฤติกรรม 

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์
ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน   
โนนหันวิทยายน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขดา้นการใช้ภาษา
และการเรียบเรียงถอ้ยค าอีกคร้ังก่อนน าไปใช ้
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  
สวนสวยด้วยสองมือ กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ภาคเรียนท่ี 1      
ปีการศึกษา 2555  จ  านวน 33 คน และก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดงัน้ี 

1. ท าบนัทึกขอ้ความถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน เพื่อขออนุญาตให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ขอ้มูล
จากแบบสอบถาม  

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จ  านวน 33 คน โดย
การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง  ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี 

3. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหน้กัเรียนคนละฉบบัและอธิบายค าถาม เพื่อท าความ
เขา้ใจท่ีตรงในการตอบแบบสอบถาม 

4. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมา เพื่อด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ใช้สถิติค่าร้อยละและวิเคราะห์ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

3.  การสนทนากลุ่ม (Focus group)  
       ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยการสนทนาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของ

หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ และแบบ 
สอบถามมาร่วมกนัวเิคราะห์  ซ่ึงบุคคลท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนโนนหนัวิทยายน  
ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผูป้กครองนกัเรียน  ปราชญ์ชาวบา้น  ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเป็นผูรู้้เร่ืองการจดัสวน จ านวน 14 คน  
ก าหนดระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม  2 ชัว่โมง  และก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น  2 ตอน 
จ านวน 11 ขอ้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  ประกอบดว้ยช่ือ - สกุล  
เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  ความรู้เก่ียวกบัการจดัสวน 
 ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบั 1) ความส าคญัและความจ าเป็น 2) การมี

ส่วนร่วม 3) ความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์4)  ความคิดเห็นต่อจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

5) เน้ือหาหลกัสูตร  6) วธีิการจดัการเรียนรู้  7) รูปแบบและประเภทของส่ือการเรียนรู้  8) การวดัและ 

ประเมินผล 9)  ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  10)  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพประเด็นสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี จากหนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร 
2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล  เพื่อก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขต

ของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี  โดยขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3. สร้างประเด็นสนทนากลุ่มตามขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด   
4.  น าประเด็นสนทนากลุ่มเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชิงเน้ือหา (Content validity) ของประเด็นสนทนากลุ่ม โดยการน าแบบประเมินค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน  
แล้วน าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Objective 
Congruence : IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00  
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5. น าประเด็นสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  เพื่อความ
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 2 ตอน โดยวเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป  ใช้
ค่าสถิติร้อยละ วเิคราะห์ความคิดเห็นตามประเด็นค าถามโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
แลว้น าแบบเสนอเขียนแบบพรรณนาความ 

จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการวจิยั ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  เร่ือง   สวนสวย
ดว้ยสองมือ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนั
วทิยายน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 

การศึกษาเอกสาร
เก่ียวกบันโยบาย
การศึกษา 

แผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
(2545-2559) 
พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบั
ปรับปรุง พุทธศกัราช 
2545 

เอกสารเก่ียวกบั
นโยบายการศึกษา/
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

วเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
โนนหนัวทิยายน 
พุทธศกัราช 2553 

เอกสารหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
โนนหนัวทิยายน  
พุทธศกัราช 2553 
 

เอกสารหลกัสูตร/
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ตารางที ่1  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง   
สวนสวยดว้ยสองมือ 
ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโนนหนั
วทิยายน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 

การสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูผูส้อนการงานอาชีพฯ 
 

แบบสัมภาษณ์/
วเิคราะห์ใชค้่า  
ร้อยละ และ
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

การสอบถาม นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จ  านวน 33 คน  

แบบสอบถาม/
วเิคราะห์ใชค้่าร้อย
ละ และวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

การสนทนากลุ่ม ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ผูส้อนวชิาการงานอาชีพ 
ผูป้กครองนกัเรียน 
ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นสนทนา
กลุ่ม/วเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
analysis) 

 

ขั้นตอนที ่2  การพฒันาหลักสูตร 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อด าเนินการพฒันาโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 วธีิด าเนินการวจัิย 

1. น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  มาใช้ใน       

การพฒันาหลกัสูตร 
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2. พฒันาโครงร่างหลักสูตรโดยผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ทั้ งจากการศึกษา

นโยบายการศึกษา  วเิคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสัมภาษณ์  

การสอบถามและการสนทนากลุ่มมาร่วมกนัวิเคราะห์อีกคร้ัง  พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการ

ด าเนินการ  เพื่อเป็นแนวทางในการร่างโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  การ

สร้างโครงร่างหลกัสูตรมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1   การสร้างโครงร่างหลกัสูตร  

2.1.1   แนวคิด น าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาแนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร 

2.1.2   หลกัการ น าขอ้มูลท่ีศึกษามาพิจารณาก าหนดหลกัการของหลกัสูตรวา่เป็น

หลกัสูตรใหค้วามรู้กลุ่มเป้าหมายใด  มีลกัษณะและจุดเนน้ท่ีใด  ตลอดจนมีวธีิการอยา่งไร 

2.1.3   จุดมุ่งหมาย  ศึกษาความจ าเป็นในการสร้างหลกัสูตร  ก าหนดจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสูตร  เพื่อใหท้ราบวา่หลกัสูตรมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 

2.1.4   โครงสร้างหลกัสูตร  พิจารณาขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ก าหนดเน้ือหาสาระของ

หลกัสูตรท่ีควรจดัให้ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยพิจารณาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

และขอบข่ายเน้ือหา เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แบ่งเน้ือหาอิงกระบวนการแก้ปัญหา ออกเป็น 5 

หน่วยดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบัการจดัสวน ไดแ้ก่ ความเป็นมา ความส าคญั ของการจดัสวน  ประเภท ชนิดและรูปแบบ

ของสวน  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  สร้างแรงบนัดาลใจ  เป็นแนวคิดการจดัสวนดว้ย

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินในทอ้งถ่ิน เรียนรู้จากภูมิปัญหาท้องถ่ิน วิเคราะห์มุมสวนจากสวนในบริเวณ

โรงเรียน และสวนในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  ร่วมมือกนัออกแบบ  เป็นการศึกษาหลกัการออกแบบ

จดัสวน  ฝึกออกแบบจดัสวน  ร่วมมือกนัออกแบบจดัสวนจากโครงร่างสวนเดิมในบริเวณโรงเรียน

และประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  สร้างเร่ืองราวในสวน   เป็นการศึกษาขั้นตอนการจดั

ตกแต่งสวน  วางแผนการปฏิบติังานจดัสวน  การปฏิบติังานจดัตกแต่งสวน  การเก็บงาน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน  เป็นการท าบญัชีรายรับ

รายจ่าย  สรุปประเมินผลงานการจดัตกแต่งสวน  น าเสนอผลงานการจดัสวนและเผยแพร่ในรูปแบบ

นิทรรศการ 

2.1.5   เวลาเรียน  ศึกษาหลกัสูตรแม่บท และพิจารณาโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร

วา่จะใชเ้วลาสอนเร่ืองละก่ีชัว่โมง 

2.1.6   แนวทางการจดัการเรียนรู้  พิจารณาจากค าอธิบายรายวชิา  ผลการเรียนรู้  

เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน  เพื่อก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.7   ส่ือการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา  

เวลาเรียน วา่วชิาน้ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดสร้างสรรค ์ ทกัษะกระบวนการใด มี

ขอบข่ายเน้ือหาอยา่งไร  เพื่อก าหนดส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.1.8   การวดัและประเมินผล  โดยการวดัและประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ดา้นคือ 

ดา้นความรู้และความเขา้ใจ  ดา้นทกัษะและดา้นความคิดเห็น 

2.1.9   สร้างเอกสารประกอบหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้   

  2.2    การตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลกัสูตร  

 เป็นการน าโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนมาประเมินความเหมาะสม ความ

สอดคลอ้งและความสัมพนัธ์ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือไปใช ้ จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ 

               ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลอ้งของส่วนประกอบของโครงร่าง

หลกัสูตร  โดยพิจารณาจาก หลกัการ  จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสูตร แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือประกอบการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  ระยะเวลาการทดลองใชแ้ละการประเมินผล 

        2.2.2  ผูต้รวจสอบคุณภาพโครงร่างหลกัสูตร  

          น าหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบก่อนน าไปใช ้โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

หลกัสูตร  ดา้นเน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นการวดัผลและประเมินผล ประเมินโครงร่างหลกัสูตร ดงัน้ี 

1)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ตรวจสอบความสอดคลอ้งของหลกัสูตรกบั

วตัถุประสงค ์จ านวน 1 คน  
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2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและระยะเวลา

ในการทดลองหลกัสูตร จ านวน 3 คน 

3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัผลและประเมินผล  ตรวจสอบความเหมาะสม

สอดคลอ้งของการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร 

2.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ ไดแ้ก่  แบบประเมินความสอดคลอ้ง

ของส่วนประกอบโครงร่างหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ซ่ึงเป็นแบบประเมินโดยใช้ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผูป้ระเมินความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์

ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะก่อนน าหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือไปใช้  ผลการ

ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ท่ีค  านวณได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  จึงมีความ

สอดคลอ้งและเหมาะสมในการน าโครงร่างหลกัสูตรไปใช ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จดัท าโครงร่างหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐาน ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม -15 

มิถุนายน 2555 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน พร้อมทั้งโครงร่างหลกัสูตร ใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณา

ตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลกัสูตร  ก าหนดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 16-23 มิถุนายน 2555  

เก็บรวบรวมการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  และขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านส่วนประกอบของโครงร่างหลกัสูตร โดยใช้ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC  จากนั้นน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content  analysis)  และน าเสนอโดยการเรียบเรียง
พรรณนาความ 

        การปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร  น าผลการประเมินโครงร่างหลกัสูตรของผูเ้ช่ียวชาญ 
มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปทดลอง
ใช ้
                     จากขั้นตอนท่ี 2  การสร้างหลกัสูตร  ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการวิจยั  ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร 
 

 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยดว้ยสองมือ 

จดัท าโครงร่าง
หลกัสูตร  

-  ผูส้อนกลุ่มการงานและ
พื้นฐานอาชีพ โรงเรียน
โนนหนัวทิยายน  
-  ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  

โครงร่างหลกัสูตร 

ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
องคป์ระกอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญ  แบบประเมิน 

โครงร่างหลกัสูตร/ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 

ขั้นตอนที ่3  การทดลองใช้หลกัสูตร  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 33 คน  ทั้งน้ีเพื่อ

พิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชห้ลกัสูตร 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ วธีิด าเนินการมีล าดบัขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

ผูว้ิจยัน าโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ท่ีก าหนดแนวทางการจดั 

การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับประชากร

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนโนนหนัวิทยายน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวดัขอนแก่น จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นวิชาเลือกท่ีมีนกัเรียนเพียงห้องเดียวโดยสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั  โดยก าหนดแบบแผนการวิจยัเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

(The One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2553) ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตารางที ่3  แบบแผนการวิจยั 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

 T1 หมายถึง  ทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใชห้ลกัสูตร 

 X หมายถึง  การทดลองใชห้ลกัสูตร 

 T2 หมายถึง  ทดสอบผลการเรียนรู้หลงัใชห้ลกัสูตร 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 33 คน  ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2555  ระหวา่งวนัท่ี 25 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555 โดยด าเนินการสอนสัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง จ านวน 8 สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง  ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดยมีผูรู้้ในทอ้งถ่ินเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัผูเ้รียนในการปฏิบติังานสร้างเร่ืองราวในสวน 

การทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบก่อนเรียน ให้นกัเรียนสอบก่อนท่ีจะจดักิจกรรมตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

2. ผูว้ิจยัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ มาใช้ในการจดัการเรียนรู้กบั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน 

 3.  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสังเกตรับรู้และเขา้ใจ 
ปัญหา (หน่วยส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน)  2) ขั้นคิดหาทางเลือก (หน่วยสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ขั้นเลือก
ทางเลือกในการแกปั้ญหา (หน่วยร่วมมือกนัออกแบบ) 4) ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา  (หน่วยสร้าง
เร่ืองราวในสวน  และ 5)  ขั้นประเมินผลและสรุปผล (หน่วยประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน) จดักิจกรรม
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ยการสนทนา
ซกัถาม  การศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน วดีีทศัน์  เอกสาร วารสาร ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการวางแผนการท างาน  โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ร่วมมือกนัออกแบบจดัสวน  เขียนแบบ
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แปลนสวน ให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  น าเสนอผลงาน วเิคราะห์วจิารณ์ ปรับปรุงแกไ้ขแบบแปลน
สวน ลงมือปฏิบติังาน เก็บรวบรวมขอ้มูล นกัเรียนฝึกประเมินผลงานตนเองและเพื่อน สรุปผลการ
ปฏิบติังาน น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เผยแพร่ในงานนิทรรศการ และเวบ็ไซต ์ 
http://www.kruaree.in.th  มีครูและผูรู้้ในทอ้งถ่ินเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและแนะน า  ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติังานจดัสวน 
 4.  ประเมินผลการเรียนรู้หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้   หลงัจากผูว้ิจยัจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนจบหลกัสูตรแลว้  มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ โดยการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ประเมินความสามารถในการปฏิบติังานจดั
สวน และสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประเมินผลหลกัสูตรในขั้นต่อไป 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. คู่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ประกอบดว้ยหน่วย
การจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 และแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 แผน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผูว้จิยั 

2. เอกสารประกอบหลกัสูตรไดแ้ก่ บทเรียนส าเร็จรูป แบบฝึก เอกสารประกอบการเรียน
การสอน   

3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

 จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชโ้ครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  สรุป
วธีิด าเนินการวจิยั ดงัตารางท่ี 4 

 

 ตารางที ่4  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย
เอกสาร 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อทดลองใช้
โครงร่าง
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. สอนตามแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้วลาทดลอง 
10 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชัว่โมง  
รวม 40 ชัว่โมง 

3. ทดสอบหลงัเรียน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโนนหนั
วทิยายน จ านวน 
33 คน 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ 
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ขั้นตอนที ่4  การประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลกัสูตร 

 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินผลการใชโ้ครงร่างหลกัสูตรวา่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ 

2. เพื่อปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตร โดยการน าผลการทดลองใชห้ลกัสูตรและขอ้เสนอแนะมา
ใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และมีความเหมาะสมในการ
น าไปใชใ้นโอกาสต่อไป 
 วธีิด าเนินการ 

การประเมินผลการใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ผูว้ิจยัด าเนินการประเมิน  

2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการใช้หลกัสูตรและการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  ผูว้ิจยัด าเนินการ 2 ระยะ คือ การประเมินระหวา่งการ

ใชห้ลกัสูตร และการประเมินผลหลงัการใชห้ลกัสูตร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร  โดยการสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียนของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน บนัทึกผลการสังเกตและสรุปผลการ
ประเมินรายหน่วย 

1.2  การประเมินผลหลงัการใชห้ลกัสูตร ด าเนินการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                             1.2.1  วดัความรู้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัเร่ือง การจดัตกแต่งสวน  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
การจดัสวน ก่อนและหลงัเรียน  แลว้น าผลการทดสอบมาหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อน
และหลงัเรียน 

        1.2.2  ประเมินผลการปฏิบติังานจดัสวน โดยพิจารณาจากความสามารถในการจดั
ตกแต่งสวนไดถู้กตอ้งเหมาะสม โดยใชแ้บบประเมินภาคปฏิบติั 

        1.2.3  ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 
 2.  การปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตร โดยการน าผลการประเมินหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะ 
มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และมีความเหมาะสมในการ

น าไปใชใ้นโอกาสต่อไป 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินผล

งานภาคปฏิบติั  และแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการวดัผล

ประเมินผล และดา้นภาษา ตรวจสอบขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้  
ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถ่ิน  เร่ือง  สวนสวยด้วย      
สองมือ  ดงัน้ี 

2.  การประเมินผลการปฏิบติังานจดัสวน โดยครูผูส้อนและผูรู้้ในทอ้งถ่ินร่วมกนัประเมินผล
การจัดสวนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ          
ตอนท่ี 2 ขั้นการปฏิบติังาน  ตอนท่ี 3 ขั้นหลงัปฏิบติังาน  ตอนท่ี 4 ผลงาน 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
 การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  การสร้างแบบทดสอบ 

1.1  ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ  และคู่มือวดัผลและประเมินผลหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.2  สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ  ให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระ

การเรียนรู้ในหลกัสูตร คือ การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  การสร้างทางเลือก  การวางแผน การปฏิบติังาน

จดัตกแต่งสวน และการน าเสนอผลงานการจดัสวน ส าหรับแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียน เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)  4 ตวัเลือก จ านวน 60 

ขอ้  ดงัรายละเอียดในตาราง 5 
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ตารางที ่5  วเิคราะห์ขอ้สอบ 

 

ผลการเรียนรู้ ความ
เขา้ใจ 

การ
ประยกุตใ์ช ้

การ
วเิคราะห์ 

การประเมิน
ค่า 

การคิด
สร้างสรรค ์

รวม 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนได ้ 7 5 4 - - 16 
2. ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน
การจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 - 3 - 4 8 

3. อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน 
และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดได้
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์

5 3 6 1 3 18 

4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วเิคราะห์
และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและ
ปฏิบติังานจดัสวนให้เหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3 3 3 1 - 10 

5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน
การจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2 2 4 - - 8 

รวม 18 13 20 2 7 60 
 

  1.3  สร้างเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการตรวจสอบให้

คะแนน โดยก าหนดแนวทางการตอบค าถามของแต่ละขอ้โดยให้ 1 คะแนน เม่ือตอบถูก และ 0 

คะแนนเม่ือตอบผดิ 

  1.4  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  

Item Objective Congruence : IOC)  ระหวา่งขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้  น าตารางวิเคราะห์ค่า IOC มา

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60-1.00  

         1.5  น าแบบทดสอบแบบปรนยัจ านวน 60 ขอ้ ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2554 ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อนจ านวน 30 คน   

  1.6  น าแบบทดสอบมาหาค่าระดบัความยากง่าย (Difficulty)  โดยใชสู้ตร 
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N

R
p   

   P หมายถึง  ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 

   R หมายถึง  จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 

   N หมายถึง จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 

โดยก าหนดเกณฑ์ความยากของขอ้สอบไวร้ะหว่าง 0.20-0.80 (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 

1.7 น าแบบทดสอบมาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

       
     

   
 

   D,r หมายถึง  ค่าอ านาจจ าแนก 

      หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มเก่ง 

           หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มอ่อน 

   N หมายถึง  นกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

ซ่ึงเกณฑห์าค่าอ านาจจ าแนกท่ีก าหนด คือมีค่าตั้งแต่ .20 ข้ึนไป (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 

    1.8  น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าผลการทดลองใชม้าหา

ค่าความคงตวัภายในแบบทดสอบ (Internal consistency) โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-

20)  ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 

   

















2

1
1 S

pq

n

n
rtt  

   ttr  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

   n หมายถึง  จ  านวนขอ้ค าถาม 

   p หมายถึง  สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้  

   q หมายถึง  สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้ (q-1) 

   2S  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน (Pretest)  จากการ

น าแบบทดสอบก่อนเรียนให้นกัเรียนท าก่อนการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน

สวยดว้ยสองมือ  และการทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน

หลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแลว้   
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 การวเิคราะห์ขอ้มูล  น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  มาหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test  แบบ Dependent  แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความ

แตกต่างก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

2. การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติ 

2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินภาคปฏิบติัจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล  เพื่อก าหนดโครงสร้างขอบข่าย เน้ือหา

ของเคร่ืองมือ  และด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามประเด็นโครงสร้างเน้ือหาและดา้นกระบวนการ

ท างาน ประกอบดว้ย 4 ตอนคือ ตอนท่ี 1 การเตรียมการ  ตอนท่ี 2 ขั้นการปฏิบติังาน  ตอนท่ี 3 ขั้น

หลงัปฏิบติังาน  ตอนท่ี 4 ผลงาน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตาราง 

1.3 น าแบบประเมินการปฏิบติังานจดัสวนท่ีสร้างข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  และความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

1.4 น าแบบประเมินการปฏิบติังานจดัสวนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้น

หลกัสูตร  ดา้นเน้ือหา   และดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 5 คน ตรวจสอบค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่งเคร่ืองมือกบัลกัษณะพฤติกรรม (IOC)  เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อน

น าไปใช ้

 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยั ประเมินจากการปฏิบติังานจดัสวนของนกัเรียนหลงัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ส้ินสุดตามหลกัสูตรแลว้ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน มาหาค่าเฉล่ีย 

( ̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยใชก้ารประเมิน 

ขั้นเตรียมการ ขั้นการปฏิบติังาน ขั้นหลงัปฏิบติังาน และผลงานใชเ้กณฑแ์ปลความหมาย 4 ระดบั ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.00  หมายถึง  ดีมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ดี 

  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  พอใช ้

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ปรับปรุง 
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3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

3.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ 

3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 1 ฉบบั มี 3 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพ

ทัว่ไปของนกัเรียน  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  โดยผูว้ิจยัได้

ปรับวธีิการสร้างตามวธีิของ ลิเคร์ท (Likert  type scale)  โดยปรับช่วงความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ  

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด   ให ้ 5  คะแนน 

 เห็นดว้ยมาก    ให ้ 4  คะแนน 

 เห็นดว้ยปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

 เห็นดว้ยนอ้ย    ให ้ 2  คะแนน 

 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ให ้ 1  คะแนน 

1.3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถาม  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

(IOC) เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามความคิดเห็นต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ จากนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนส้ินสุดหลกัสูตร

แลว้ คือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555   แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย  

( ̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  โดยใชเ้กณฑ์การแปล

ความหมายของความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสม 

  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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 จากขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร  ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการ

วจิยัดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลารใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

1.เพื่อประเมิน
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ 
 

ประเมินผลหลงัการใช้
หลกัสูตร เพื่อทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัสวน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโนนหนั
วทิยายน จ านวน  
33 คน 

แบบทดสอบใชค้่าเฉล่ีย  
( ̅),  S.D. 
แบบสังเกตเพื่อบนัทึก
พฤติกรรม/วเิคราะห์เน้ือหา
(Content analysis)   

การประเมินผลการ
ปฏิบติังานจดัสวน 

แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบติั/ใชเ้กณฑม์าตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั 

การสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ใชเ้กณฑม์าตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

2. เพื่อปรับปรุง
หลกัสูตร 

น าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ข 

หลกัสูตร  

 


