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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  2)  พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  3)  ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุง
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เก่ียวกบัผลการ
เรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน และความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
 
วธีิด าเนินงานวจัิย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 33 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกท่ีมีนกัเรียนเพียงหอ้งเดียว 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่  แบบสอบถาม 
นกัเรียน แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 คน  และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับงานจดัสวน  2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลองใช้หลกัสูตร  ไดแ้ก่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 20 แผน มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC)  อยู่ระหว่าง  0.80-1.00 และ 3)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้และปรับปรุง
หลกัสูตร  ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  1  ฉบบั  เป็น
แบบทดสอบปรนัย จ  านวน 20 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC)  อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  มีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง  0.30-0.80  มีค่าอ านาจจ าแนก ( r ) 
ระหวา่ง 0.20-0.88  และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .80  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน
จดัสวน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร  มีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC)  เท่ากบั 1.00  ด าเนินการเก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( x ) 
ร้อยละ (%)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test  แบบ Dependent  และวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis)   
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

             1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  เนน้รูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั โดย

การออกแบบและพฒันาบริเวณโรงเรียน มีครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวนเขา้มาจดัการเรียนรู้

และประเมินผล   

             2.  ผลการพฒันาหลกัสูตร ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ประกอบดว้ย 

แนวคิด หลกัการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวชิา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลกัสูตร/

เวลาเรียน  หน่วยการเรียนรู้  แนวทางการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

การวดัและประเมินผล และแผนการจดัการเรียนรู้   เน้ือหาหลกัสูตร ประกอบดว้ย (1) ความรู้

พื้นฐานการจดัสวน (2) แนวคิดการจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  (3)  การออกแบบจดัสวน (4) 

การจดัตกแต่งสวน (5) การสรุปประเมินผลการจดัสวน จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการ

กลุ่ม และกระบวนการแกปั้ญหา  การตรวจสอบประสิทธิภาพพบวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสม    

              3.   ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  

และร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมกลุ่ม สามารถออกแบบและปฏิบติังานจดัสวนไดต้ามวตัถุประสงค ์  

              4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  พบวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดั

สวนก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีคะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวนอยูใ่นระดบัมาก
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และมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ

อยูใ่นระดบัมาก 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง โรงเรียนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ท่ีเนน้รูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั โดย
การออกแบบและพฒันาบริเวณโรงเรียน มีครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวนเขา้มาจดัการเรียนรู้
และประเมินผล สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ท่ีตอ้งการ
ให้จดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 ท่ีก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  มาตรา 27  ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของ
หลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  มาตรา 
28  ก าหนดใหส้าระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวชิาการและวิชาชีพตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคลอ้งกบั  ใจ
ทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการของชุมชน
หรือทอ้งถ่ินนั้น ๆเพื่อให้หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของ
ชุมชนของทอ้งถ่ินนั้น และสอดคลอ้งกบั วิชยั ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆของทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่ิงท่ีควรเพิ่มเติมในระดบัทอ้งถ่ิน ความคาดหวงั
ของทอ้งถ่ิน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ หรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีมีประโยชน์ ท าใหท้ราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงภายในทอ้งถ่ิน 

2.  ผลการพฒันาหลกัสูตร ได้หลักสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ซ่ึงจากการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ระหวา่ง 0.80-1.00   ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดศึ้กษา วเิคราะห์ขอ้มูลและด าเนินการสร้างหลกัสูตรอยา่ง
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เป็นระบบตามแนวทางการพฒันาหลักสูตร สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (2532) ท่ีน าเสนอ

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรไวคื้อ การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

การคดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ การก าหนดมาตรฐานการวดัผลและ

ประเมินผล การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

และ วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2533) ท่ีเสนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตรได ้3 ระบบ คือ ระบบการร่าง

หลกัสูตร เป็นการก าหนดหลกัสูตรโดยดูความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง หลงัจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบหลกัสูตรและด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตรโดย

ผา่นผูเ้ช่ียวชาญ หรือการสัมมนาและมีการทดลองน าร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจยัและปรับแก้

หลกัสูตรก่อนน าไปใช้   ระบบการใช้หลกัสูตร  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการวางแผนการใช้หลกัสูตร  

การบริหารหลกัสูตรและการติดตามผลการใช้หลกัสูตร  และระบบการประเมินผล ประกอบดว้ย

การวางแผนการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานขอ้มูล 

และสอดคลอ้งกบัรายงานของ จริยา  ศรีเพชร (2550: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยั พบว่า 

หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ ประกอบด้วยแนวคิด หลกัการ จุดหมาย ค าอธิบาย

รายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โครงสร้าง  เวลาเรียน   ขอบข่ายสาระการ

เรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้  ส่ือการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และแผนการจดัการ

เรียนรู้  เน้ือหาหลกัสูตรประกอบดว้ย 1)  ประวติัความเป็นมาของคลองมหาสวสัด์ิ  2)  ความส าคญั

ของคลองมหาสวสัด์ิ  3)  บทบาทของคลองมหาสวสัด์ิกบัวิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบนั  4)  

สภาพภูมิศาสตร์  5)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 6) การอนุรักษค์ลองมหาสวสัด์ิ และธญัดา  ไตรวนาธรรม 

(2552) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตร เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง การ

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย แนวคิด 

หลกัการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระการ

เรียนรู้  โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน  แนวทางการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและ

แหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  และแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) เร่ือง ผา้น่า

ฉงน  2) การประดิษฐ์ช้ินงานจากเศษผา้ไหมเป็นของใช้  3)  ประดิษฐ์ช้ินงานจากเศษผา้เป็นของ
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ประดบัตกแต่ง สอดคล้องกับ ประภาพรรณ  โซ่มาลา (2554)  ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน เร่ือง การท าขนมนางเล็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง การท าขนมนางเล็ด เป็นหลักสูตรท่ีน า        

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้ือหาสอดคลอ้งกบัสภาพ

ทอ้งถ่ิน  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic  learning) 

โดยใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาและใช้เทคนิคการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

assessment)  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ในการท าขนมนางเล็ด  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และมี

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

3.  นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และร่วมมือกนัท ากิจกรรมกลุ่ม 

สามารถออกแบบและปฏิบติังานจดัสวนไดต้ามวตัถุประสงค์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจริยา  

ศรีเพชร (2550)  ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ  ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และพบว่า ขณะทดลองใช้หลกัสูตรกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปีท่ี 6  โรงเรียนบา้นคลองมหาสวสัด์ิ นกัเรียนมีความกระตือรือร้น  มีความร่วมมือในการท างาน

กลุ่ม และสนใจปฏิบติักิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบั ธญัดา ไตรวนาธรรม (2552) 

ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร เร่ือง การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สู่งานอาชีพ ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจและ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้  พร้อมกบัร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี และ ประภาพรรณ  โซ่มาลา (2554)  ศึกษา

เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การท าขนมนางเล็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินระหวา่งการใช้

หลกัสูตร  ดา้นจิตพิสัย (Affective domain)  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (ความขยนั  

ความอดทน  สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน และความรับผดิชอบ)  ผา่นเกณฑ์อยูร่ะดบัพอใชข้ึ้นไป  

ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor domain)  นกัเรียนมีความสามารถในการท างาน (ทกัษะการท างาน

ร่วมกนั  ทกัษะกระบวนการท างาน  และทกัษะในการแสวงหาความรู้)  มีความสามารถในการ

แกปั้ญหา (การรับรู้และเขา้ใจ คิดหาทางเลือก เลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา  ด าเนินการแกปั้ญหา  

ประเมินผลและสรุปผล)  ผา่นเกณฑ์อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป  และการประเมินคุณภาพของผลงาน 
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พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถพิมพแ์ผน่ขา้วและท าขนมนางเล็ดผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด  

ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 

4.  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัสวนก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตรแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมี
ความสามารถในการจดัสวนอยู่ในระดบัมากและมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทกัษะการท างาน ทกัษะการจดัการ สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้การท างานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม คุม้ค่าและมี
คุณธรรม สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ สามารถท างานเป็นหมู่คณะมีนิสัยรักการ
ท างาน  เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีเป็น
พื้นฐาน ไดแ้ก่  ความขยนั  ซ่ือสัตย ์ ประหยดัและอดทน  อนัจะน าไปสู่การให้ผูเ้รียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองไดต้ามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ร่วมมือและแข่งขนัในระดบัสากลในบริบทของสังคมไทยและสอดคลอ้ง
กบั จริยา  ศรีเพชร (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกบัคลองมหา
สวสัด์ิก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนมี
ความสามารถในการท าโครงงานเก่ียวกบัการอนุรักษค์ลองมหาสวสัด์ิระดบัสูง  นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรและเห็นว่าหลกัสูตรเร่ืองคลองมหาสวสัด์ิท าให้นักเรียนรัก ภูมิใจใน
ทอ้งถ่ินและเรียนรู้อยา่งมีความสุข  สอดคลอ้งกบั สมาน  ไกรทตั (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เร่ือง พืชพื้นบา้น ต าบลชัยฤทธ์ิ  อ าเภอไชโย  จงัหวดั
อ่างทอง  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรพบวา่หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก (1) 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
(2)  นกัเรียนท่ีผ่านการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  มีคะแนนรวมทกัษะการปฏิบติังานและคุณลกัษณะ
ความกระตือรือร้นในการเรียน  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลงัเรียน
เฉล่ียร้อยละ 84.04  และ (3)  นกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชพื้นบา้น  มี
เจตคติต่อการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเฉล่ียร้อยละ 88.48 และสุนิสสัย  มาตน้ (2550)  ไดศึ้กษา เร่ือง 
การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 เร่ือง การท าปลาส้มสมุนไพร ของโรงเรียนด่านแม่ค  ามนัพิทยาคม 
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อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์  ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการประเมินทกัษะ
การปฏิบัติงานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการท างานของนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรท่ี
พฒันาข้ึน ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียนท่ีมี
ต่อหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงโคพื้นเมือง พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และ
วทิยากรทอ้งถ่ินมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองสวนสวยดว้ยสองมือ  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1.  ขอ้เสนอแนะในการน าหลกัสูตรไปใช ้ เพื่อให้การน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.1  โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ ไปใชใ้นการจดัเรียนการสอนและเผยแพร่ให้โรงเรียนท่ีสนใจน าไปใชใ้นการเรียนการ
สอนต่อไป 

 1.2   โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ให้นักเรียนได้
ปฏิบติังานจดัสวนในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างจิตส านึกรักสถาบนัและสร้างความภาคภูมิใจ  

   1.3  ครูผูส้อนควรจดัการเรียนรู้เร่ืองการออกแบบจดัสวนจนนกัเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ออกแบบจัดสวนได้อย่างสร้างสรรค์ก่อนการลงมือปฏิบัติงานจัดสวนในบริเวณท่ี
รับผดิชอบ  

         1.4  โรงเรียนโนนหันวิทยายนหรือโรงเรียนท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกนัควรส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมเป็นแกนน าในการพฒันาบริเวณโรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน หรือจดัการประกวดบริเวณรับผดิชอบของห้องเรียน   
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลถึงการน าความรู้ทักษะกระบวนการท างาน ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัว่ามีความคงทนหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาหลกัสูตรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
       2.2 ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการและการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์การ
ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ินในการท างานไปใช ้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย  
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