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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลัก สู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรั บนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 2) พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 3) ทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุ ง
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เกี่ ยวกับผลการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวน และความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ตาบลโนนสะอาด อาเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็ นวิชาเลือกที่มีนกั เรี ยนเพียงห้องเดียว
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือสารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสอบถาม
นักเรี ยน แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการ รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
วิชาการ ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 คน และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่ มีโครงสร้ า งส าหรั บการสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับงานจัดสวน 2) เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการ
ทดลองใช้หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 20 แผน มีค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่า ง 0.80-1.00 และ 3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นผลการใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตร ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน 1 ฉบับ เป็ น
แบบทดสอบปรนัย จานวน 20 ข้อ มี ค่ าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยค่ าดัชนี ความสอดคล้อง
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(IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30-0.80 มีค่าอานาจจาแนก ( r )
ระหว่าง 0.20-0.88 และมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .80 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน และแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร มี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 1.00 ดาเนินการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x )
ร้อยละ (%) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ Dependent และวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เน้นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดย
การออกแบบและพัฒนาบริ เวณโรงเรี ยน มีครู ผสู้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญงานจัดสวนเข้ามาจัดการเรี ยนรู้
และประเมินผล
2. ผลการพัฒนาหลักสู ตร ได้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ประกอบด้วย
แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คาอธิ บายรายวิชา ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ โครงสร้างหลักสู ตร/
เวลาเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาหลักสู ตร ประกอบด้วย (1) ความรู้
พื้นฐานการจัดสวน (2) แนวคิดการจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น (3) การออกแบบจัดสวน (4)
การจัดตกแต่งสวน (5) การสรุ ปประเมินผลการจัดสวน จัดการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ
กลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพพบว่าหลักสู ตรมีความเหมาะสม
3. ผลการทดลองใช้หลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สนใจ กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
และร่ วมมือกันในการทากิจกรรมกลุ่ม สามารถออกแบบและปฏิบตั ิงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์
4. ผลการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัด
สวนก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวนอยูใ่ นระดับมาก
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และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง โรงเรี ยนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ที่เน้นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดย
การออกแบบและพัฒนาบริ เวณโรงเรี ยน มีครู ผสู้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญงานจัดสวนเข้ามาจัดการเรี ยนรู้
และประเมินผล สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) ที่ตอ้ งการ
ให้จดั การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และท้องถิ่ นมากที่ สุด
(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่ กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการส่ งเสริ มภู มิปั ญญา
ท้องถิ่ น ภู มิ ปั ญญาไทย และความรู้ อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู้จกั พึ่งตนเอง มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และ
เรี ย นรู ้ ด้วยตนเองอย่า งต่ อเนื่ อง มาตรา 27 ให้สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานมี หน้า ที่ จดั ท าสาระของ
หลักสู ตรตามวัตถุ ประสงค์ในส่ วนที่เกี่ ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาตรา
28 กาหนดให้สาระของหลักสู ตรทั้งที่เป็ นวิชาการและวิชาชี พต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดี งามและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับ ใจ
ทิพย์ เชื้ อรัตนพงษ์ (2539) ที่กล่าวว่า การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุ มชน
หรื อท้องถิ่นนั้น ๆเพื่อให้หลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ชุ มชนของท้องถิ่นนั้น และสอดคล้องกับ วิชยั ประสิ ทธิ์ วุฒิเวชช์ (2542) ที่กล่าวว่า การศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานต่าง ๆของท้องถิ่ น รวมทั้งสิ่ งที่ควรเพิ่มเติมในระดับท้องถิ่น ความคาดหวัง
ของท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ หรื อวิธีการ
อื่นใดที่มีประโยชน์ ทาให้ทราบข้อมูลที่แท้จริ งภายในท้องถิ่น
2. ผลการพัฒนาหลักสู ตร ได้หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ซึ่ งจากการ
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพพบว่า หลัก สู ตรมี ค วามเหมาะสมโดยมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อง (IOC)
ระหว่าง 0.80-1.00 ทั้งนี้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลและดาเนินการสร้างหลักสู ตรอย่าง
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เป็ นระบบตามแนวทางการพัฒนาหลัก สู ตร สอดคล้องกับ สงัด อุ ท รานัน ท์ (2532) ที่ นาเสนอ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
การคัดเลื อกและจัดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การกาหนดมาตรฐานการวัดผลและ
ประเมินผล การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินผลการใช้หลักสู ตรและการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
และ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533) ที่เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรได้ 3 ระบบ คือ ระบบการร่ าง
หลักสู ตร เป็ นการกาหนดหลักสู ตรโดยดูความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง หลังจากนั้นจึงกาหนดรู ปแบบหลักสู ตรและดาเนิ นการตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตรโดย
ผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อการสัมมนาและมีการทดลองนาร่ อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจยั และปรับแก้
หลักสู ตรก่อนนาไปใช้ ระบบการใช้หลักสู ตร ซึ่ งประกอบไปด้วยการวางแผนการใช้หลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตรและการติดตามผลการใช้หลักสู ตร และระบบการประเมินผล ประกอบด้วย
การวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสู ตร เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานข้อมูล
และสอดคล้องกับรายงานของ จริ ยา ศรี เพชร (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึ กษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ ส าหรั บ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า
หลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วยแนวคิ ด หลักการ จุ ดหมาย คาอธิ บาย
รายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้าง เวลาเรี ยน ขอบข่ายสาระการ
เรี ยนรู้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ สื่ อการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เนื้อหาหลักสู ตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็ นมาของคลองมหาสวัสดิ์ 2) ความสาคัญ
ของคลองมหาสวัสดิ์ 3) บทบาทของคลองมหาสวัสดิ์ กบั วิถีชีวิตของคนในอดีตและปั จจุบนั 4)
สภาพภูมิศาสตร์ 5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6) การอนุรักษ์คลองมหาสวัสดิ์ และธัญดา ไตรวนาธรรม
(2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพีย ง สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 พบว่า หลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง การ
ประดิ ษ ฐ์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ จากเศษผ้า สู่ ง านอาชี พ ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งประกอบด้ว ย แนวคิ ด
หลักการ จุดหมาย คาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง สาระการ
เรี ยนรู ้ โครงสร้ างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมิ นผล และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) เรื่ อง ผ้าน่ า
ฉงน 2) การประดิ ษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าไหมเป็ นของใช้ 3) ประดิ ษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าเป็ นของ
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ประดับ ตกแต่ง สอดคล้องกับ ประภาพรรณ โซ่ มาลา (2554) ศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาหลัก สู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง การทาขนมนางเล็ด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่า หลัก สู ตรท้อ งถิ่ น เรื่ อง การท าขนมนางเล็ ด เป็ นหลัก สู ตรที่ น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเนื้ อหาสอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic learning)
โดยใช้ รู ป แบบกระบวนการแก้ปั ญ หาและใช้ เ ทคนิ ค การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
assessment) เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ ในการทาขนมนางเล็ด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3. นักเรี ยนส่ วนใหญ่สนใจ กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ และร่ วมมือกันทากิ จกรรมกลุ่ม
สามารถออกแบบและปฏิบตั ิงานจัดสวนได้ตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจริ ยา
ศรี เพชร (2550) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และพบว่า ขณะทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ น มีความร่ วมมือในการทางาน
กลุ่ม และสนใจปฏิบตั ิกิจกรรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ ธัญดา ไตรวนาธรรม (2552)
ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง การประดิ ษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่ งานอาชี พ ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สนใจและ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ พร้อมกับร่ วมมือกันในการทากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี และ ประภาพรรณ โซ่ มาลา (2554) ศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง การทาขนมนางเล็ด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินระหว่างการใช้
หลักสู ตร ด้านจิตพิสัย (Affective domain)

นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความขยัน

ความอดทน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน และความรับผิดชอบ) ผ่านเกณฑ์อยูร่ ะดับพอใช้ข้ ึนไป
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) นักเรี ยนมีความสามารถในการทางาน (ทักษะการทางาน
ร่ วมกัน ทักษะกระบวนการทางาน และทักษะในการแสวงหาความรู ้ ) มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหา (การรับรู ้และเข้าใจ คิดหาทางเลือก เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา ดาเนิ นการแก้ปัญหา
ประเมินผลและสรุ ปผล) ผ่านเกณฑ์อยูใ่ นระดับพอใช้ข้ ึนไป และการประเมินคุณภาพของผลงาน
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พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถพิมพ์แผ่นข้าวและทาขนมนางเล็ดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain)
4. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการจัดสวนก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน นักเรี ยนมี
ความสามารถในการจัดสวนอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็ นต่อหลักสู ตรอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานอาชี พและเทคโนโลยี มีทกั ษะการทางาน ทักษะการจัดการ สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้การทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ ม้ ค่าและมี
คุณธรรม สร้ างและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ สามารถทางานเป็ นหมู่คณะมีนิสัยรักการ
ทางาน เห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เป็ น
พื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะนาไปสู่ การให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้ตามพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข ร่ วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริ บทของสังคมไทยและสอดคล้อง
กับ จริ ยา ศรี เพชร (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง คลองมหาสวัสดิ์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคลองมหา
สวัส ดิ์ ก่ อนและหลัง ใช้หลัก สู ตรแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการทาโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์คลองมหาสวัสดิ์ระดับสู ง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรและเห็ นว่าหลักสู ตรเรื่ องคลองมหาสวัสดิ์ ทาให้นักเรี ยนรัก ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับ สมาน ไกรทัต (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่ น ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น เรื่ อง พืชพื้นบ้าน ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง ผลการทดลองใช้หลักสู ตรพบว่าหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ โดยพิจารณาจาก (1)
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
(2) นักเรี ยนที่ผ่านการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น มีคะแนนรวมทักษะการปฏิ บตั ิงานและคุณลักษณะ
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่ นหลังเรี ยน
เฉลี่ยร้อยละ 84.04 และ (3) นักเรี ยนที่เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พืชพื้นบ้าน มี
เจตคติต่อการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่นเฉลี่ยร้อยละ 88.48 และสุ นิสสัย มาต้น (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง
การพัฒ นาหลัก สู ต รท้องถิ่ น สาระการเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ในระดับช่วงชั้นที่ 3 เรื่ อง การทาปลาส้มสมุนไพร ของโรงเรี ยนด่านแม่คามันพิทยาคม
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อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการประเมินทักษะ
การปฏิ บ ัติ ง านและคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ใ นการท างานของนักเรี ยนที่ เรี ยนตามหลักสู ตรที่
พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน และนักเรี ยนที่มี
ต่อหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
วิทยากรท้องถิ่นมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องสวนสวยด้วยสองมือ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาหลักสู ตรไปใช้ เพื่อให้การนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายนควรส่ งเสริ มการนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ ไปใช้ในการจัดเรี ยนการสอนและเผยแพร่ ให้โรงเรี ยนที่สนใจนาไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนต่อไป
1.2 โรงเรี ย นโนนหัน วิ ท ยายนควรส่ ง เสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนตามความ
ต้อ งการของนัก เรี ย น มี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จ ากสภาพแวดล้อ มรอบตัว ให้ นัก เรี ย นได้
ปฏิบตั ิงานจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนเพื่อสร้างจิตสานึกรักสถาบันและสร้างความภาคภูมิใจ
1.3 ครู ผสู้ อนควรจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการออกแบบจัดสวนจนนักเรี ยนสามารถนาไป
ประยุ ก ต์อ อกแบบจัด สวนได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์ ก่ อ นการลงมื อ ปฏิ บ ัติ ง านจัด สวนในบริ เ วณที่
รับผิดชอบ
1.4 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายนหรื อโรงเรี ยนที่ มีบ ริ บทคล้ายคลึ งกันควรส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมเป็ นแกนนาในการพัฒนาบริ เวณโรงเรี ยนจัดกิ จกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรี ยน หรื อจัดการประกวดบริ เวณรับผิดชอบของห้องเรี ยน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จ ัย ติ ด ตามผลถึ ง การน าความรู้ ท ัก ษะกระบวนการท างาน ไปใช้
ประโยชน์ในชี วิตประจาวันว่ามีความคงทนหรื อไม่ อย่างไร เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสู ตรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นในการทางานไปใช้ กับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
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