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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบ นั การศึก ษาของไทยได้รับการพัฒนาให้เจริ ญก้า วหน้าทัดเทียมนานาประเทศเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทิศทางการศึ กษาจึงปรั บเปลี่ ยนให้เป็ นสากลมากยิ่งขึ้ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 6 จึงกาหนดให้การจัดการศึกษา
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม
มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขหมวด 4 (5)
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการจัดเนื้ อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิ จกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง จัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือ กับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ าย
เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา หมวด 9 มาตรา 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ได้ช้ ี ให้เห็ นถึ ง ความจาเป็ นในการปรับเปลี่ ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุ ณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุ ณธรรม และมี ความรอบรู ้ อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้ อมทั้งด้านร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ และ
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ศี ลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อนาไปสู่ สังคมฐานความรู ้ ได้อย่างมัน่ คง แนวการ
พัฒนาคนดังกล่ าวมุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิ ตใจที่ ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้ อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะและความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นในการดารงชี วิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2549) ซึ่ งแนวทาง
ดังกล่ าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่ โลก
ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ย นมี คุณธรรม รั กความเป็ นไทย ให้มีทกั ษะการคิ ดวิเคราะห์
สร้ างสรรค์ มี ทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) มี
จุดเน้นสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มี ปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชี พ นอกจากจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่า นิ ย มตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรี ย นรู ้ และตัวชี้ วดั ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต่า งๆ แล้ว
จะต้องพัฒ นานักเรี ยนให้มี สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คื อ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ น
ความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ
ความรู ้ สึ ก และทัศ นะของตนเองเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร และประสบการณ์ อ ัน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ การเลื อกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุ ผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลื อกใช้
วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถใน
การคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถใน
การแก้ปั ญหาและอุ ป สรรคต่ างๆ ที่ เผชิ ญได้อย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล
คุ ณธรรมและข้อมู ลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจที่มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม 4) ความสามารถใน
การใช้ทกั ษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้ง ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และผูอ้ ื่นและ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ น
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ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2)
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต 3) มีวนิ ยั 4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย
และ 8) มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยีตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน พุทธศักราช 2553 เป็ นกลุ่ม
สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตและรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับการดารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ในการทางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็ นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
พอเพียง และมี ความสุ ข และกาหนดคุ ณภาพผูเ้ รี ยนที่จบการศึ กษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ให้
เข้าใจวิธีการทางานเพื่อการดารงชี วิต สร้ างผลงานอย่างมี ความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปั ญหา และทักษะการแสวงหาความรู ้ ทางานอย่างมี
คุณธรรม และมีจิตสานึ กในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่าและยัง่ ยืน (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551) การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มการงานอาชี พและเทคโนโลยีตอ้ งมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับงาน อาชี พ และเทคโนโลยี มีทกั ษะการทางาน ทักษะการจัดการ สามารถนา
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุม้ ค่า และมีคุณธรรม
สร้างและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ มีนิสัยรั กการทางาน เห็ น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่เป็ นพื้นฐาน ได้แก่ ความ
ขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด และอดทน ทาให้นักเรี ยนสามารถช่ วยเหลื อตนเองและพึ่งตนเองได้ตาม
พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ร่ วมมือและแข่งขัน
ในระดับสากลในบริ บทของสังคมไทย (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2550)
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน มุ่งจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ นาแหล่งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสร้ างและพัฒนาชิ้ นงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เพื่อการดารงชีวิตในครอบครัว สังคม และการ
ประกอบอาชี พ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มการงานอาชี พและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบ
องค์รวม เพื่อให้เป็ นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดารงชี วิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และเทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชี พ มีทกั ษะในการทางาน การประกอบอาชี พ การจัดการ
การแสวงหาความรู้ เลื อกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน สามารถทางาน
อย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน
รักการทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้ อ และมีวนิ ยั ในการทางาน เห็นคุณค่าความสาคัญ
ของงานและอาชีพสุ จริ ต ตระหนักถึงความสาคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม
และพลังงาน (โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน, 2553)
การจัด การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่ ม
งานเกษตรในโรงเรี ยนเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพของโรงเรี ยนและท้องถิ่น โดยมีการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ นเพื่อนามาใช้ในโรงเรี ยน หรื อมีการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีการสอดแทรกหรื อ
บูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนปกติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนจากชี วิต เรี ยนแล้วเกิดการเรี ยนรู ้
สามารถนาความรู ้ ไปใช้ในชี วิตอย่างมีคุณภาพและเป็ นสมาชิ กที่ ดีของสังคมอย่างมีความสุ ข การ
เรี ยนการสอนจะสอนตามความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยครู เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้า
หาความรู้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น หลักสู ตรท้องถิ่ นจึงเป็ นหลักสู ตรที่ ตอบสนองการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
โดยเฉพาะเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนตามสภาพปั ญหาที่เป็ น
จริ ง ทาให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชี วิตจริ งได้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อที่จะนามาใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา
ในชี วิตจริ งของตนเองในวันข้างหน้า รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจที่
เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ของตนเอง ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นสมาชิกของชุมชน (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2543)
การจัดการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่ ม งาน
เกษตรที่ผา่ นมายังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรในเรื่ องการพัฒนานักเรี ยนให้สามารถสร้างผลงาน
อย่า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะการท างานร่ ว มกัน ทัก ษะการจัด การ ทัก ษะกระบวนการ
แก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู ้ ทางานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสานึ กในการใช้พลังงาน
และทรั พยากรอย่างคุ ม้ ค่าและยัง่ ยืน ทาให้งานที่ ออกมาขาดคุ ณภาพ นักเรี ยนไม่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน ทางานอย่างมีกลยุทธ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเกิดจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการคือ 1)
ด้านตัวครู ครู ยงั ใช้วิธีการสอนไม่หลากหลาย เน้นเนื้ อหามากกว่าการฝึ กให้นกั เรี ยนได้คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ขาดการเชื่ อมโยงระหว่างการเรี ยนกับการดารงชี วิต 2) ด้านตัวนักเรี ยนขาด
ความสนใจในการเรี ยน ไม่ได้ฝึกทักษะอย่างจริ งจัง ไม่สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้ขาดความ
รับผิดชอบ เห็นแก่ตวั แก้ปัญหาไม่เป็ น เบื่อหน่ายในการเรี ยน 3) ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยน ยังมี
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น้อยไม่ เพียงพอกับผูเ้ รี ยน สื่ อและเทคนิ ค การสอนไม่น่า สนใจ ล้าสมัย ขาดการศึ กษาจากแหล่ ง
เรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ดังนั้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ นักเรี ยน ผูส้ อนจาเป็ นต้อง
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่กาหนดในหลักสู ตร
โดยกิจกรรมนั้น ๆ จะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรี ยน โรงเรี ยนและชุมชนของนักเรี ยน
ผูส้ อนควรศึ กษาขั้นตอนการวางแผนการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนการสอนและวิธีการวัดผลและประเมินผล โดยศึกษาและกาหนดรู ปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพของนักเรี ยน (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2550)
สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ น
องค์ความรู ้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผเู ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้ ซึ่ งหน่ วยงานระดับ
ท้องถิ่นพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา สภาพปั ญหาชุมชน วัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ สังคม การงานอาชี พ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่ น เพื่อปลู กฝั งให้
ผูเ้ รี ยนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเป็ นไทย สามารถดารงชีวิตและ
เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) สถานศึกษามีหน้าที่ จดั ทา
หลักสู ตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นในเรื่ องที่เกี่ยวกับชุ มชน และท้องถิ่ น
หลักสู ตรท้องถิ่ น เป็ นส่ วนขยายของหลักสู ตรสถานศึกษาโดยอิงสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น สร้างขึ้น
จากสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน หลักสู ตรท้องถิ่ นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิ จและสังคมของท้องถิ่ นนั้นๆ เป็ นการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาที่ มีอยู่ในท้องถิ่ น ผูเ้ รี ยนแสวงหา
องค์ความรู ้ ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ปรับตนเองให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิ ว ตั น์
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของตนเอง สามารถน าความรู้ ไปใช้การพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2543) หรื อสร้างจากหลักสู ตร
แกนกลางที่ ปรั บให้เข้ากับสภาพชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยนตามท้องถิ่ นต่างๆ หรื อสร้ างจากเหตุ การณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผูเ้ รี ย น หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น จะสอดคล้อ งเหมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของท้องถิ่ นนั้นๆ เน้นการเรี ย นรู ้ ชี วิ ต ของตนเองปรั บ ตนเองให้ ท ันกับ การ
เปลี่ ยนแปลงของวิทยาการ การใช้เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลในการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ผูเ้ รี ยนจะได้
เรี ยนรู้ตามสภาพชีวิตจริ งของตนเอง สามารถนาเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิ จและท้องถิ่ นได้ หลักสู ตรท้องถิ่นเกิ ดจากการที่ผเู ้ รี ยนและครู สร้ างขึ้นตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อเรื่ องที่เป็ นปั ญหาของสังคมหรื อของผูเ้ รี ยนเองในขณะนั้นๆ
เนื้ อ หาที่ เ รี ย นจึ ง เกี่ ย วข้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้เรี ยน การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนเป็ นการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับเพศ วัย วุฒิภาวะพื้นฐานความรู ้
และความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเรี ยนจากสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชี วิต ความเป็ นอยู่
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ของผูเ้ รี ยนและสอดแทรกเนื้อหาที่เป็ นความรู ้ ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนเพิ่มเติมผูเ้ รี ยนจะสามารถ
สร้างความรู้และสติปัญญาจากประสบการณ์เดิมของเขา สามารถนามาแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
ศึ ก ษาค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ ต้อ งการจากสื่ อ ที่ มี อ ยู่ ห ลากหลาย เช่ น รายการโทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน เรี ยนจากการปฏิ บตั ิจริ งตามความสนใจ
ของตนเอง มีผลให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข จนถึงการวัดผลประเมินผล ก็วดั จากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
อาจให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง เพื่อน ญาติ หรื อชุมชน รวมทั้งครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมิน
จากความสาคัญดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางาน ที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิ ตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ความสามารถในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริ ง มีทกั ษะในการทางาน และมีเจตคติ
ที่ดี มีความรักและภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เพื่อใช้สอนนักเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง มีจุ ดเน้นเพื่อ ต้องการให้เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่ งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้
เหมาะสมกับเพศ วัย มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ ความคิด และทักษะ โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ งานจัดสวนจริ งจากการเรี ยนรู้ พนั ธุ์ไม้และวัสดุจดั สวนในท้องถิ่ นตนเอง นามา
ออกแบบ ดัดแปลง ปรับปรุ งสวนจากเค้าโครงสวนเดิ มอย่างสร้ างสรรค์เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่าง
การเรี ยนกับชี วิตจริ งและการทางาน รวมทั้งปลูกฝั งให้ผเู ้ รี ยนมีความรัก และความผูกพันกับท้องถิ่ น
ของตน มีการส่ งเสริ มให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษา เป็ นหลักสู ตรที่
สอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิตจริ ง และมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ อย่างบูรณาการไม่แยกส่ วนของกระบวนการ
เรี ยนรู้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ครู จะเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาให้คาปรึ กษา
และช่ วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยน อันจะนาไปสู่ การคิดเป็ น ทาเป็ น และ
สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3. ทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
4. ประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่ น ด้านผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมื อ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานจัดสวน และความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นที่ มีต่อหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
คาถามการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นอย่างไร
2. หลัก สู ต รท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้ว ยสองมื อ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีคุณภาพระดับใด
3. การทดลองใช้ ห ลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้ ว ยสองมื อ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ดาเนินการอย่างไร
4. ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสอง
มือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในด้านผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ก่อนและหลัง
เรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวน และความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ อยูร่ ะดับใด
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในครั้ งนี้ มีแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
(Campbell & Stanley, 1966) ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยกาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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1. ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
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
2. ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสู ตร
ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง จานวน 10 สัปดาห์ รวม
40 ชัว่ โมง
3. เนื้อหา
เนื้ อหาที่ ใช้จดั ทาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ประกอบด้วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 5 เรื่ อง ดังนี้
1) ความรู้พ้นื ฐานการจัดสวน
2) แนวคิดการจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
3) การออกแบบจัดสวน
4) การจัดตกแต่งสวน
5) การประเมินผลและเผยแพร่
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ที่พฒั นาขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนสาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรรายวิชาเพิ่มเติ ม โดยใช้
ระยะเวลาเรี ยนตลอดหลักสู ตร 80 ชัว่ โมง ผูว้ ิจยั นามาทาการทดลองใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ 40 ชัว่ โมง คือ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1-5
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจยั ดังนี้
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการสร้างหรื อพัฒนาหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ ให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของชุ มชน ท้องถิ่ น ตามความต้องการ ความสนใจของนักเรี ยน และหลักสู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ
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ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาข้อมู ล พื้ น ฐาน ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาหลัก สู ตร ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้
หลักสู ตร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ หมายถึง สาระและมวลประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การจัดตกแต่งสวน ที่จดั ทาขึ้นให้สอดคล้องกับจุดเน้นของชุ มชน ท้องถิ่น ความต้องการ ความสนใจ
ของนักเรี ยน และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชี พและเทคโนโลยี ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ผลการ
เรี ยนรู้ คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้ างหลักสู ตร ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน แนวทาง การ
จัดการเรี ยนรู้ ใช้การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสร้ างองค์
ความรู้ สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ความรู ้ พ้ืนฐานการจัดสวน แนวคิดการจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ ทอ้ งถิ่ น การออกแบบจัดสวน การจัด
ตกแต่งสวน การสรุ ปประเมินผลและเผยแพร่
ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง สวนสวยด้ วยสองมือ หมายถึ ง คะแนนด้านความรู้ ที่ ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ตามสาระการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจานวน 40 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน หมายถึง คะแนนด้านการปฏิบตั ิงานจัดสวนที่ได้
จากการวัดผลการปฏิบตั ิงานทั้งขั้นเตรี ยมการ ขั้นปฏิบตั ิงาน ขั้นหลังปฏิบตั ิงานและผลงาน โดยใช้
แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้ วยสองมือ หมายถึง การ
แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ด้านเนื้ อหาสาระ
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ประโยชน์ คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้กบั โรงเรี ยนใกล้เคียงในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
2. ได้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดสวน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3. เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาและ
สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวจนสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
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4. นักเรี ยนรักและภาคภูมิใจในสถาบัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5. เป็ นการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทย วัสดุอุปกรณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นและพันธุ์ไม้ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน

