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บทที ่ 1   
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัการศึกษาของไทยไดร้ับการพฒันาให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมนานาประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางการศึกษาจึงปรับเปล่ียนให้เป็นสากลมากยิ่งข้ึน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 1 มาตรา 6 จึงก าหนดให้การจดัการศึกษา
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขหมวด 4 (5) 
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั ของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้
มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบติั ให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งได ้สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ โดยการจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ   มาตรา 30  ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา หมวด 9  มาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)              
ได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
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ศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมัน่คง  แนวการ
พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
แบบยัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลก     
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มี
จุดเน้นส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ นอกจากจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว 
จะต้องพฒันานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถใน
การคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  3)  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม  บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4)  ความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน  และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้าง
เสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้นและ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็น
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ความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการ
พฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง 
เหมาะสมและมีคุณธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) 
ซ่ือสัตย ์สุจริต 3) มีวนิยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย  
และ 8) มีจิตสาธารณะ 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวิทยายน พุทธศกัราช 2553 เป็นกลุ่ม
สาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทนั 
การเปล่ียนแปลง  สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์
ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
พอเพียง และมีความสุข  และก าหนดคุณภาพผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้
เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ท างานอย่างมี
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีตอ้งมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน อาชีพ และเทคโนโลยี  มีทกัษะการท างาน  ทกัษะการจดัการ  สามารถน า
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการท างานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม คุม้ค่า  และมีคุณธรรม 
สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการท างาน เห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความ
ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั และอดทน  ท าให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตาม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ร่วมมือและแข่งขนั
ในระดบัสากลในบริบทของสังคมไทย (ปัญญา  สังขภิ์รมย ์และสุคนธ์  สินธพานนท,์ 2550) 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน มุ่งจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตามกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ น าแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสร้างและพฒันาช้ินงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  เพื่อการด ารงชีวิตในครอบครัว  สังคม และการ
ประกอบอาชีพ โดยก าหนดวิสัยทศัน์ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบ
องคร์วม เพื่อใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการด ารงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ  มีทกัษะในการท างาน  การประกอบอาชีพ การจดัการ                
การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  สามารถท างาน 
อยา่งมีกลยทุธ์ สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน 
รักการท างาน ประหยดั อดออม ตรงต่อเวลา เอ้ือเฟ้ือ และมีวนิยัในการท างาน  เห็นคุณค่าความส าคญั
ของงานและอาชีพสุจริต  ตระหนกัถึงความส าคญัของสารสนเทศ การอนุรักษท์รัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังาน (โรงเรียนโนนหนัวทิยายน, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ก ลุ่ม 
งานเกษตรในโรงเรียนเป็นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพของโรงเรียนและทอ้งถ่ิน  โดยมีการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อน ามาใช้ในโรงเรียน หรือมีการจดัการเรียนรู้โดยมีการสอดแทรกหรือ
บูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนปกติ  เพื่อมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน เรียนจากชีวิต  เรียนแลว้เกิดการเรียนรู้
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอย่างมีความสุข  การ
เรียนการสอนจะสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียน โดยครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้ 
หาความรู้ดว้ยตนเอง  ดงันั้น หลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงเป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนตามสภาพปัญหาท่ีเป็น
จริง ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผูเ้รียน  เพราะผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตจริงได้  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้  เพื่อท่ีจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา
ในชีวิตจริงของตนเองในวนัขา้งหน้า  รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินชีวติของตนเอง ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน  มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหก้บัผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นสมาชิกของชุมชน (กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543)   
   การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงาน
เกษตรท่ีผา่นมายงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรในเร่ืองการพฒันานกัเรียนให้สามารถสร้างผลงาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ท างานอยา่งมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืน ท าให้งานท่ีออกมาขาดคุณภาพ  นักเรียนไม่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  ท างานอย่างมีกลยุทธ์ ใชค้วามคิดสร้างสรรค์
สร้างและพฒันาผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุส าคญั 3 ประการคือ 1)  
ดา้นตวัครู ครูยงัใชว้ิธีการสอนไม่หลากหลาย เนน้เน้ือหามากกวา่การฝึกให้นกัเรียนไดคิ้ด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผล ขาดการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนกบัการด ารงชีวิต 2) ดา้นตวันกัเรียนขาด
ความสนใจในการเรียน  ไม่ไดฝึ้กทกัษะอยา่งจริงจงั  ไม่สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ท าให้ขาดความ
รับผดิชอบ  เห็นแก่ตวั  แกปั้ญหาไม่เป็น เบ่ือหน่ายในการเรียน  3) ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียน ยงัมี
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น้อยไม่เพียงพอกบัผูเ้รียน ส่ือและเทคนิคการสอนไม่น่าสนใจ ล้าสมยั  ขาดการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ผูส้อนจ าเป็นตอ้ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร  
โดยกิจกรรมนั้น ๆ จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียน  โรงเรียนและชุมชนของนกัเรียน  
ผูส้อนควรศึกษาขั้นตอนการวางแผนการจดัท าแผนการเรียนรู้ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนและวธีิการวดัผลและประเมินผล โดยศึกษาและก าหนดรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของนกัเรียน (ปัญญา  สังขภิ์รมย ์และสุคนธ์  สินธพานนท,์ 2550) 
       สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เป็น
องคค์วามรู้ ทกัษะ กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูเ้รียนควรเรียนรู้ ซ่ึงหน่วยงานระดบั
ทอ้งถ่ินพฒันาข้ึน โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมา สภาพปัญหาชุมชน วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การงานอาชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแนวโน้มการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อปลูกฝังให้
ผูเ้รียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเป็นไทย สามารถด ารงชีวิตและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  สถานศึกษามีหนา้ท่ี จดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชุมชน และทอ้งถ่ิน 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เป็นส่วนขยายของหลกัสูตรสถานศึกษาโดยอิงสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน สร้างข้ึน
จากสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน  หลกัสูตรทอ้งถ่ินจะสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ผูเ้รียนแสวงหา   
องค์ความรู้ท่ีตอบสนองกบัวิถีชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค    
โลกาภิวตัน์   ผูเ้รียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้การพฒันา
ตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได ้ ( กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, 2543) หรือสร้างจากหลกัสูตร
แกนกลางท่ีปรับให้เขา้กบัสภาพชีวิตจริงของผูเ้รียนตามทอ้งถ่ินต่างๆ หรือสร้างจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีมีผลกระทบต่อผูเ้รียน หลักสูตรท้องถ่ินจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินนั้นๆ เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเองปรับตนเองให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของวิทยาการ การใช้เทคโนโลยีและข่าวสารขอ้มูลในการเรียนรู้ต่างๆ ผูเ้รียนจะได้
เรียนรู้ตามสภาพชีวิตจริงของตนเอง  สามารถน าเอาความรู้ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง พฒันาอาชีพ 
พฒันาเศรษฐกิจและทอ้งถ่ินได ้  หลกัสูตรทอ้งถ่ินเกิดจากการท่ีผูเ้รียนและครูสร้างข้ึนตามสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนหรือเร่ืองท่ีเป็นปัญหาของสังคมหรือของผูเ้รียนเองในขณะนั้นๆ 
เน้ือหาท่ีเรียนจึงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู ้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดกบัผูเ้รียนให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัเพศ วยั วุฒิภาวะพื้นฐานความรู้
และความสนใจของผูเ้รียน โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเรียนจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ความเป็นอยู่
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ของผูเ้รียนและสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ ทฤษฏี ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนเพิ่มเติมผูเ้รียนจะสามารถ
สร้างความรู้และสติปัญญาจากประสบการณ์เดิมของเขา สามารถน ามาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในส่วนท่ีต้องการจากส่ือท่ีมีอยู่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบา้น เรียนจากการปฏิบติัจริงตามความสนใจ
ของตนเอง มีผลใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข จนถึงการวดัผลประเมินผล ก็วดัจากส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ 
อาจใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อน ญาติ หรือชุมชน รวมทั้งครูผูส้อนร่วมกนัประเมิน  

จากความส าคญัดงักล่าว  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการท างาน ท่ีน าไปสู่การปฏิบติั ตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริง  มีทกัษะในการท างาน และมีเจตคติ
ท่ีดี  มีความรักและภาคภูมิใจต่อทอ้งถ่ินของตนเอง  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้สอนนักเรียนใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงมีจุดเน้นเพื่อตอ้งการให้เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสมกบัเพศ  วยั  มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้  ความคิด และทกัษะ โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติังานจดัสวนจริงจากการเรียนรู้พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุจดัสวนในทอ้งถ่ินตนเอง  น ามา
ออกแบบ ดดัแปลง ปรับปรุงสวนจากเคา้โครงสวนเดิมอย่างสร้างสรรค์เป็นการเช่ือมโยงระหว่าง          
การเรียนกบัชีวิตจริงและการท างาน  รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรัก และความผูกพนักบัทอ้งถ่ิน
ของตน  มีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในการจดัการศึกษา  เป็นหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตจริง  และมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณาการไม่แยกส่วนของกระบวนการ
เรียนรู้  โดยผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูจะเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษา   
และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่การคิดเป็น ท าเป็น และ
สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2. พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
3. ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
4. ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดา้นผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ย

สองมือ ความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน  และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
 
ค าถามการวจัิย 

1. ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นอยา่งไร 

2. หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และมีคุณภาพระดบัใด 

3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถ่ิน เ ร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ด าเนินการอยา่งไร 

4.  ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสอง
มือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในดา้นผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ก่อนและหลงั
เรียนแตกต่างกนัหรือไม่  ความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน  และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ อยูร่ะดบัใด  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในคร้ังน้ีมีแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
(Campbell & Stanley, 1966)  ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยก าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 33 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกท่ีมีนกัเรียนเพียงหอ้งเดียว 

2. ระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตร 
ระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง จ านวน 10 สัปดาห์ รวม 
40 ชัว่โมง 

3.  เน้ือหา   
เน้ือหาท่ีใช้จดัท าหลักสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั แบ่งออกเป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี 

1) ความรู้พื้นฐานการจดัสวน 
2) แนวคิดการจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
3) การออกแบบจดัสวน 
4) การจดัตกแต่งสวน 
5) การประเมินผลและเผยแพร่ 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติม โดยใช้
ระยะเวลาเรียนตลอดหลกัสูตร 80 ชัว่โมง  ผูว้ิจยัน ามาท าการทดลองใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 40 ชัว่โมง คือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-5  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้วามหมายศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวจิยั ดงัน้ี 
การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น  หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ ให้

สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของชุมชน ทอ้งถ่ิน ตามความตอ้งการ ความสนใจของนกัเรียน  และหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้
หลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตร 

หลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง สาระและมวลประสบการณ์เก่ียวกบั
การจดัตกแต่งสวน ท่ีจดัท าข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัจุดเนน้ของชุมชน ทอ้งถ่ิน ความตอ้งการ ความสนใจ
ของนกัเรียน และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแนวคิด หลกัการ  จุดมุ่งหมาย ผลการ
เรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลกัสูตร ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน แนวทาง  การ
จดัการเรียนรู้ใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้และกระบวนการแกปั้ญหาเพื่อสร้างองค์
ความรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ความรู้พื้นฐานการจดัสวน แนวคิดการจดัสวนด้วยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน การออกแบบจดัสวน การจดั
ตกแต่งสวน การสรุปประเมินผลและเผยแพร่ 

ผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  หมายถึง  คะแนนด้านความรู้ท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ  านวน 40 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตวัเลือก ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน หมายถึง คะแนนดา้นการปฏิบติังานจดัสวนท่ีได้
จากการวดัผลการปฏิบติังานทั้งขั้นเตรียมการ  ขั้นปฏิบติังาน  ขั้นหลงัปฏิบติังานและผลงาน โดยใช้
แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  หมายถึง    การ
แสดงความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ดา้นเน้ือหาสาระ 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นส่ือการเรียนรู้  ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นบรรยากาศใน
การเรียนรู้และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางใหก้บัโรงเรียนใกลเ้คียงในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

              2.  ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้วชิาการจดัสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี       
              3.  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาและ
สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัจนสามารถน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตได ้
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              4.  นกัเรียนรักและภาคภูมิใจในสถาบนั มีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

5. เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินและพนัธ์ุไมใ้น
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการประดบัตกแต่งสวน 


