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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลัก สู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ ส าหรั บนัก เรี ย น
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นโนนหัน วิท ยายน สั ง กัดองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัดขอนแก่ น
ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design (แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่ อ นและหลัง ) โดยใช้นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2555
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 33 คน เป็ นหน่ วย
วิเคราะห์ โดยมีข้ นั ตอนดาเนินงานวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร
การดาเนิ นการวิจยั แต่ละขั้นตอน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจาเป็ นและ
การหาข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับการจัดสวน โดยดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาโดยการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บับ ปรั บ ปรุ ง
(พ.ศ.2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2545 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการวิจยั
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2. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2553
เพื่อวิเคราะห์หลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ คุ ณภาพผูเ้ รี ยนกลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี วิสัยทัศน์สถานศึกษา และโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และนาเสนอในรู ปแบบพรรณนาความในส่ วนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
3. ศึ กษาความต้องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยน นักเรี ยนโรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน ปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู ้ในท้องถิ่น จานวน 47 คน
4. ศึ ก ษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและขอบข่ ายเนื้ อหาหลัก สู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมื อ จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ครู ผูส้ อน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ผูป้ กครองนักเรี ยนและและปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์
การใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่ งอาศัยความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 คน
ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี จานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐานโรงเรี ย นโนนหันวิท ยายน จานวน 3 คน ผูป้ กครองนัก เรี ยนจานวน 3 คน นักเรี ย น
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน จานวน 33 คน ปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูม้ ีความรู้และประสบการณ์การจัด
สวนในท้องถิ่น จานวน 3 คน รวม 47 คนโดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 – 15 พฤษภาคม
2555 รวมระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. แบบสั มภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และครู ผสู้ อนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 จานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2
จานวน 1 ข้อ และตอนที่ 3 จานวน 1 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 8 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ใน
เรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการงาน ประสบการณ์ ทางาน ประสบการณ์ การอบรม
สัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น จานวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความสาคัญและองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบด้วย 1) ความสาคัญ
และความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร 2) เนื้ อหาสาระ 3) วิธีจดั การเรี ยนรู้ / สื่ อการเรี ยนรู้ 4)
การวัดผลและประเมินผล
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จานวน 1 ข้อ
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการโดยมีข้ นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้ างของเครื่ องมือและ
ขอบเขตเนื้อหาของพฤติกรรมบ่งชี้ โดยขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด จากนั้นนาแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และด้านภาษาไทย จานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index Item Objective
Congruence : IOC) เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข มีรายละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าส่ วนประกอบของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าส่ วนประกอบของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม
-1 เมื่อแน่ใจว่าส่ วนประกอบของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ไม่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม
IOC
IOC

=

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างส่ วนประกอบของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม

 R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N

แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ค่า IOC ที่คานวณได้มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าส่ วนประกอบของข้อคาถามในแบบ
สัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรี ยม นิลพันธ์, 2555)
ซึ่ งผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า
ทุกประเด็นได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
5. นาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อความ
สมบูรณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการด้านการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ จานวน 1 ฉบับ วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป และวิเคราะห์ความคิดเห็น
โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และนาเสนอแบบพรรณนาความ
2. แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 33 คน สอบถาม เกี่ ยวกับความต้องการการเรี ยนรู้
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จานวน 8 ข้อ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพศ อายุ อาชีพ
ของผูป้ กครองและประสบการณ์ในการจัดสวน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความต้องการของนักเรี ยนในการศึกษาหลักสู ตร
ท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เกี่ ยวกับ 1) สาระการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 5)
การวัดและประเมินผล 4) ผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู้ 5) สื่ อการเรี ยนรู้ เป็ นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี จากหนังสื อและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสู ตร
2. นาข้อมูลที่ได้ในการศึกษามาประมวลเพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้างของเครื่ องมือและ
ขอบเขตเนื้ อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ โดยขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด
4. นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตร ด้านเนื้ อหาและด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดย
การนาแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณา
ลงความเห็นและให้คะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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+1
แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1
แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Objective Congruence : IOC) จากสู ตร
R
IOC = 
N

IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสอบถาม
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนคามคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าข้อคาถาม
ในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรื อสอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อกับลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
พฤติกรรม
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์
ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขด้านการใช้ภาษา
และการเรี ยบเรี ยงถ้อยคาอีกครั้งก่อนนาไปใช้
การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถามความต้องการเกี่ ยวกับหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมื อ กับ นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2555 จานวน 33 คน และกาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังนี้
1. ทาบันทึ กข้อความถึ งผูอ้ านวยการโรงเรี ย นโนนหันวิทยายน เพื่อขออนุ ญาตให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ ข้อมูล
จากแบบสอบถาม
2. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 33 คน โดย
การสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
3. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้นกั เรี ยนคนละฉบับและอธิบายคาถาม เพื่อทาความ
เข้าใจที่ตรงในการตอบแบบสอบถาม
4. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนเกี่ ยวกับความต้องการหลักสู ตรท้องถิ่ น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ใช้สถิ ติค่าร้ อยละและวิเคราะห์ความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3. การสนทนากลุ่ม (Focus group)
ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยการสนทนาในประเด็นที่เกี่ ยวกับความต้องการของ
หลัก สู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ นาเสนอข้อมู ล ที่ ไ ด้จากแบบสั ม ภาษณ์ และแบบ
สอบถามมาร่ วมกันวิเคราะห์ ซึ่ งบุคคลที่ร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
ผูส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ผูป้ กครองนักเรี ยน ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเป็ นผูร้ ู ้ เรื่ องการจัดสวน จานวน 14 คน
กาหนดระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม 2 ชัว่ โมง และกาหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเป็ น 2 ตอน
จานวน 11 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยชื่อ - สกุล
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งหน้าที่การงาน ความรู ้เกี่ยวกับการจัดสวน
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ 1) ความสาคัญและความจาเป็ น 2) การมี
ส่ วนร่ วม 3) ความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) ความคิดเห็นต่อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5) เนื้อหาหลักสู ตร 6) วิธีการจัดการเรี ยนรู้ 7) รู ปแบบและประเภทของสื่ อการเรี ยนรู้ 8) การวัดและ
ประเมินผล 9) ระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ 10) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพประเด็นสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกาหนดโครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขต
ของเนื้ อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ โดยขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. สร้างประเด็นสนทนากลุ่มตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด
4. นาประเด็นสนทนากลุ่มเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content validity) ของประเด็นสนทนากลุ่ม โดยการนาแบบประเมินค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มไปให้ผเู้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็ นและให้คะแนน
แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective
Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00
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5. นาประเด็นสนทนากลุ่มมาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อความ
สมบูรณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 2 ตอน โดยวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป ใช้
ค่าสถิติร้อยละ วิเคราะห์ความคิดเห็นตามประเด็นคาถามโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis)
แล้วนาแบบเสนอเขียนแบบพรรณนาความ
จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด

วิธีการ
การศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบาย
การศึกษา

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เอกสารเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษา/
วิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 9
(2545-2559)
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุ ง พุทธศักราช
2545
วิเคราะห์หลักสู ตร
เอกสารหลักสู ตร
เอกสารหลักสู ตร/
แกนกลางการศึกษา
แกนกลางการศึกษา
วิเคราะห์เนื้ อหา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (Content Analysis)
2551 และหลักสู ตร
2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษา โรงเรี ยน
สถานศึกษา โรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน
โนนหันวิทยายน
พุทธศักราช 2553
พุทธศักราช 2553
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ตารางที่ 1 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์การวิจยั

วิธีการ

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ
สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
การสอบถาม
โรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
การสนทนากลุ่ม

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
แบบสัมภาษณ์/
ครู ผสู้ อนการงานอาชีพฯ วิเคราะห์ใช้ค่า
ร้อยละ และ
วิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา แบบสอบถาม/
ปี ที่ 6 จานวน 33 คน
วิเคราะห์ใช้ค่าร้อย
ละ และวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประเด็นสนทนา
ผูส้ อนวิชาการงานอาชีพ กลุ่ม/วิเคราะห์
ผูป้ กครองนักเรี ยน
เนื้อหา (Content
ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
analysis)
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสั ง เคราะห์ ข้ นั ตอนที่ 1 คื อ ขั้น ศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐาน มาใช้ใ น
การพัฒนาหลักสู ตร
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2. พัฒนาโครงร่ า งหลัก สู ตรโดยผูว้ ิจยั นาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากขั้นตอนที่ 1 ทั้ง จากการศึ ก ษา
นโยบายการศึกษา วิเคราะห์หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี การสัมภาษณ์
การสอบถามและการสนทนากลุ่มมาร่ วมกันวิเคราะห์อีกครั้ง พร้ อมทั้งชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ในการ
ดาเนิ นการ เพื่อเป็ นแนวทางในการร่ างโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ การ
สร้างโครงร่ างหลักสู ตรมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การสร้างโครงร่ างหลักสู ตร
2.1.1 แนวคิด นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาแนวคิดในการจัดทาหลักสู ตร
2.1.2 หลักการ นาข้อมูลที่ศึกษามาพิจารณากาหนดหลักการของหลักสู ตรว่าเป็ น
หลักสู ตรให้ความรู ้กลุ่มเป้ าหมายใด มีลกั ษณะและจุดเน้นที่ใด ตลอดจนมีวธิ ี การอย่างไร
2.1.3 จุดมุ่งหมาย ศึกษาความจาเป็ นในการสร้างหลักสู ตร กาหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตร เพื่อให้ทราบว่าหลักสู ตรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
2.1.4 โครงสร้างหลักสู ตร พิจารณาข้อมูลที่รวบรวมได้ กาหนดเนื้ อหาสาระของ
หลักสู ตรที่ควรจัดให้สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยพิจารณาจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
และขอบข่ายเนื้ อหา เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ แบ่งเนื้ อหาอิงกระบวนการแก้ปัญหา ออกเป็ น 5
หน่วยดังนี้
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง สารวจข้อมูลพื้นฐาน เป็ นการศึกษาความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ ยวกับการจัดสวน ได้แก่ ความเป็ นมา ความสาคัญ ของการจัดสวน ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบ
ของสวน พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 2 เรื่ อง สร้ างแรงบันดาลใจ เป็ นแนวคิดการจัดสวนด้วย
เอกลัก ษณ์ ทอ้ งถิ่ นในท้องถิ่ น เรี ยนรู ้ จากภูมิ ปัญหาท้องถิ่ น วิเคราะห์ มุมสวนจากสวนในบริ เวณ
โรงเรี ยน และสวนในแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ เป็ นการศึกษาหลักการออกแบบ
จัดสวน ฝึ กออกแบบจัดสวน ร่ วมมือกันออกแบบจัดสวนจากโครงร่ างสวนเดิมในบริ เวณโรงเรี ยน
และประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สร้างเรื่ องราวในสวน เป็ นการศึกษาขั้นตอนการจัด
ตกแต่งสวน วางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวน การปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสวน การเก็บงาน
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน เป็ นการทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย สรุ ปประเมินผลงานการจัดตกแต่งสวน นาเสนอผลงานการจัดสวนและเผยแพร่ ในรู ปแบบ
นิทรรศการ
2.1.5 เวลาเรี ยน ศึกษาหลักสู ตรแม่บท และพิจารณาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสู ตร
ว่าจะใช้เวลาสอนเรื่ องละกี่ชวั่ โมง
2.1.6 แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ พิจารณาจากคาอธิบายรายวิชา ผลการเรี ยนรู้
เนื้อหาสาระ และเวลาเรี ยน เพื่อกาหนดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.7 สื่ อการเรี ยนการสอนโดยการวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ คาอธิ บายรายวิชา
เวลาเรี ยน ว่าวิชานี้มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการใด มี
ขอบข่ายเนื้ อหาอย่างไร เพื่อกาหนดสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1.8 การวัดและประเมินผล โดยการวัดและประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ
ด้านความรู้และความเข้าใจ ด้านทักษะและด้านความคิดเห็น
2.1.9 สร้างเอกสารประกอบหลักสู ตรและแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2 การตรวจสอบคุณภาพโครงร่ างหลักสู ตร
เป็ นการนาโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่นที่พฒั นาขึ้นมาประเมินความเหมาะสม ความ
สอดคล้องและความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบโครงร่ างหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือไปใช้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 สิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบ
ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของส่ วนประกอบของโครงร่ าง
หลักสู ตร โดยพิจารณาจาก หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสู ตร แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้/แหล่งเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการทดลองใช้และการประเมินผล
2.2.2 ผูต้ รวจสอบคุณภาพโครงร่ างหลักสู ตร
นาหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นไปตรวจสอบก่อนนาไปใช้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
หลักสู ตร ด้านเนื้ อหา ด้านภาษา และด้านการวัดผลและประเมินผล ประเมินโครงร่ างหลักสู ตร ดังนี้
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสู ตรกับ
วัตถุประสงค์ จานวน 1 คน
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2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและระยะเวลา
ในการทดลองหลักสู ตร จานวน 3 คน
3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสม
สอดคล้องของการประเมินผลการพัฒนาหลักสู ตร
2.2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้อง
ของส่ วนประกอบโครงร่ างหลัก สู ตรที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น ซึ่ งเป็ นแบบประเมิ นโดยใช้ค่ าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมินความสอดคล้องและความสัมพันธ์
ต่า ง ๆ และให้ข ้อเสนอแนะก่ อนนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อไปใช้ ผลการ
ประเมิ น ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ที่ ค านวณได้ต้อ งมากกว่า หรื อ เท่ า กับ 0.5 จึ ง มี ค วาม
สอดคล้องและเหมาะสมในการนาโครงร่ างหลักสู ตรไปใช้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จัดทาโครงร่ างหลักสู ตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม -15
มิถุนายน 2555 นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งโครงร่ างหลักสู ตร ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพโครงร่ างหลักสู ตร กาหนดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16-23 มิถุนายน 2555
เก็บรวบรวมการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ด้า นส่ วนประกอบของโครงร่ างหลัก สู ตร โดยใช้ค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง IOC จากนั้นนามาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และนาเสนอโดยการเรี ยบเรี ยง
พรรณนาความ
การปรับปรุ งโครงร่ างหลักสู ตร นาผลการประเมินโครงร่ างหลักสู ตรของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งโครงร่ างหลักสู ตร เพื่อให้หลักสู ตรมีความเหมาะสมที่จะนาไปทดลอง
ใช้
จากขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสู ตร ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ

วิธีการ
จัดทาโครงร่ าง
หลักสู ตร

ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
องค์ประกอบ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
- ผูส้ อนกลุ่มการงานและ โครงร่ างหลักสู ตร
พื้นฐานอาชีพ โรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน
- ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบประเมิน
โครงร่ างหลักสู ตร/
วิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis)

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ หลักสู ตร
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น จานวน 33 คน ทั้งนี้ เพื่อ
พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองใช้หลักสู ตร
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ วิธีดาเนิ นการมีลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ผูว้ ิจยั นาโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ที่กาหนดแนวทางการจัด
การเรี ย นรู้ แ ละแผนการจัด การเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน กับประชากร
กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2555
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ตาบลโนนสะอาด อาเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจัง หวัดขอนแก่ น จ านวน 1 ห้อ งเรี ย น นัก เรี ย น 33 คน ได้มาโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เนื่องจากเป็ นวิชาเลือกที่มีนกั เรี ยนเพียงห้องเดียวโดยสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ โดยกาหนดแบบแผนการวิจยั เป็ นแบบกลุ่มเดี ยวทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
(The One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553) ดังแสดงในตาราง 3
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ตารางที่ 3 แบบแผนการวิจยั
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

T1 หมายถึง ทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนใช้หลักสู ตร
X หมายถึง การทดลองใช้หลักสู ตร
T2 หมายถึง ทดสอบผลการเรี ยนรู้หลังใช้หลักสู ตร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจ ัย เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยการทดลองใช้หลัก สู ตรกับ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 33 คน ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 31 สิ งหาคม 2555 โดยดาเนินการสอนสัปดาห์ละ 4
ชั่วโมง จานวน 8 สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยมีผรู ้ ู ้ในท้องถิ่นเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิงานสร้างเรื่ องราวในสวน
การทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ให้นกั เรี ยนสอบก่อนที่จะจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
2. ผูว้ ิจยั หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
3. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู้แบบแก้ปัญหา มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสังเกตรับรู ้และเข้าใจ
ปัญหา (หน่วยสารวจข้อมูลพื้นฐาน) 2) ขั้นคิดหาทางเลือก (หน่วยสร้างแรงบันดาลใจ 3) ขั้นเลือก
ทางเลือกในการแก้ปัญหา (หน่วยร่ วมมือกันออกแบบ) 4) ขั้นดาเนิ นการแก้ปัญหา (หน่วยสร้าง
เรื่ องราวในสวน และ 5) ขั้นประเมินผลและสรุ ปผล (หน่วยประชาสัมพันธ์สู่มวลชน) จัดกิจกรรม
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยการสนทนา
ซักถาม การศึกษาจากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วีดีทศั น์ เอกสาร วารสาร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่น ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนการทางาน โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ร่ วมมือกันออกแบบจัดสวน เขียนแบบ
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แปลนสวน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นาเสนอผลงาน วิเคราะห์วจิ ารณ์ ปรับปรุ งแก้ไขแบบแปลน
สวน ลงมือปฏิบตั ิงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นักเรี ยนฝึ กประเมินผลงานตนเองและเพื่อน สรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงาน นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน เผยแพร่ ในงานนิทรรศการ และเว็บไซต์
http://www.kruaree.in.th มีครู และผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและแนะนา ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานจัดสวน
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หลังจากผูว้ ิจยั จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนจบหลักสู ตรแล้ว มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประเมินความสามารถในการปฏิ บตั ิงานจัด
สวน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลหลักสู ตรในขั้นต่อไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ประกอบด้วยหน่วย
การจัดการเรี ยนรู้ที่ 1-5 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 20 แผน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยผูว้ จิ ยั
2. เอกสารประกอบหลักสู ตรได้แก่ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป แบบฝึ ก เอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน
3. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สรุ ป
วิธีดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตร
วัตถุประสงค์
วิธีการ
การวิจยั
เพื่อทดลองใช้
1. ทดสอบก่อนเรี ยน
โครงร่ าง
2. สอนตามแผนการจัดการ
หลักสู ตรท้องถิ่น
เรี ยนรู้โดยใช้เวลาทดลอง
เรื่ อง สวนสวย
10 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชัว่ โมง
ด้วยสองมือ
รวม 40 ชัว่ โมง
3. ทดสอบหลังเรี ยน

กลุ่มเป้ าหมาย
เอกสาร
นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน จานวน
33 คน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ

84

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้ และปรับปรุ งหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลการใช้โครงร่ างหลักสู ตรว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรหรื อไม่
2. เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขหลักสู ตร โดยการนาผลการทดลองใช้หลักสู ตรและข้อเสนอแนะมา
ใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไป
วิธีดาเนินการ
การประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการประเมิน
2 ลักษณะ คื อ การประเมิน ผลการใช้หลัก สู ตรและการปรั บปรุ ง แก้ไขหลัก สู ตร ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
1. การประเมินผลการใช้หลักสู ตร ผูว้ ิจยั ดาเนินการ 2 ระยะ คือ การประเมินระหว่างการ
ใช้หลักสู ตร และการประเมินผลหลังการใช้หลักสู ตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยนของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นโนนหันวิท ยายน บันทึ ก ผลการสั ง เกตและสรุ ป ผลการ
ประเมินรายหน่วย
1.2 การประเมินผลหลังการใช้หลักสู ตร ดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.1 วัดความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่ อง การจัดตกแต่งสวน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
การจัดสวน ก่อนและหลังเรี ยน แล้วนาผลการทดสอบมาหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรี ยน
1.2.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานจัดสวน โดยพิจารณาจากความสามารถในการจัด
ตกแต่งสวนได้ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบตั ิ
1.2.3 ประเมิ น ความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่อ การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ห ลัก สู ต ร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
2. การปรับปรุ ง แก้ไขหลักสู ตร โดยการนาผลการประเมินหลักสู ตรและข้อเสนอแนะ
มาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ยิง่ ขึ้น และมีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไป
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินผล
งานภาคปฏิ บ ตั ิ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ น โดยให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อหา ด้า นการวัดผล
ประเมินผล และด้านภาษา ตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน แบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ใช้ในการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ ดังนี้
2. การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานจัดสวน โดยครู ผสู ้ อนและผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ นร่ วมกันประเมินผล
การจัดสวนของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยแบ่ ง เป็ น 4 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ขั้นเตรี ย มการ
ตอนที่ 2 ขั้นการปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 3 ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 4 ผลงาน
3. แบบสอบถามความคิ ดเห็ นนักเรี ยนที่ มี ต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้หลัก สู ตรท้องถิ่ น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
การสร้ างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การสร้ างแบบทดสอบ
1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลักเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และคู่มือวัดผลและประเมินผลหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้และครอบคลุ มสาระ
การเรี ยนรู้ในหลักสู ตร คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างทางเลือก การวางแผน การปฏิบตั ิงาน
จัดตกแต่งสวน และการนาเสนอผลงานการจัดสวน สาหรับแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จานวน 60
ข้อ ดังรายละเอียดในตาราง 5
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ขอ้ สอบ
ผลการเรี ยนรู้

ความ
การ
การ
การประเมิน การคิด รวม
เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์
ค่า
สร้างสรรค์

1. อธิ บายความรู้พ้นื ฐานการจัดสวนได้
2. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
การจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายหลักการออกแบบจัดสวน
และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
4. อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์
และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและ
ปฏิบตั ิงานจัดสวนให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
5. สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงาน
การจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม

7
1

5
-

4
3

-

4

16
8

5

3

6

1

3

18

3

3

3

1

-

10

2

2

4

-

-

8

รวม

18

13

20

2

7

60

1.3 สร้ างเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบเพื่อใช้เป็ นคู่มือประกอบการตรวจสอบให้
คะแนน โดยกาหนดแนวทางการตอบคาถามของแต่ละข้อโดยให้ 1 คะแนน เมื่ อตอบถู ก และ 0
คะแนนเมื่อตอบผิด
1.4 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) แล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ นาตารางวิเคราะห์ค่า IOC มา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00
1.5 นาแบบทดสอบแบบปรนัยจานวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 ที่เคยเรี ยนเนื้อหานี้มาก่อนจานวน 30 คน
1.6 นาแบบทดสอบมาหาค่าระดับความยากง่าย (Difficulty) โดยใช้สูตร
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p



R
N

P

หมายถึง ค่าความยากของคาถามแต่ละข้อ

R

หมายถึง จานวนคนที่ทาข้อนั้นถูก

N

หมายถึง จานวนคนที่ทาข้อนั้นทั้งหมด

โดยกาหนดเกณฑ์ความยากของข้อสอบไว้ระหว่าง 0.20-0.80 (มาเรี ยม นิลพันธ์, 2553)
1.7 นาแบบทดสอบมาหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้สูตรดังนี้
D,r

หมายถึง ค่าอานาจจาแนก
หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในกลุ่มเก่ง
หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในกลุ่มอ่อน
หมายถึง นักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน

N

ซึ่ งเกณฑ์หาค่าอานาจจาแนกที่กาหนด คือมีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (มาเรี ยม นิลพันธ์, 2553)
1.8 นาแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนาผลการทดลองใช้มาหา
ค่าความคงตัวภายในแบบทดสอบ (Internal consistency) โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR20) ซึ่ งมีสูตรในการคานวณดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธ์, 2553)
rtt



n
n 1

  pq 
1 

S 2 


rtt

หมายถึง สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่

n

หมายถึง จานวนข้อคาถาม

p

หมายถึง สัดส่ วนของคนทาถูกในแต่ละข้อ

q

หมายถึง สัดส่ วนของคนทาผิดในแต่ละข้อ (q-1)

S2

หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจก่อนเรี ยน (Pretest) จากการ
นาแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้นกั เรี ยนทาก่อนการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ และการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
หลังจากสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแล้ว
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน มาหาค่าเฉลี่ย ( ̅ )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ Dependent แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความ
แตกต่างก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
2. การสร้ างแบบประเมินภาคปฏิบัติ
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินภาคปฏิบตั ิจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกาหนดโครงสร้ างขอบข่าย เนื้ อหา
ของเครื่ องมือ และดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือ ตามประเด็นโครงสร้ างเนื้ อหาและด้านกระบวนการ
ทางาน ประกอบด้วย 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 การเตรี ยมการ ตอนที่ 2 ขั้นการปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 3 ขั้น
หลังปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 4 ผลงาน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นตาราง
1.3 นาแบบประเมินการปฏิบตั ิงานจัดสวนที่สร้างขึ้น เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องเชิงเนื้อหา และนามาปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นาแบบประเมินการปฏิบตั ิงานจัดสวนที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
หลักสู ตร ด้านเนื้อหา และด้านการวัดผลและประเมินผล จานวน 5 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเครื่ องมือกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน
นาไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ประเมินจากการปฏิบตั ิงานจัดสวนของนักเรี ยนหลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สิ้ นสุ ดตามหลักสู ตรแล้ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน มาหาค่าเฉลี่ย
( ̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) โดยใช้การประเมิน
ขั้นเตรี ยมการ ขั้นการปฏิบตั ิงาน ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน และผลงานใช้เกณฑ์แปลความหมาย 4 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ดี
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปรับปรุ ง
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3 การสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพ
ทัว่ ไปของนักเรี ยน ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) โดยผูว้ ิจยั ได้
ปรับวิธีการสร้างตามวิธีของ ลิเคร์ท (Likert type scale) โดยปรับช่วงความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากที่สุด

ให้ 5 คะแนน

เห็นด้วยมาก

ให้ 4 คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง

ให้ 3 คะแนน

เห็นด้วยน้อย

ให้ 2 คะแนน

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ให้ 1 คะแนน

1.3 นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม
(IOC) เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นต่อ
การจัด การเรี ย นการสอนด้ว ยหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อ ง สวนสวยด้ว ยสองมื อ จากนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสิ้ นสุ ดหลักสู ตร
แล้ว คือวันที่ 1 กันยายน 2555 แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย
( ̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการ
วิจยั ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลารใช้และปรับปรุ งหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมิน
หลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ

วิธีการ
ประเมินผลหลังการใช้
หลักสู ตร เพื่อทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดสวน

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนโนนหัน
วิทยายน จานวน
33 คน

การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจัดสวน
การสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
2. เพื่อปรับปรุ ง นาผลการประเมินและ
หลักสู ตร
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง
แก้ไข

หลักสู ตร

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล
แบบทดสอบใช้ค่าเฉลี่ย
( ̅ ), S.D.
แบบสังเกตเพื่อบันทึก
พฤติกรรม/วิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis)
แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบตั ิ/ใช้เกณฑ์มาตรา
ส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ
แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ใช้เกณฑ์มาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ

