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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา     
ปีท่ี 6  ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอน
ท่ี 2 พฒันาหลกัสูตร  ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใช้หลกัสูตร และขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลการใช้และ
ปรับปรุงหลกัสูตร  มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง     
สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1)  ผลการศึกษาเอกสารเก่ียวกบันโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 2)   ผลการ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3) ผลการศึกษา   
ความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  4)  ผลการศึกษาสาระเก่ียวกบัการจดัสวน รูปแบบ
การจดักิจกรรม และการวดัผลการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่ละ
ขั้นตอนตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบันโยบายการศึกษา 
               จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบันโยบายการศึกษา  ประกอบด้วยแผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2545      

ผลการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) พบว่า     
มีแนวนโยบายจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  มุ่งพฒันาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  คิดเป็น   
ท าเป็น   พึ่งตนเองได ้ รวมทั้งสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ สรรคส์ร้างสังคมท่ีสงบสุข  มีความรัก   
ความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีความรอบรู้  มีความสามารถท่ีเป็น
สากล  ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย โดยก าหนดวสิัยทศัน์ในภาพรวมคือ ตอ้งการใหก้ารศึกษาไทยสร้าง
คนให้เป็น  “คนดี คนเก่งและมีความสุข”  โดย 1) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งพฒันามนุษยท่ี์สมบูรณ์  มี
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ลกัษณะมองกวา้ง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินยั มีทกัษะส าหรับยุคโลกาภิวตัน์ 2) เป็นการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติและความตอ้งการของบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และ 
3)  เป็นการศึกษาท่ีปรับแนวคิดการจดัการใหม่ ใหผู้เ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
รูปแบบการสอนหลากหลาย ทุกส่วนของสังคมเอ้ือต่อการเรียนรู้  
            ผลการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  และฉบบัปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2545 พบวา่มีการก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการในมาตรา 7 ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มาตรา 27  ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  มาตรา 28  ก าหนดให้สาระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวิชาการและ
วิชาชีพตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 จึงสรุปไดว้า่ นโยบายดา้นการศึกษาระดบัชาติ ในส่วนของการจดัหลกัสูตรการศึกษา 
ตอ้งการให้มีการจดัการเรียนรู้โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น  
สากล ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ในส่วนของ
หลกัสูตรดา้นวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความ
ดีงามและความรับผดิชอบต่อสังคม 

2. ผลการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 
2553 

       ผลการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  พุทธศกัราช 2553  พบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีก าหนดคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งเข้าใจวิธีการ
ท างานเพื่อการด ารงชีวติ สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะ
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ท างานอยา่งมีคุณธรรม และ
มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทพัยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยืน  และก าหนดสาระท่ี 1 การด ารงชีวิต
และครอบครัว  มาตรฐานท่ี 1.1   เขา้ใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการท างาน 
ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
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ความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลงังาน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

ดงันั้นพอสรุปไดว้่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในส่วนของการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากเป็น         
การเรียนรู้โดยใชท้กัษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จนเกิดความเขา้ใจ 
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจัดสวนจากเค้าโครงสวนเดิม  มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานร่วมกนัจาก
การร่วมมือกนัปฏิบติังานจดัสวนในบริเวณโรงเรียน  ท าให้เกิดคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

3. ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วย
สองมือ    
                     ผลการศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ   
จากบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์ 2) การ
สอบถาม  3)  การสนทนากลุ่ม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       3.1   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร                           
                            3.1.1  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม โดยสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารโรงเรียนคือผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน จ านวน 1 คน รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ  จ านวน    1 คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ  านวน 3 คน  
รวม 5 คน รวบรวมขอ้มูลโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์  2)  ความส าคญัและองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  และ 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม   
                3.1.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
                              ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ  านวน 3 คน  โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา
สูงสุด  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  ประสบการณ์ในการศึกษาอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ค่าร้อยละ ดงัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาเป็น
เพศชายจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาย ุ56 ปี  จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมา
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อาย ุ  55  ปี  จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  อายุ 54 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และ
อายุ 53 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมาคือปริญญาโท  จ  านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ  านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00  
รองลงมาคือผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวิทยายน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการ จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนประสบการณ์ในดา้นการศึกษาอบรมสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในรอบ 3 ปี  มีจ  านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ของผูอ้  านวยการ
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี มีรายละเอียดดงัน้ี   

             1)  ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร โดยภาพรวมพบว่า ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ               
มีความส าคญัและจ าเป็น เพราะจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รู้จกักระบวนการ
ท างาน กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของโรงเรียนในการพฒันาโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  รู้จกัคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาสมบติัส่วนรวม และ
นกัเรียนสามารถน าไปพฒันาคุณภาพชีวติได ้
       2) องคป์ระกอบของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ไดแ้ก่ การศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
การจดัตกแต่งสวน   และประมวลความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการและการจดัท าโครงร่างของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ในดา้นเน้ือหาและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ท าให้ทราบขอ้มูล เก่ียวกบัความตอ้งการการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ด้วยสองมือ     โดยเน้นรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตวัเพื่อสร้าง      
องคค์วามรู้  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนเรียนรู้สภาพบริเวณโรงเรียน  วิธีการแกปั้ญหา  ออกแบบพฒันา
บริเวณท่ีรับผิดชอบ และการปฏิบติังานปรับปรุงบริเวณรับผิดชอบ จนสามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้  พัฒนาสมรรถนะด้านการคิด การติดต่อส่ือสาร              
การแกปั้ญหา  การใช้เทคโนโลยี  และทกัษะชีวิต  ตลอดจนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
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ตามความตอ้งการของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของโรงเรียนในการพฒันาโรงเรียนให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   

ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตร  ผูใ้ห้สัมภาษณ์เสนอแนะไวส้อดคลอ้งกนั   
คือ 1) ควรศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสวนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  2)  ควร
ประยุกต์ใชพ้นัธ์ุไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในทอ้งถ่ิน หรือพนัธ์ุไมท่ี้มีประโยชน์ เช่น สมุนไพร พืชผกั 
มาใชใ้นการจดัสวน  และ 3) ควรให้นกัเรียนฝึกออกแบบและปฏิบติังานจดัสวนดว้ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
        3.2  ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
               3.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถามกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน  จ  านวน 33 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม  2)  ความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ และ 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

               3.2.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม  โดย

จ าแนกตามเพศ  อาย ุ อาชีพผูป้กครอง  ประสบการณ์การจดัสวน  ความสนใจ  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
ค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
15 
18 

 
45.45 
54.55 

รวม 33 100 
2. อาย ุ

             นอ้ยกวา่ 18 ปี 
             18 ปีข้ึนไป 

 
1 
32 

 
3.03 

96.97 
รวม 33 100 
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ตารางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                   (ต่อ) 
 
สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

3. อาชีพผูป้กครอง 
             คา้ขาย 
             เกษตรกรรม 
             รับจา้ง 
             รับราชการ 
             อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั 

 
2 

17 
10 
4 
- 

 
6.06 

51.52 
30.30 
12.12 

- 
รวม 33 100 

4. ความชอบเรียนการจดัสวน 
             ชอบ 
             ไม่ชอบ 

 
22 
11 

 
66.67 
33.33 

รวม 33 100 
5. ประสบการณ์การจดัสวน/การดูแลรักษาสวน 

              เคย 
             ไม่เคย 

 
17 
16 

 
51.52 
48.48 

รวม 33 100 
 
 จากตาราง 7  พบวา่ นกัเรียนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน  คิด
เป็นร้อยละ 54.55  เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45  ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุ
มากกวา่ 18 ปี  จ  านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ  96.97  และจ านวน 1 คน มีอายุนอ้ยกวา่ 18 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 3.03  ส่วนอาชีพของผูป้กครองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.52  รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้ง  จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30  และรับ
ราชการ จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.12  ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามชอบการจดัสวน 
จ านวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67  เคยมีประสบการณ์การจดัสวนหรือดูแลรักษาสวน จ านวน  
17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 
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ตารางที ่8  จ  านวนและร้อยละของความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 
ความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตร  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นสาระการเรียนรู้   
       ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน 28 84.85 
       พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 30 90.91 
       การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 30 90.91 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการจดัสวน 27 81.82 
       การออกแบบจดัสวน 29 87.88 
       การวางแผนปฏิบติังานจดัสวน 30 90.91 
       การจดัตกแต่งสวน 29 87.88 
       การประเมินผลการจดัสวน 26 78.79 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้   
       จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน 29 87.88 
       จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนร่วมกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 28 84.85 
       จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 26 78.79 
       จดัการเรียนรู้ร่วมกบัสาระอ่ืน ๆ 25 75.76 
       ศึกษานอกสถานท่ี/แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 30 90.91 
       ศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูจดัเตรียมให้ 25 75.76 
        ฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเอง 31 93.94 
        สัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 25 75.76 
        จดักิจกรรมกลุ่ม 29 87.88 
        สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งครูกบันกัเรียน 25 75.76 
3. การวดัและประเมินผล   
        การสัมภาษณ์ 26 78.79 
        การสอบถาม 29 87.88 
        การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติั 29 87.88 
        การทดสอบโดยขอ้สอบ 27 81.82 
        การตรวจสอบผลงาน (ช้ินงาน) 28 84.85 
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ตารางที ่8 จ  านวนและร้อยละของความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตร (ต่อ) 
 
ความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตร  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จ านวน ร้อยละ 
        การสอบภาคปฏิบติั 29 87.88 
        การใชแ้ฟ้มสะสมงาน 26 78.79 
        ประเมินทกัษะกระบวนการ 31 93.94 
4. ผูป้ระเมินผลการเรียนรู้   
        นกัเรียนประเมินตนเอง 25 75.76 
        เพื่อน 26 78.79 
        ครูผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ 29 87.88 
        ผูป้กครองหรือบุคคลภายนอก 23 69.70 
5. ดา้นส่ือการเรียนรู้   
        ส่ือส่ิงพิมพ ์(เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ต ารา วารสาร  
        นิตยสาร) 

31 93.94 

        ส่ือเทคโนโลย ี(วีดีทศัน์  สไลด ์ อินเตอร์เน็ต) 30 90.91 
 

จากตารางท่ี  8  พบวา่  นกัเรียนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการหลกัสูตรดา้นสาระ 
การเรียนรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน  และการวางแผน
ปฏิบติังานจดัสวน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90 .91  รองลงมาคือ ประวติัการจดัสวน  การ
ออกแบบจดัสวนและการจดัตกแต่งสวน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88  และประเภท ชนิด
และรูปแบบ   การจดัสวน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85  ตามล าดบั  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  ส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ   93.94  รองลงมาคือ 
ศึกษานอกสถานท่ี/แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91  และจดัการเรียนรู้
โดยครูผูส้อนและจดักิจกรรมกลุ่ม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 ดา้นการวดัและประเมินผล  
ส่วนใหญ่ตอ้งการประเมินทกัษะกระบวนการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94  รองลงมาคือ 
การสอบถาม  การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติัและการสอบภาคปฏิบติั จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.88  ดา้นผูป้ระเมินส่วนใหญ่ตอ้งการให้ครูหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูป้ระเมิน จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.88  รองลงมาคือ   เพื่อน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 78.89  และนกัเรียนประเมิน
ตนเอง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  75.76ตามล าดบั  ดา้นส่ือการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ตอ้งการส่ือ
ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์(เอกสารประกอบการสอน  ใบงาน ต ารา วารสาร นิตยสาร) จ านวน 31 คน คิด
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เป็นร้อยละ 93.94  รองลงมาคือ ส่ือเทคโนโลยี  (วีดีทศัน์  สไลด์  อินเตอร์เน็ต) จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.91  ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นทัว่ไปของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
  จากการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนตอ้งการศึกษา     
ดูงานการจดัสวนนอกสถานท่ี เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบจดัสวนและตอ้งการงบประมาณ
สนบัสนุนจากทางโรงเรียน เพื่อน าไปจดัสวนตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้เป็นมุมพกัผอ่น 
 4.  ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและขอบข่ายเนือ้หาหลกัสูตร  
      ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนและขอบข่ายเน้ือหาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยดว้ยสองมือ จากผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูส้อน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง
นกัเรียนและและปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
     3.1  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

ตอนที่ 1   สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม  ได้แก่ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ผูป้กครอง 
และผูรู้้ในทอ้งถ่ิน โดยจ าแนกตามเพศ  อาย ุ การศึกษาสูงสุด  อาชีพ สถานภาพ  ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัสวน วเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางที ่ 9  จ  านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
 

สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

               ชาย 
               หญิง 

 
7 
7 

 
50 
50 

รวม 14 100 
2. อาย ุ

ต ่ากวา่  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
สูงกวา่  50  ปี 

 
0 
1 
6 
7 

 
0 

7.14 
42.86 

0 
รวม 14 100 
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ตารางที ่ 9  จ  านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่มจ านวน 
                  และร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม (ต่อ) 
 
สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

3.    ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
0 
4 
0 
7 
3 

 
0 

28.57 
0 

50 
21.43 

รวม 14 100 
      4.    อาชีพ 
             คา้ขาย 
             รับจา้ง 
             เกษตรกร 
            รับราชการ 

 
3 
1 
3 
7 

 
21.43 
7.14 

21.43 
50 

รวม 14 100 
6.   สถานภาพ 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
            ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
            ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัสวน 
            กรรมการสถานศึกษา 
            ผูป้กครอง 

 
1 
1 
3 
3 
3 
3 

 
7.14 
7.14 

21.43 
21.43 
21.43 
21.43 

รวม 14 100 
7. ความรู้เก่ียวกบัการจดัสวน 
             มี 
            ไม่มี 

 
14 
0 

 
100 

0 
รวม 14 100 
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 จากตาราง 9 พบว่า  ผูร่้วมสนทนากลุ่มเป็นเพศชาย จ านวน 7 คนและเพศหญิงจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืออาย ุ
41-50 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  และ อายุ 31-40 ปี จ  านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 7.14 
ตามล าดบั  ระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
50  รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  และระดับปริญญาโท  
จ  านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 21.43  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคืออาชีพคา้ขายและเกษตรกร  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และ รับจา้ง จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัสวน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้กครอง 
อยา่งละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43  ผูใ้หข้อ้มูลทุกคนมีความรู้เร่ืองการจดัสวน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร
ท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ของผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัสวน  กรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  ผูป้กครองนกัเรียน  มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  ความเห็นและความจ าเป็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
จากการสนทนากลุ่มและการประมวลความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการและการจดัท าโครงร่างของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือในดา้นเน้ือหาและวิธีการจดักิจกรรม การเรียนการสอน 
ท าให้ทราบขอ้มูล เก่ียวกบัความตอ้งการการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ โดยเนน้รูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเพื่อสร้างองคค์วามรู้  
โดยการจดัให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัสภาพปัญหา วิธีการแกปั้ญหา และการปรับปรุงสภาพความ
แวดล้อมรอบตวันกัเรียน จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได ้ พฒันา
สมรรถนะดา้นการคิด การติดต่อ ส่ือสาร การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และทกัษะชีวิต  ตลอดจน
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตามความตอ้งการของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์
ของโรงเรียนในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  แต่ยงัประสบปัญหาและอุปสรรค 
กล่าวคือยงัไม่มีหลกัสูตรท่ีใชก้ าหนดแนวทาง การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ   อนัสนองต่อ
นโยบายของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2552-2559)  ดงันั้นทุกคนจึงมีความเห็น
ตรงกนัว่าตอ้งการให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
เพราะสามารถช่วยพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนและสามารถพฒันาโรงเรียน 
ตลอดจนช่วยปลูกฝังความรักในสถาบนั รักษาสมบติัส่วนรวมและจิตบริการ 
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ความเห็นเก่ียวกบั การส่งเสริมการพฒันาในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย  
ดว้ยสองมือ  พบวา่ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและสนบัสนุน เช่น เป็นวิทยากรในการให้แนวคิด
เก่ียวกับการจัดสวน  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้พนัธ์ุไม้ในท้องถ่ิน  ท าความเข้าใจกับผูป้กครอง  
สนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

ความเห็นเก่ียวกบัผลการเรียนรู้  พบว่า  ส่วนใหญ่ตอ้งการให้นักเรียนเรียนรู้ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดสวน  สามารถออกแบบและจัดตกแต่งสวนในบริเวณโรงเรียนได้ด้วย        
ความร่วมมือในกลุ่ม  ประยุกต์ใช้พนัธ์ุไม้ท่ีเจริญเติบโตได้ง่ายในท้องถ่ินให้ประโยชน์ทั้งด้าน    
ความสวยงาม  คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา ซ่ึงมีอยูม่ากมายในทอ้งถ่ิน มาจดัตกแต่งสวน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการและสมรรถนะส าคญั ดงัท่ี
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีไดก้ล่าวว่า “หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยดว้ยสองมือ เป็นหลกัสูตรท่ีน่าสนใจเพราะให้ประโยชน์ทั้งกบันกัเรียนและโรงเรียน ท่ีส าคญั
นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการท างาน  กระบวนการจดัการและกระบวนการกลุ่ม  ไดใ้ชค้วามคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบและปฏิบติังานจดัสวน  โรงเรียนเองก็ไดพ้ฒันาบริเวณให้สวยงาม จะ
ช่วยใหน้กัเรียนรักสถาบนัยิง่ข้ึน” 
 ตอนที ่3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
  1.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  พบว่า  ควรก าหนดจุดมุ่งหมายให้
สอดคลอ้งกบัสาระที่น ามาใช้สอน โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความเป็นมา
ของการจดัสวน   ความส าคญัของการจดัสวน  ประเภท  ชนิด และรูปแบบของสวน  พนัธุ์ไมแ้ละ
วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน การออกแบบจดัสวน การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี  การออกแบบจดัสวนโดยการดดัแปลงจากโครงสร้างสวนเดิม  การวางแผนปฏิบตัิงาน  
และการปฏิบติังานจดัตกแต่งสวน การสรุปประเมินผล น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ทั้งน้ีเพื่อให้
นกัเรียนเกิดสมรรถนะส าคญัทั้งด้านทกัษะการส่ือสาร การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี 
ทกัษะชีวิต  เกิดทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ และเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามความตอ้งการของหลกัสูตร ตามท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและคณะครูซ่ึงไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวา่ 
  1)   เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
แหล่งความรู้เบ้ืองต้นจากความสนใจของนักเรียน จนสามารถน ามาสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
               2)  เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการ
ออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้วยงามและมีคุณค่า 
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                         3)  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้และทกัษะการท างาน  
การจดัการ  การแสวงหาความรู้  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานและ
การท างานเป็นกลุ่ม   
                           4)  เพื่อพฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกนั  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมดว้ย
การมีความเช่ือ และตระหนกัว่ามนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั  พึ่งพาอาศยักนัและอยู่ดว้ยกนัอยา่งมี
ความสุข และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม ปรับปรุง
บุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์  ขยนั  อดทน รักการท างาน  ประหยดั  อดออม 
ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ และ มีวินัยในการท างาน   
 2.   ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตร  พบว่า นกัเรียนควรเรียนรู้ใน
เร่ือง  1)  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวน ไดแ้ก่ ความเป็นมาและความส าคญัของการจดัสวน 
ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน  2)  แนวคิดการจดัสวน
ดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  3)  หลกัการออกแบบจดัสวน  4)  การจดัตกแต่งสวน 5)  การสรุปประเมินผล
งานการจดัสวน โดยควรจดัให้นกัเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อสังเคราะห์
เป็นองคค์วามรู้จนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
                      3.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  พบว่า  ควรก าหนดเวลาของ
การศึกษา  ส ารวจขอ้มูล  ฝึกออกแบบ และปฏิบติังานจดัสวนให้เหมาะสมกบักิจกรรม  หากเวลาไม่
พอก็จดัเพิ่มเติมนอกเวลาเท่าท่ีจ  าเป็น 
                      4.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่  วิธีการท่ีท าให้นกัเรียนเรียน    
ไดดี้คือการใช้ส่ือการเรียนการสอนและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ควบกบักิจกรรมในห้องเรียน          
ให้นกัเรียนเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เรียนรู้จาก    
แหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุไม ้ สวนในทอ้งถ่ิน            
จดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  เรียนรู้ดว้ย      
ตนเองและสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง จนสามารถออกแบบจดัสวนและพฒันางานการจดัสวนได ้
เนน้กระบวนการท างาน  กระบวนการจดัการและกระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้นกัเรียนร่วมมือซ่ึงกนั
และกนั  สามารถสรุปประเมินผลงาน น าเสนอและเผยแพร่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     5.  ความคิดเห็นดา้นการวดัและประเมินผล  พบวา่ควรมีการวดัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวน หลกัการออกแบบจดัสวน  การจดัตกแต่งสวน วดัความสามารถ
ในดา้นการคิด  วดัทกัษะกระบวนการ  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม  ประเมินผลงาน
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หรือช้ินงาน  ประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน โดยครู นกัเรียน และเพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมิน
การเรียนรู้ของนกัเรียน 
 6.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  พบวา่   ควรให้โรงเรียนด าเนินการจดัท าหลกัสูตรตามท่ีได้
ร่วมกนัวิเคราะห์  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนศึกษา ส ารวจ  สร้างทางเลือก ออกแบบ 
วางแผน และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  เอกสารประกอบหลกัสูตรควรมีเน้ือหาท่ีศึกษาไดง่้าย มีกิจกรรม
และภาพประกอบ  จดัท าส่ือการสอนข้ึนมาประกอบการเรียนการสอน  และแบ่งเป็นหมวดหมู่ตาม
หน่วยการเรียนรู้ น าข้ึนเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  
มีคู่มือในการใชห้ลกัสูตรเพื่อความสะดวกในการน าไปใช ้
 
ผลการพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลขั้นท่ี 1  
ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่  1)  ศึกษานโยบายด้านการศึกษา  เอกสารและผลการวิจยัเก่ียวกบั 
การพฒันาหลกัสูตร  2)  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
พุทธศกัราช 2553  3)  ศึกษาความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูส้อน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองนกัเรียน  นกัเรียน
โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  ปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ในทอ้งถ่ิน และ 4)  ศึกษาแนวทางการจดัการเรียน
การสอนและขอบข่ายเน้ือหาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จากผูบ้ริหารโรงเรียน  
ครูผูส้อน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียนและและปราชญ์ชาวบา้นหรือ
ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  มาเป็นประเด็นในการพฒันาหลกัสูตร  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1)  การพฒันา
โครงร่างหลกัสูตร 2) การประเมินโครงร่างหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) การปรับปรุงโครงร่าง
หลกัสูตร 

1. ผลการพฒันาโครงร่างหลกัสูตร  
       จากผลการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้ง
ค  าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ น ามาพฒันาโครงร่างหลกัสูตร ประกอบดว้ยแนวคิด หลกัการ จุดหมาย  
ค าอธิบายรายวชิา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน แนวการด าเนินการ
จดัการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  แผนการจดัการเรียนรู้     
มีรายละเอียดดงัน้ี   
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แนวคิด 
             ตามความในมาตรา 27 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระ
ของหลักสูตรตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซ่ึงหมายถึง สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาและความตอ้งการของสังคม และ 
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาดว้ย 
   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  เป็นรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างองค์ความรู้  มีเป้าหมายมุ่งท่ีรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั จาก
สภาพภูมิทศัน์ในโรงเรียน  วิธีการแกปั้ญหา และการปรับปรุงดดัแปลงสวนจากเคา้โครงสวนเดิม 
จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้  พฒันาความสามารถในการ
ปฏิบัติจริง  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง  จนเกิดความช านาญและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์   พฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกัน  เป็นผูมี้คุณธรรม  
จริยธรรมดว้ยการมีความเช่ือ และตระหนกัว่ามนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั  พึ่งพาอาศยักนัและอยู่
ดว้ยกนัอยา่งมีความสุข  และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม  
ปรับปรุงบุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ เนน้การมีเหตุผลและมีวสิัยทศัน์ 
 หลกัการ 
            เพื่อจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพื่อให้นักเรียนได้มีการพฒันาทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  รู้จกัตนเอง  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ จึงก าหนดหลกัการของ
หลกัสูตรดงัน้ี 
                 1)  เป็นหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถพฒันาตนเอง
ไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน  
                  2)  เป็นไปตามหลกัการท างานในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังาน
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทกัษะการท างาน การจดัการ และการท างานเป็นกลุ่ม  โดยได้น าเอา
ความรู้เร่ือง    การจดัสวน ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และการออกแบบเทคโนโลยีมาบริหารจดัการ
พฒันาบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกนั ไดแ้ก่ 
กระบวนการกลุ่ม  การฝึกคิด  การแกปั้ญหา  การเนน้กระบวนการ  และการเรียนแบบร่วมมือ  ทั้งน้ี
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มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง  โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา   
       3)  ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  เป็นการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้   
              4)  ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงกบั
ต ารา  แต่ผูส้อนจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ท่ี
ไดใ้หส้มบูรณ์ 

จุดมุ่งหมาย 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินฉบบัน้ี มุ่งจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้และคุณลกัษณะดงัน้ี 

 1) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้
เบ้ืองตน้จากความสนใจของนกัเรียน จนสามารถน ามาสรุปความรู้ดว้ยตนเองได ้
 2)  เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการออกแบบและ
พฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้วยงามและมีคุณค่า 
 3)  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู ้เ รียน  ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทกัษะการท างาน        
การจดัการ การแสวงหาความรู้  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานและ 
การท างานเป็นกลุ่ม   
 4)  เพื่อพฒันาความสามารถของการอยูร่่วมกนั  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยการมีความ
เช่ือ และตระหนกัวา่มนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั พึ่งพาอาศยักนัและอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข  และ
เป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหมี้ชีวติท่ีงอกงาม  ปรับปรุงบุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์  ขยนั  อดทน  รักการท างาน ประหยดั  อดออม ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ 
และมีวินัยในการท างาน   

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ืองสวนสวยด้วยสองมือ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะส าคญัตาม
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดแ้ก่  

1) ความสามารถในการส่ือสาร   
2) ความสามารถในการคิด  
3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  



107 

 

6) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี 

1) รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
2) อยูอ่ยา่งพอเพียง    
3) ซ่ือสัตยสุ์จริต       
4) มุ่งมัน่ในการท างาน 
5) มีวนิยั    
6) รักความเป็นไทย    
7) ใฝ่เรียนรู้     
8) มีจิตสาธารณะ 
ค าอธิบาย 

 ศึกษา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัสวน  หลกัการออกแบบจดัสวน  การจดัตกแต่งสวน  
ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ิน  ออกแบบจดัสวนจากเคา้โครงสวนเดิมใน
พื้นท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ ถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็นภาพร่างสองมิติ มีความคิด
สร้างสรรค ์ในการเลือกและใชว้สัดุอุปกรณ์จดัสวนท่ีเหมาะสมกบัแบบและสภาพพื้นท่ี ปฏิบติังาน
จดัสวนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดูแลรักษา  ประเมินผลการปฏิบติังานและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อยา่งเหมาะสม  
 โดยใชก้ระบวนการท างาน กระบวนการจดัการ กระบวนการท างานร่วมกนั กระบวนการ
แกปั้ญหาในการท างาน  กระบวนการเทคโนโลย ี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลกัษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้
พลงังาน ทรัพยากร  ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี    

ความคิดสร้างสรรค ์
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4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวน   ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สาระส าคัญ 

 สวนสวยดว้ยสองมือ เป็นการจดัสวนท่ีเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จดัตกแต่งสวน
และพฒันางานดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  โดยใชข้อ้มูลความรู้จากการศึกษา การส ารวจขอ้มูลการจดัสวน
ในทอ้งถ่ิน การศึกษาดูงาน  แลว้น ามาวิเคราะห์พื้นท่ีและออกจดัสวน  จดัตกแต่งสวนโดยใช้วสัดุ
อุปกรณ์ พนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน เช่น พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั พืชสมุนไพร มาใชใ้นการจดัสวนเพื่อให้
เกิดคุณค่าทั้งดา้นความงามและประโยชน์ใชส้อย  

สาระการเรียนรู้ 
1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวน 

1.1  ความเป็นมาของการจดัสวน 
1.2  ประเภท ชนิดและรูปแบบของการจดัสวน 
1.3  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
1.4  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 

 2.  แนวคิดการจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
 3.  การออกแบบจดัสวน 
 4.  การจดัตกแต่งสวน 
 5.  การประเมินผลงานการจดัสวน 

โครงสร้างหลกัสูตร / เวลาเรียนหลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
1. เน้ือหาของหลกัสูตร 

        เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินฉบบัน้ี  ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง  สวนสวยดว้ย 
สองมือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยการน าขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ วทิยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    2.   หน่วยการเรียนรู้ 
             หน่วยการเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  จดัแบ่งตามขั้นตอน
กระบวนการแกปั้ญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ยเน้ือหา  5  เร่ือง ดงัน้ี 
     1)  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน  จ านวน  8 ชัว่โมง 

 2)  สร้างแรงบนัดาลใจ  จ านวน  4 ชัว่โมง 
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 3)  ร่วมมือกนัออกแบบ       จ านวน  12 ชัว่โมง 
     4)  สร้างเร่ืองราวในสวน   จ านวน  12 ชัว่โมง  

 5)  ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน  จ านวน  4 ชัว่โมง 
     การจดัท าสาระการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  สาระการด ารงชีวติ
และครอบครัว  มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ดงัน้ี 

1)  อธิบายวธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวติ 
2)  สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานร่วมกนั  
3)  มีทกัษะการจดัการในการท างาน 
4)  มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน 
5)  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
6)  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน 
7) ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
3.  เวลาเรียน 

          หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จดัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1  โดย
ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนเป็นเวลา 10  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  4 ชัว่โมง รวมจ านวน 40 
ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางที ่10  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  และเวลาท่ีใชส้อน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชัว่โมง) 

1 
ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 

1 ความเป็นมาของการจดัสวน 2 
2 ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน 2 
3 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 2 
4 การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 2 

2 
สร้างแรงบนัดาลใจ 

5 การส ารวจขอ้มูลทอ้งถ่ิน 2 
6 การศึกษาดูงาน 2 
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ตารางที ่10  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  และเวลาท่ีใชส้อน (ต่อ) 
 

 
2. ผลการประเมินโครงร่างหลกัสูตร 
      การประเมินโครงร่างหลกัสูตร ประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผลเป็นผูป้ระเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ แนวการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้  
เน้ือหากบัเวลาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชัว่โมง) 

3 
ร่วมมือกนัออกแบบ 

7 องคป์ระกอบศิลป์การออกแบจดัสวน 2 
8 หลกัการออกแบบจดัสวน 2 
9 การออกแบบจดัสวน 2 
10 ปรับปรุงแบบแปลนสวน 2 
11 การค านวณค่าใชจ่้าย 2 

4 
สร้างเร่ืองราวในสวน 

 

12 การจดัตกแต่งสวน 2 
13 โครงงานสวนสวยดว้ยสองมือ 2 
14 การเตรียมพื้นท่ี 2 
15 การจดัวางองคป์ระกอบหลกั 2 
16 การจดัวางองคป์ระกอบรอง 2 
17 การจดัวางองคป์ระกอบเสริม 2 
18 การเก็บงาน 2 

5 
ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 

19 การสรุปประเมินผล 2 
20 การน าเสนอ 2 

  รวม 40 



111 

 

(Content  analysis)  แลว้น าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร  ผลการประเมินโครงร่าง
หลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสูตรมีค่าระหวา่ง 0.80-1.00  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

          2.1  ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในโครงร่างหลักสูตร ได้แก่ แนวคิด 
หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  ค  าอธิบายรายวชิา  ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลกัสูตร / เวลาเรียน 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  แผนการจดัการเรียนรู้  ผล
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80  ดงันั้นองคป์ระกอบของหลกัสูตรมี
ความสอดคลอ้ง 

           2.2  ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ 20 แผน ไดแ้ก่ 
สาระส าคญั  ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู้ การวดัประเมินผล  ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.80 
– 1.00  ดงันั้น ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

           2.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งแนวทางการด าเนินการการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้  ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่า
ดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  ดงันั้น แนวการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้   มีความสอดคลอ้ง  
               2.4  ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเวลาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ตามโครงสร้าง 
หลกัสูตร  ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ดงันั้น เน้ือหาใน  
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้กบัเวลามีความสอดคลอ้ง 

             2.5  ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้         
ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ดงันั้น  กิจกรรมการเรียนรู้         
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้กบัเวลามีความสอดคลอ้ง 

              2.6  ความสอดคลอ้งของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล   
ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ   มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ดงันั้น  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้ง 

3.  ผลการปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร      
     จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัได้น า

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาสังเคราะห์ และน าขอ้มูลมาใช้เพื่อการปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร      
ก่อนน าหลกัสูตรไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ทั้งน้ีมีประเด็นปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
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      3.1  ปรับแผนการจดัการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  ปรับปรุงการใชภ้าษาให้
ชดัเจนยิ่งข้ึน  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ให้นกัเรียนเตรียมความพร้อมในการทศันศึกษานอกสถานท่ี  
นดัหมายเวลาออกเดินทางใหช้ดัเจน   
                    3.2  ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เน่ืองจากกิจกรรมไม่สอดคลอ้งกบัเวลา โดยเพิ่ม
การศึกษาหลกัการออกแบบจดัสวนในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บนเวบ็ไซต ์www.kruaree.in.th ใน
หอ้ง E-learning และศึกษาเพิ่มเติมในเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ 
              จากผลการประเมินโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ก่อนการน าหลกัสูตร
ไปทดลองใช้  โดยผูเ้ชี่ ยวชาญจ านวน 5 คน โดยการตรวจสอบด้วยค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC)  ประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินค่าความสอดคลอ้งพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ทุกประเด็น
มีความสอดคลอ้ง  มีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงันั้นจึงพอสรุปได้
วา่โครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองสวนสวยด้วยสองมือ มีความเหมาะสมในการน าไปทดลองใช้
กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น   
 
ผลการทดลองใช้หลกัสูตร 
 ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 33 คน ในภาคเรียน  
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โดยผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  มีการบนัทึกผลหลงัการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ทุกแผน พบวา่ 

1. ก่อนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัได้ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบันักเรียนถึงจุดประสงค์ของการจดั    

การเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แลว้จึงด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยการช้ีแจงการด าเนินการทดลองใช้หลกัสูตรและแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มเป็นหลกั  เพราะตอ้งการฝึกนกัเรียนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั รู้จกัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบและร่วมมือช่วยเหลือกนั  เม่ือนกัเรียนเขา้ใจตรงกนัแลว้
จึงด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
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2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่1: ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน  แบ่งออกเป็น 4 แผน ไดแ้ก่ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  ความรู้พื้นฐานการจดัสวน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผูว้ิจยั
ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  วดัความรู้เก่ียวกบัการจดัสวนดว้ยแบบทดสอบแบบปรนยั 
แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ  น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูน าภาพตวัอย่างสวนลกัษณะ
ต่าง ๆ  มาให้นกัเรียนดูแลว้ตั้งค  าถามนกัเรียนถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสวนในภาพกบัความเป็นอยู่
ของมนุษยแ์ละประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ครูอธิบาย
ให้นกัเรียนฟังวา่การท างานศิลปะทุกแขนงตอ้งมีการออกแบบ  การจดัสวนก็ตอ้งใชห้ลกัศิลปะใน
การออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม  นักเรียน
แบ่งกลุ่มศึกษาภาพการจัดสวน กลุ่มละ 1 ภาพ โดยตั้ งข้อสังเกตไว้ว่า การจัดสวนในภาพ                 
มีวตัถุประสงค์เพื่ออะไร และนักเรียนคิดว่า การจดัสวนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 
จากนั้นนกัเรียนชมวดีีทศัน์ เร่ือง ความส าคญัของ การจดัสวน แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนั
ท าแผนท่ีความคิด เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน โดยให้เลือกรูปแบบได้อย่างอิสระและศึกษา
เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน และท าใบงานท่ี 1.2  แลว้ร่วมกนัสรุป
ความรู้ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน 
 หลงัจากการท ากิจกรรมพบว่า นกัเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่วน
ใหญ่ช่วยกนัระดมความคิดเก่ียวกบัการสร้างแผนท่ีความคิด เร่ืองความส าคญัของการจดัสวน  แต่ยงั
มีนกัเรียนบางส่วนยงัไม่ให้ความร่วมมือกบักลุ่มเท่าท่ีควร  นกัเรียนไม่กลา้ท าหน้าท่ีของประธาน
กลุ่ม ครูได้แนะน าและให้ก าลงัใจในการแสดงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และอธิบายถึง
ความส าคญัของการท างานกลุ่ม  ท าให้นกัเรียนให้ความร่วมมือกบักลุ่มมากข้ึน  แผนท่ีความคิด
ออกมาสวยงาม การน าเสนองานเป็นไปด้วยดี แต่นักเรียนยงัไม่กล้าให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เท่าท่ีควร  ผลการท าแบบฝึกหัดในใบงานท่ี 1.1 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดได้คะแนนระดบัดี 30 คน 
ระดบัพอใช ้3 คน  นกัเรียนท าแบบสอบก่อนเรียนไดร้้อยละ 37.59 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 :  ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยครูให้นกัเรียนดูภาพสวน แลว้ใช้ค  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนสังเกตขอ้แตกต่างและจุดเด่นของ
สวนแต่ละภาพ  นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท 
ชนิดและรูปแบบของสวน แล้วร่วมกันอภิปรายความรู้ท่ีได้จากการศึกษา  นักเรียนท าใบงาน
รายบุคคลและน าส่งครู  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารูปแบบการจดัสวนในประเภทอาเซียนกลุ่ม
ละ 1 ประเทศ โดยไม่ให้ซ ้ ากนั  แต่ละกลุ่มอภิปรายกนัในกลุ่มในเร่ืองเอกลกัษณ์ของสวนแต่ละ
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ประเทศ น าเสนอผลการศึกษาท่ีหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันสรุปความรู้ เร่ือง ประเภท ชนิดและ
รูปแบบของสวน  
 หลงัจากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายกลุ่มจนไดส้รุปจากการอภิปราย 
สามารถบอกเอกลกัษณ์ของสวนในประเทศอาเซียนไดทุ้กกลุ่ม นกัเรียนทุกคนสามารถท าใบงานได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน  จดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ น าเขา้สู่บทเรียนโดยการน าภาพการจดั
สวนให้นักเรียนดู   จ  านวน  2  ภาพ  แล้วซักถามและร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ใช้ในการจดัสวน  จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใช้เทคนิค L.T.  ใน
การศึกษาขอ้มูลการเตรียมพนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัสวนจากแหล่งเรียนรู้ประกอบ
ดงัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี 1   ศึกษาเร่ือง  ประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  จากบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มท่ี 
2  ศึกษาเร่ือง  หลกัการเลือกใช้พนัธ์ุไมใ้น การจดัสวน จากเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มท่ี 3 
ศึกษาเร่ือง พนัธ์ุไม้ในท้องถ่ิน  ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัสวนจากการสัมภาษณ์บุคลากรใน
โรงเรียน  กลุ่มท่ี 4  ศึกษาเร่ือง วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดย
ใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 20 นาที  แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน ครู
มอบหมายใบงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจพนัธ์ุไม ้ท่ีใชใ้นการจดัสวนในโรงเรียน  บริเวณหนา้
อาคารเรียนและบนัทึกลงในใบงานน าสั่งครู  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ครูแนะน าใหน้กัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากมุมส่ือในหอ้งวชิา 
  จากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลไม่เท่ากนั  เน่ืองจาก
ตอ้งใชแ้หล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน แต่ก็สามารถน ามาสรุปและน าเสนอไดต้ามวตัถุประสงค ์   
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย  ครูแจง้
จุดประสงค์การเรียนรู้น าเขา้สู่บทเรียนโดยนกัเรียนดูภาพการจดัสวน สนทนาซักถามและร่วมกนั
สรุปความจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน   นกัเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป  
เร่ือง  การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน  โดยใช้เวลา  20  นาที แล้วร่วมกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการ
วางแผนเตรียมพื้นท่ี ในการจดัสวนลงในใบงาน  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน แลว้ร่วมกนัสรุปความรู้  
 จากการท ากิจกรรมพบว่านักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม  ส่วนใหญ่
ช่วยกนัระดมความคิดในการออกแบบและจดัท าหนงัสือท ามือแต่ไม่สามารถจดัท าให้เสร็จในเวลา จึง
มอบหมายใหน้กัเรียนร่วมมือกนัจดัท าให้เสร็จโดยใชเ้วลาวา่ง   
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 หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง สร้างแรงบันดาลใจ 
 แผนการจดัการเรียนท่ี 5 เร่ือง  การส ารวจขอ้มูลทอ้งถ่ิน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปี 2553 
และ 2554 ให้นกัเรียนดู  น าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัความส าคญัในการใชแ้หล่งเรียนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการจดัสวน นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง สร้าง
แรงบนัดาลใจ แลว้ร่วมกนัสรุปการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นกัเรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกนั   วางแผนการท างาน และก าหนดหนา้ท่ีของเพื่อนในกลุ่ม เลือกมุมสวนในโรงเรียน 
และร่วมมือกนัวิเคราะห์มุมสวน ตามประเด็นท่ีก าหนดในใบงาน  นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวม
ขอ้มูลน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  ครูนดัหมายการศึกษาดูงานโดยก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานการจดัสวน
ท่ีวดัหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  ตลาดด่านเกวียน และตลาดพนัธ์ุไมบ้า้นโคกกรวด และ
มอบหมายใหน้กัเรียนวเิคราะห์มุมสวนท่ีตนเองชอบลงในใบงานท่ี 2.2 น าส่งครูหลงักลบัจากศึกษา
ดูงาน 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่นกัเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมการวเิคราะห์ 
มุมสวน มีการวางแผนการท างานเป็นระบบยิ่งข้ึน นกัเรียนแต่ละคนรู้จกับทบาทของตนเอง  และ
กลา้แสดงความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน 
 แผนการจดัการเรียนท่ี 6 เร่ือง ศึกษาดูงาน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้จุดประสงค ์      
การเรียนรู้ ครูน าสนทนาทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตาม
กลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิค  L.T. โดยการร่วมมือกนัก าหนด
รูปแบบของสวน  จากการใช้สถานท่ีจริงในการปฏิบติังาน และประยุกตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและ
วสัดุอุปกรณ์ การจดัสวนท่ีมีในชุมชน  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา
ดูงานจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั วิทยากรทอ้งถ่ินท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดัสวน คือ 
นายเจริญชยั  ล่ามสมบติั  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวิทยายน  ให้ความรู้ เร่ือง การออกแบบ
จดัสวนให้มีคุณค่าดว้ยภูมิปัญญาไทย  แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนการจดัสวนใน
สถานท่ีปฏิบติังานจริง  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน   แลว้ร่วมกนัสรุปความรู้
จากการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบาย
เพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง  ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
แหล่งเรียนรู้  อินเตอร์เน็ต  แลว้สรุปลงในแบบบนัทึก 
 จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ สามารถวิเคราะห์แนวคิดจากมุมสวนท่ี
ไปทศันศึกษาได ้ นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มในการวางแผนการจดัสวน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 หน่วยการเรียนรู้ที ่3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ 
 แผนการจดัการเรียนท่ี 7  เร่ือง  องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน จดักิจกรรม        
การเรียนรู้โดยนกัเรียนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนท่ีจดัตามแบบแปลนทีละชุด จ านวน 1 ชุด  
โดยการฉายภาพผา่นเคร่ืองโปรเจคเตอร์  สนทนาซกัถามนกัเรียนเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนและ
ครูร่วมกนัสรุปความส าคญัของการออกแบบจดัสวน  นกัเรียนชมวีดีทศัน์  เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์
ในการออกแบบจดัสวน แล้วร่วมกนัอภิปรายสรุป  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง 
องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน ร่วมกนัท าแผนผงัความคิดโดยน าวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไม้
ท่ีใชใ้นการจดัสวน มาสรุปเช่ือมโยงในองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน  นกัเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 จากการท ากิจกรรมพบว่า  นักเรียนสามารถระดมสมองในกลุ่มเขียนแผนท่ีความคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนโดยก าหนดวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน
ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบศิลป์ และสามารถจัดท าแผนท่ีความคิดในการจัดสวนได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 แผนการจดัการเรียนที่ 8  เร่ือง  หลกัการออกแบบจดัสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ครูน าภาพสวนมาให้นกัเรียนดูจ านวน 4 ภาพ พร้อมกบัซกัถามนกัเรียน
เพื่อน า เขา้สู่บทเรียน  ร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาหลกัการออกแบบจดัสวน นกัเรียนชม  
วีดีทศัน์  เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน แลว้ร่วมกนัสรุปเน้ือหา นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบ       
การสอน เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน ครูอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบเพิ่มเติม แลว้ให้นกัเรียน
ท าใบงานท่ี 3.2 และร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน  
 จากการท ากิจกรรมพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีนกัเรียนบางคน  
ชอบชวนเพื่อนคุยไม่สนใจร่วมกิจกรรม  ครูจึงดึงความสนใจโดยการสุ่มถามความคืบหน้าของ
กิจกรรมในกลุ่ม  ท าใหน้กัเรียนสนใจร่วมกิจกรรมกลุ่มมากข้ึน  
 แผนการจดัการเรียนท่ี 9  เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและ
หลกัการออกแบบจดัสวน  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบฝึกการออกแบบจดัสวน 
เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน   ท าใบงานกิจกรรมท่ี 1-5  ส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
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 จากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ท ากิจกรรมไม่ทนัตามก าหนดเวลา เน่ืองจาก
ตอ้งใชค้วามละเอียดประณีตในการเขียนสัญลกัษณ์ในการออกแบบ  จึงไดม้อบหมายให้นกัเรียนท า
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนแลว้ใหห้วัหนา้กลุ่มรวบรวมน าส่งครู  

แผนการจดัการเรียนท่ี 10  เร่ือง  การเขียนแบบแปลนสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน
และหลกัการออกแบบจดัสวน นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบฝึกการออกแบบจดัสวน  
เร่ือง การออกแบบจดัสวนหย่อม และร่วมมือกนัท าใบงานกิจกรรมท่ี 6-8  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตวัแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนและครูช่วยกันประเมินผลการท างาน และน าส่ง      
ใบงานใหค้รูตรวจ 
 จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกบักลุ่มในการออกแบบ       
จดัสวน โดยใช้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการออกแบบ  และปรับปรุงแบบแปลน
สวนตามค าแนะน าของครูและเพื่อนจนสมบูรณ์ทุกกลุ่ม   
 แผนการจดัการเรียนท่ี 11  เร่ือง  การประเมินราคาการจดัสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย  
แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัการเขียนแบบแปลนสวน และซักถาม
นกัเรียนเก่ียวกบัราคาของวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไม ้ นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมมือกนัเรียนรู้จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน และร่วมมือกนัฝึกประเมิน
ราคาการจดัสวนตามใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน  นกัเรียนร่วมมือกนัตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  โดยครูอธิบายเพิ่มเติม  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัประเมินราคาการจดัสวนจาก
แบบแปลนสวนของกลุ่มตามใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน  นกัเรียนแต่
ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ  
 จากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนทั้งส่ีกลุ่มสามารถค านวณค่าใชจ่้ายและประเมินราคาจาก
แบบแปลนสวนของกลุ่มได ้
 หน่วยการเรียนรู้ที ่4  สร้างเร่ืองราวในสวน 

แผนการจดัการเรียนท่ี 12  เร่ือง  การจดัตกแต่งสวน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย นกัเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
ฉายภาพสวนในบริเวณโรงเรียนและสวนในวดัหลวงพ่อโต จ.นครราชสีมา ให้นกัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน
ทีละภาพ หลงัจากนั้นครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม เพื่อน าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนและครูร่วมกนั
สรุปความส าคญัของการจดัสวนในบริเวณโรงเรียนและทบทวนความรู้เร่ือง การจดัสวน ให้นกัเรียน
ชมวีดีทศัน์ เร่ือง การจดั ตกแต่งสวน โดยใชเ้วลา ประมาณ 15  นาที นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก
เอกสารประกอบ  การเรียนการสอน เร่ือง การจดัตกแต่งสวน นกัเรียนน าแบบแปลนสวนของกลุ่ม
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มาวเิคราะห์หาทางเลือกในการจดัสวนให้เกิดคุณค่าดว้ยการน าพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการจดัตกแต่งสวน โดยครูแจง้ให้ทราบวา่มีงบประมาณสนบัสนุน
จากโรงเรียนกลุ่มละ  5,000  บาท ให้นกัเรียนก าหนดพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์จดัสวนให้ละเอียด  
นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน   หน้าชั้นเรียน และร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ขแบบแปลนสวนอีก
คร้ัง ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  เพื่อน ามาสรุปลงในแบบฟอร์มโครงงาน ครูนดัหมายตวัแทนกลุ่มเพื่อเดินทางไปซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไม ้
 จากการท ากิจกรรมพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรม  ทุกกลุ่ม
สามารถปรับปรุงแบบแปลนสวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีโดยเนน้พนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน หรือพืชผกั 
สมุนไพรไดม้ากยิง่ข้ึน  

แผนการจดัการเรียนท่ี 13  เร่ือง  การจดัสวน  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้จุดประสงค ์       
การเรียนรู้ ครูน าสนทนาซักถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีนักเรียนศึกษาในคาบเรียนท่ีแล้ว นักเรียนแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดยใช ้เทคนิค  L.T. นกัเรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง เรียนรู้แบบโครงงาน แลว้ร่วมมือกนัเขียน
แผนการปฏิบติังานจดัสวนลงในแบบฟอร์มโครงงานโดยก าหนดเวลาท างานตั้งแต่สัปดาห์ท่ี  12-18    
เสร็จแลว้น าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนต่อไป 
ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการเตรียมพื้นท่ีในชั่วโมงเรียน
ต่อไป 
 จากการท ากิจกรรมพบว่านักเรียนทุกกลุ่มสามารถเขียนแผนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีการเพิ่มเติมบา้งในบางกลุ่มเพื่อความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

แผนการจดัการเรียนท่ี 14  เร่ือง การเตรียมพื้นท่ี  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน        
จดัสวน นกัเรียนทุกกลุ่มเบิกอุปกรณ์และลงมือปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ี
รับผิดชอบ  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  
นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียน
ต่อไป  ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลาวา่งและ
วางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองค์ประกอบหลกั ได้แก่ บ่อน ้ า สระน ้ า 
น ้าตก  ไมย้นืตน้ ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนทุกลุ่มสามารถเตรียมพื้นท่ีจดัสวนตามแผนได ้ไม่เสร็จ
ตามเวลา  ตอ้งใชเ้วลานอกเวลาเรียนท างานเพิ่มเติม จึงเสร็จเรียบร้อย 
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แผนการจดัการเรียนท่ี 15  เร่ือง  การจดัองคป์ระกอบหลกั จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย  ครู
แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นใน
แผนการปฏิบติังานจดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวน นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ บ่อน ้ า สระน ้ า น ้ าตก ไมย้ืน
ตน้  แลว้ลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ   เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการ
ปฏิบติังานลงใน      ใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจน
ครบทุกกลุ่ม    ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบหลกัให้เสร็จเรียบร้อย
โดยใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง ไดแ้ก่ 
ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน ตุก๊ตา ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
 จากการท ากิจกรรมพบว่าสอนของแต่ละกลุ่มมีรูปแบบการวางองค์ประกอบหลัก              
ไม่เหมือนกนั  บางกลุ่มตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติังานมาก  ครูจึงนดัท ากิจกรรมเพิ่มเติมในวนัเสาร์-
อาทิตย ์จึงเสร็จเรียบร้อย 

แผนการจดัการเรียนท่ี 16  เร่ือง  การจดัองคป์ระกอบรอง จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย แจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะ
ปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง ไดแ้ก่ ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน หิน ตุ๊กตา   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือ
ปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงใน      
ใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียน
น้ี และแผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มปฏิบติังานจดัวางองค์ประกอบรองให้เสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาว่างและวางแผนจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์    ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองค์ประกอบเสริม ไดแ้ก่ ทางเทา้ กรวด หญา้ ในชัว่โมงเรียน
ต่อไปใหพ้ร้อม 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่  นกัเรียนทุกกลุ่มสามารถปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบรองได้
เสร็จเรียบร้อยและมีการปรับปรุงงานนอกเวลาเรียน 

แผนการจดัการเรียนท่ี 17  เร่ือง  การจดัองคป์ระกอบเสริม จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงาน  ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์เสริม ไดแ้ก่ กรวด ทราย   
นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ  เลขานุการกลุ่มเขียน
รายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
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ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบเสริมให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลาวา่ง
และวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่ สามารถจดัวางองคป์ระกอบเสริมให้สวนและมีการปรับปรุงงาน
เสริมจากในแบบแปลนสวนเพื่อใหส้วนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

แผนการจดัการเรียนท่ี 18  เร่ือง  การเก็บงาน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย แจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงานของกลุ่ม  นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานเก็บรายละเอียด
ของสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 
3.2  แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และ
แผนการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม  ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะจดัท าอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอผลการปฏิบติัโดยนดัหมายท่ีห้องโสต
ทศันศึกษาในชั่วโมงเรียนต่อไปให้พร้อมนักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยใชเ้วลา 20  นาที 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่นกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์   
 หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 
 แผนการจดัการเรียนท่ี 19   เร่ือง  การจดันิทรรศการ  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย แจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  น าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานจดัสวน ให้นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระ  จดักิจกรรมกลุ่มโดยใช้ เทคนิค  L.T. โดยการสรุปประเมินผลการปฏิบติังาน  
ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินผลงานการจดัสวน  แลว้ให้นกัเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัท าบนัทึกการปฏิบติังานตามใบงานท่ี 5.1  และสรุปประเมินผลการจดัสวน
ในใบงานท่ี 5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
 จากการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของงานได้
อย่างถูกต้อง นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเวลาในการท างานไม่เพียงพอ  จุดเด่นของงานคือความ
สามคัคี ความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  และการได้มีโอกาสพฒันาบริเวณโรงเรียนให้เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นเพิ่มความสวยงามร่มร่ืนใหก้บัโรงเรียน 
 แผนการจดัการเรียนท่ี 20  เร่ือง  การจดันิทรรศการ  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สนทนา
ซกัถามเก่ียวกบัการเตรียมผลงานจดันิทรรศการ จดักิจกรรมกลุ่มโดยใช้ เทคนิค  L.T. โดยการน า
ภาพผลงานมาจดัป้ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ในงานนิทรรศการ นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัป้าย
นิทรรศการ เพื่อน าไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการถนนวิชาการ  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปผล



121 

 

การปฏิบติังานตามโครงการสวนสวยดว้ยสองมือ โดยการเปรียบเทียบผลงานกบัแบบแปลนสวน 
โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง   

นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จ านวน 40 ขอ้ ใช้เวลา 30 
นาที จากการท ากิจกรรมพบว่า นักเรียนทุกกลุ่มไดรั้บความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกกลุ่มในการ
น าเสนอผลงาน นักเรียนกล้าแสดงออกมากข้ึน มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน  และมีความพร้อมในการน าผลงานไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการ 
 ผลการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 20 แผน  ส่วนใหญ่ผูว้ิจยั
จดัการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ สภาพของผูเ้รียน  จุดประสงค์
และเน้ือหาแต่ละเน้ือหา    ใชก้ระบวนการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา
ในการพฒันางานออกแบบสวนให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
มีการปฏิบติัให้เกิดความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  เนน้กระบวนการกลุ่ม  และ
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์  จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้เน้ือหาจากครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ และผลิตส่ือการเรียนรู้
ข้ึนมาใช้อย่างหลากหลาย  ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ใบงาน  บทเรียนส าเร็จรูป  
แบบฝึก  วีดีทศัน์  สร้างแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายภายใต ้URL :  http://www.kruaree.in.th  เพื่อให้
นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ไดต้ลอดเวลา  จดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 การวดัและประเมินผล เนน้การประเมินผลตามสภาพจริง  ประเมินดว้ยการมีส่วนร่วมโดย
ครูและนกัเรียน  ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้นคือ 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  : ตรวจใบงาน แบบทดสอบ  
สังเกต การตอบค าถาม  2)  ดา้นทกัษะกระบวนการ : สังเกตการปฏิบติังาน  การท ากิจกรรมกลุ่ม  
ผลงานการจดัสวนของนักเรียน  3)  ด้านเจตคติ : ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตร ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ทุกแผนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวน  
นกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ  มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคคล  สถานท่ี และส่ือ
การเรียนรู้  มีการบนัทึกภาพกิจกรรมขณะจดัการเรียนรู้ทุกขั้นตอน น าข้ึนเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
www.kruaree.in.th  และทาง facebook  นกัเรียนไดร่้วมกนัวางแผนการเรียนรู้  ฝึกตั้งค  าถาม  ได้
ศึกษาและปฏิบติัจริง  ไดส้รุปความรู้ดว้ยตนเอง ประเมินผลงานของตนเอง  และสะทอ้นความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ผ่านใบงาน นอกจากน้ียงัได้น าผลงานการจดัสวนเผยแพร่ในงานนิทรรศการถนน
วชิาการของโรงเรียนอีกดว้ย   
 

http://www.kruaree.in.th/
http://www.kruaree.in.th/
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ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลกัสูตร 
1.  ผลการประเมินหลกัสูตร 
      ผลการประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  โดยทดลองใชก้บันกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  มี
ผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวน  ผูว้ิจยัและนกัเรียน  เป็นผูร่้วมประเมินหลกัสูตร  มีการประเมิน 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร โดยประเมินผลการเรียนของนกัเรียนจากคะแนน
การท าแบบฝึกหัด  ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ภาคทฤษฎี  และคะแนนภาคปฏิบติัระหว่างเรียน  
ระยะท่ี 2 การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร  โดยการประเมินผลนกัเรียน 3 ดา้น คือ 1) ผลการเรียนรู้ 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  2)  ความสามารถในการจดัสวนโดยมีผูว้ิจยั  ผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวน  
ร่วมกบันักเรียน  3)  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร  โดยมีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนและ
ผูเ้ช่ียวชาญงานจดัสวนเป็นผูป้ระเมิน  โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 

1.1 ผลการประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร 
              จากการทดลองใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 แผน โดยผูว้ิจยั
เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  มีการประเมินผลระหวา่งการน าหลกัสูตรไปใชใ้น
ภาคความรู้และภาคปฏิบติั  โดยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและตรวจใบงาน ช้ินงาน และภารงาน 
วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเฉล่ียร้อยละ (%)  ไดบ้นัทึกผลหลงัการสอนทุกคร้ัง  เพื่อน ามาใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป  
พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  การท างานกลุ่มมีการแบ่ง
หนา้ท่ีรับผดิชอบและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่
สามารถอธิบายความส าคญัของการจดัสวนออกมาในรูปแบบแผนผงัความคิดได ้ อธิบายประเภท 
ชนิดและรูปแบบของสวน  ส ารวจและเลือกใช้พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวนได้อย่าง
เหมาะสม และวางแผนการเตรียมพื้นท่ีจดัสวนได ้ แต่ยงัมีนกัเรียนบางคนขาดความตั้งใจปฏิบติั
กิจกรรม  ตอ้งคอยกระตุ้น และใช้วิธีการรวบรวมใบงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มกระตุ้น
กนัเอง   
 ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจ  พบว่า  นักเรียนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี  นกัเรียนสามารถวเิคราะห์มุมสวนในบริเวณโรงเรียน  และมุมสวนจากการศึกษา
ดูงานในประเด็นท่ีครูมอบหมายได ้ นกัเรียนต่ืนเตน้และมีความสุขกบัการศึกษาดูงานการจดัสวน  
ทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ถึงแมจ้ะตอ้งเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในต่างจงัหวดั คือท่ี  
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วดัหลวงพ่อโต  อ.สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีสภาพดินฟ้าอากาศใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของโรงเรียน
โนนหนัวิทยายน และมีแหล่งเรียนรู้การจดัสวนท่ีเป็นแบบอยา่งส าหรับการศึกษาดูงานได ้ ซ่ึงตอ้ง
ใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง  แต่นักเรียนก็ร่วมมือกันท ากิจกรรมให้ผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ  พบวา่  นกัเรียนทุกคนสามารถ
เขียนสัญลกัษณ์ในการออกแบบจดัสวนได ้ทุกคนใหค้วามร่วมมือในการออกแบบจดัสวน  สามารถ
ถ่ายทอดแบบแปลนสวนฉบบัร่าง  น าเสนอแบบแปลนสวนและร่วมกนัวิพากษ์วิจารณ์  ปรับปรุง
แบบแปลนสวนและน าแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนมารู้มาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ถึงแมจ้ะพบปัญหาอยูบ่า้งในการใชเ้วลานอกเวลาเรียนเขียนสัญลกัษณ์การออกแบบจดัสวน  แต่ทุก
กลุ่มก็สามารถรวบรวมงานจากเพื่อนในกลุ่มไดท้นัก าหนดเวลา  โดยครูมอบแฟ้มสะสมงานกลุ่มให้
นกัเรียนเก็บผลงานทุกช้ิน  และจดัเก็บในหอ้งวชิา 
 ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน  พบว่า นักเรียนทุกกลุ่ม
สามารถปฏิบติังานจดัสวนตามแบบแปลนสวนได ้ มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามความสามารถ
และความถนดั  นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชค้วามพยายามอยา่งสูงในการระดมความคิดและระดมก าลงัใน
การจดัสวนขนาดใหญ่ในบริเวณโรงเรียน โดยปรับปรุงจากเคา้โครงสวนเดิม ซ่ึงไม่สามารถท าใน
เวลาเรียนไดส้ าเร็จ ครูจึงไดน้ดัหมายท างานในวนัเสาร์ อาทิตยเ์พิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติังานได้
อยา่งต่อเน่ือง  ถึงแมจ้ะมีปัญหาอยูบ่า้งในการเตรียมวสัดุอุปกรณ์  แต่ก็ไดมี้การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม 
และระหวา่งกลุ่มไดมี้การแลกเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์  ตลอดจนนกัเรียนท่ีมีฝีมือดา้นงานปูน ก็ไดใ้ห้
ความช่วยเหลือเพื่อนต่างกลุ่ม  ได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองในการจัดหาหิน  พนัธ์ุไม้ใน
ทอ้งถ่ิน ส าหรับประดบัตกแต่งสวน  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากทางโรงเรียน  ท าให้นกัเรียน
สามารถปฏิบติังานไดท้นัตามก าหนดเวลา ถึงแมจ้ะมีการเก็บงานทีหลงับา้งเพื่อความเรียบร้อยของ
งาน  
 ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน  พบวา่  นกัเรียนทุกกลุ่มมี
การสรุปประเมินผลการปฏิบติังาน ปัญหา และอุปสรรคในการจดัสวน ทุกกลุ่มมีความคิดเห็น
ตรงกันว่า ได้รับความรู้ทกัษะในการจดัสวน เกิดความเช่ือมั่นในการออกแบบงาน เกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีสามารถปฏิบติังานจดัสวนจนส าเร็จ ท าให้รักโรงเรียนและท้องถ่ินมากข้ึน ปัญหา
อุปสรรคท่ีพบคือเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานนอ้ยตอ้งใช้เวลานอกเวลาเรียนหลงัเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย์
โดยการจดัค่ายพฒันาทกัษะการจดัสวน หลงัการสรุปประเมินผล นกัเรียนไดน้ าเสนอผลงานหน้า
ชั้ นเรียน โดยเปรียบเทียบผลงานกับแบบแปลนสวน  และเตรียมผลงานทั้ งหมดส าหรับจัด
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นิทรรศการแสดงผลงานในงานนิทรรศการถนนวิชาการ คร้ังท่ี 3 ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนในวนัท่ี 7 
กนัยายน 2555 

1.2 ผลการประเมินหลังการใช้หลกัสูตร 
              การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร โดยการประเมินผลนักเรียน 3 ด้าน คือ 1)  ผล
การเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  2)  ความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน โดยมีครูผูส้อน 
ผูเ้ช่ียวชาญเป็น ผูป้ระเมินร่วมกบันกัเรียน  และ 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  โดยมีผลการประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตรดงัน้ี 

1.2.1 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ   
         การประเมินผลการเรียนรู้  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง 

สวนสวยดว้ยสองมือ โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้    (ก่อนเรียน-หลงัเรียน) จ านวน 1 ชุด  
เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ  ผูว้ิจยัได้น ามาทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ 
Dependent  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร  สรุปผล        
ดงัตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11  ผลการประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ   
 
การใชห้ลกัสูตร จ านวน

นกัเรียน 
(n) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

 

S.D. t Sig. 

ก่อนการใชห้ลกัสูตร 33 40 13.03 3.29 31.060 .000 
หลงัการใชห้ลกัสูตร 33 40 32.58 2.59   
**มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ของนกัเรียนก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนทดสอบหลงัการใช้
หลกัสูตร ( x = 32.58, S.D. =  2.59 ) สูงกวา่คะแนนการทดสอบก่อนใชห้ลกัสูตร ( x =  13.03, S.D. 
= 3.29) 

1.2.2 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน 
         ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  สรุปคะแนนลงในแบบประเมินภาคปฏิบัติหลังจากการจัดการเรียนรู้ตาม
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หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ เสร็จส้ินการสอนแลว้  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้นการปฏิบติังาน ขั้นหลงัปฏิบติังาน และผลงาน ใช้เกณฑ์
ความสามารถ 4 ระดบั คือ ดีมาก (4)  ดี (3) พอใช ้(2)  ปรับปรุง (1)  ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 12   
 

ตารางที ่12  ระดบัความสามารถในการจดัสวน ของนกัเรียนรายบุคคล 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

( x ) S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 
ล าดบัท่ี 

1. ขั้นเตรียมการ      
1.1 การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 4 3.70 0.47 ดีมาก 3 
1.2 การวางแผนการท างาน 4 3.36 0.49 ดี 12 

2. ขั้นการปฏิบติังาน      
2.1 การออกแบบจดัสวน 4 3.45 0.51 ดี 10 
2.2 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 4 3.36 0.49 ดี 12 
2.3 การแกปั้ญหาการท างาน 4 3.52 0.51 ดีมาก 7 
2.4 ความรับผดิชอบ 4 3.64 0.49 ดีมาก 4 
2.5 ความขยนัอดทนในการปฏิบติังาน 4 3.70 0.47 ดีมาก 3 
2.6 ความประหยดัและคุม้ค่า 4 3.73 0.45 ดีมาก 2 
2.7 ความสามคัคีในกลุ่ม 4 3.55 0.51 ดีมาก 6 

3. ขั้นหลงัการปฏิบติังาน      
3.1 ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมือ 
      ท่ีใช ้

4 3.39 0.50 ดี 11 

3.2 การจดัเก็บอุปกรณ์ 4 3.48 0.51 ดี 8 
4. ผลงาน      

4.1 ความส าเร็จของงาน 4 3.76 0.44 ดีมาก 1 
4.2 ความถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 4 3.30 0.47 ดี 9 
4.3 ความประณีตเรียบร้อยของงาน 4 3.58 0.50 ดีมาก 5 
4.4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4 3.76 0.44 ดีมาก 1 

เฉล่ีย 4 3.56 0.21 ดีมาก  
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จากตารางท่ี 12  พบว่านักเรียนมีความสามารถในการจดัสวนโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  
( x  =  3.56, S.D. =  0.21)  โดยความส าเร็จของงานและมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดีมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 ( x  =  3.76, S.D. =  0.44)  รองลงมาคือ ความประหยดัและคุม้ค่า ( x  =  3.73, S.D. =  0.45)  
และ ความขยนัอดทนในการปฏิบติังาน และการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ( x  =  3.70, S.D. =  0.47)   
ตามล าดบั 
 จากการสังเกตความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถใน
ระดบัดีข้ึนไป โดยมีความส าเร็จของงานและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 
ความประหยดัและคุม้ค่า ความขยนัอดทนในการปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบ ความสามคัคีในกลุ่ม 
การแกปั้ญหาในการท างานและความประณีตเรียบร้อยของงาน อยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองจากนกัเรียน
ได้ลงมือเลือกสถานท่ี  ออกแบบ เตรียมพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนตลอดจนวางแผน
ปฏิบติังานด้วยตนเอง โดยความร่วมมือในกลุ่ม  การน าผลงานนักเรียนข้ึนเผยแพร่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทุกขั้นตอน ท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้น  ตอ้งการสร้างสรรคง์านให้ส าเร็จตาม
แผน  ถึงแมจ้ะมีปัญหาและอุปสรรคบา้งในเร่ืองของเวลา แต่ก็สามารถแกปั้ญหาใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี 

1.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ   
                    ตอนที่ 1  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้  ก าหนดเกณฑ์ขอ้ความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร 3 ดา้น คือ 1)  บรรยากาศในการเรียน 2)  ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  3)  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  คะแนนเต็ม 75 คะแนน ใช้เกณฑ์ความคิดเห็น 5 
ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด (5)  เห็นดว้ยมาก (4)  เห็นดว้ยปานกลาง (3) เห็นดว้ยนอ้ย (2)  เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด (1)  ปรากฏผลตามตารางท่ี 13 
 
ตารางที ่13  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตร 
                     ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  โดยรวมและรายดา้น 
 
 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร x  S.D. ระดบัความ

คิดเห็น 
ล าดบัท่ี 

ดา้นบรรยากาศ 4.40 0.66 เห็นดว้ยมาก 3 
ดา้นการจดักิจกรรมการสอน 4.47 0.58 เห็นดว้ยมาก 2 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.58 0.56 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 
เฉล่ียรวม 4.45 0.60 เห็นดว้ยมาก  
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ  โดยรวมเห็นดว้ยกบัหลกัสูตรอยูใ่นระดบั มาก ( x  =  4.45, S.D. =  0.60)  เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนเห็นดว้ยกบัหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 
( x  =  4.58, S.D. =  0.56) รองลงมาคือดา้นการจดักิจกรรมการสอน ( x  =  4.47, S.D. =  0.58) และ
ดา้นบรรยากาศ  ( x  =  4.40, S.D. =  0.66)  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่14  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
                   โดยรวมและรายขอ้ 
 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบัท่ี 

1.  ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช ้เร้าความสนใจไม่น่าเบ่ือ 4.42 0.71 เห็นดว้ยมาก 4 
2.  ครูผูส้อนสนบัสนุนใหแ้ต่ละกลุ่มมีอิสระในการ 

ท างานเพิ่มข้ึน 
4.55 0.56 เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
2 

3.   กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนรู้จกันิสัยเพื่อน
ในการท างานร่วมกนัมากข้ึน 

4.45 0.62 เห็นดว้ยมาก 3 

4.   นกัเรียนมีการพฒันาทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
รู้จกัตนเอง และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

4.36 0.70 เห็นดว้ยมาก 5 

5.  กิจกรรมกระบวนการกลุ่มท่ีใชผ้า่นการเรียนแบบร่วมมือ 
ช่วยใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

4.61 0.50 เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

1 

        เฉล่ียรวม 4.40 0.66 เห็นดว้ยมาก  
 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดา้นบรรยากาศในการเรียน  โดยรวมเห็นด้วยกบั
หลกัสูตรอยูใ่นระดบั มาก ( x  =  3.40, S.D. =  0.66)   
             เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กิจกรรมกระบวนการกลุ่มท่ีใช้ผา่นการเรียนแบบร่วมมือ ช่วย
ให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอนัดับท่ี 1 ( x  = 4.61,  
S.D. =  0.50) รองลงมาคือดา้นครูผูส้อนสนบัสนุนให้แต่ละกลุ่มมีอิสระในการท างานเพิ่มข้ึน  
( x  =  4.55, S.D. =  0.56) และกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนรู้จกันิสัยเพื่อนในการท างาน
ร่วมกนัมากข้ึน ( x  =  4.45, S.D. =  0.60)  ตามล าดบั  ส่วนดา้นนกัเรียนมีการพฒันาทั้งร่างกาย 
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สติปัญญา อารมณ์ สังคม รู้จกัตนเอง และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์นกัเรียนเห็นดว้ยกบัหลกัสูตร
อยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัสุดทา้ย ( x  =  4.36, S.D. =  0.70) 
 
ตารางที ่15  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการสอน 
                   โดยรวมและรายขอ้ 
 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบัท่ี 

6. นกัเรียนมีอิสระในการออกแบบจดัสวนใหส้อดคลอ้ง 
    กบัสภาพพื้นท่ีและตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 1 

7. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงทั้งใน 
    และนอกโรงเรียน 

4.52 0.62 มากท่ีสุด 2 

8. ครูผูส้อนสนบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ของนกัเรียน 
    ใหเ้กิดทกัษะกระบวนการ 

4.36 0.65 มาก 6 

9. นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้สรุปดว้ยตนเอง 4.45 0.51 มาก 4 
10. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียน     
      การสอน 

4.48 0.57 มาก 3 

11. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขา้ใจง่ายและช่วย 
      ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 2 

12. ใบงานส าหรับท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.45 0.62 มาก 4 
13. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการท างานเพื่อ 
      พฒันา 

4.39 0.61 มาก 5 

14. พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุจดัสวนมีความเหมาะสม 4.52 0.57 มากท่ีสุด 2 
       เฉล่ียรวม 4.47 0.58 มาก  
 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดา้นการจดักิจกรรมการสอน  โดยรวมเห็นดว้ย
กบัหลกัสูตรอยูใ่นระดบั มาก ( x  =  3.47, S.D. =  0.58)   
             เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  นกัเรียนมีอิสระในการออกแบบจดัสวนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี 
และตรงตามความตอ้งการของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ( x  =  4.61, S.D. =  0.50) 
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รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบติัจริงทั้งในและนอกโรงเรียน  เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเขา้ใจง่ายและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้, พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุจดัสวนมีความ
เหมาะสม  ( x  =  4.52, S.D. =  0.57) และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน       
( x  =  4.48, S.D. =  0.57)  ตามล าดบั  ครูผูส้อนสนบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ของนกัเรียนให้เกิด
ทกัษะกระบวนการ นกัเรียนเห็นดว้ยกบัหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัสุดทา้ย ( x  =  4.36, 
S.D. =  0.65) 
 
ตารางที ่16  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
                   โดยรวมและรายขอ้ 
 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบัท่ี 

15. หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
      สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.58 0.56 เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

1 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( x  =  3.58, 
S.D. =  0.61)   

ตอนที ่2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบวา่ นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
เห็นความส าคญัของการท างานกลุ่ม  ท าให้มีความมัน่ใจในการท างานมากยิ่งข้ึน  กลา้แสดงความ
คิดเห็น กล้าน าเสนอผลงานหน้าชั้ นเรียน  ส่วนใหญ่เห็นว่าผลงานการจดัสวนมีประโยชน์กับ
โรงเรียน ควรใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน หรือเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้มาก
ยิ่งข้ึน ทุกคนเห็นว่าการจดัหลกัสูตรโดยให้นกัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์มาก
เพราะช่วยใหน้กัเรียนมองเห็นแนวทางการออกแบบงาน  ควรมีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในสาระ
อ่ืน หรือถ่ายทอดใหค้ณะครูอ่ืนต่อไป 

2. ผลการปรับปรุงหลกัสูตร 
        การปรับปรุงหลักสูตรท้องถ่ิน เ ร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 6  เป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์  เหมาะสมส าหรับ      
การน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวิทยายน กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศกัราช 2553 ส าหรับขั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหนัวิทยายนนั้น ได้
มีการประเมินก่อนการน าไปทดลองใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้น
การวดัผลและประเมินผล  พร้อมทั้ งได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  และเม่ือน าหลกัสูตรไปทดลองใชพ้บวา่ ยงัมีประเด็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงในดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง การกระตุน้ให้นักเรียนเกิดทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์  โดยครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการเพิ่มมากข้ึน  ควรมีการกระตุน้ให้
นกัเรียนออกแบบจดัสวนท่ีเน้นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินให้ชดัเจนข้ึน ส่วนในดา้นเวลา พบวา่ควรมีการ
ยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมอาจจะเพิ่มวิธีการเขา้ค่ายจดัสวนในขั้นการปฏิบติังานจดัสวน เพื่อให้เกิด
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและไดผ้ลดี 


