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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน
ที่ 2 พัฒนาหลักสู ตร ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสู ตร และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้และ
ปรับปรุ งหลักสู ตร มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
ผลการศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐานและความต้องการเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ 1) ผลการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2545 2) ผลการ
วิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3) ผลการศึกษา
ความต้องการพัฒนาหลักสู ตรจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง 4) ผลการศึกษาสาระเกี่ยวกับการจัดสวน รู ปแบบ
การจัดกิจกรรม และการวัดผลการเรี ยนรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละ
ขั้นตอนตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา
จากการศึ กษาเอกสารเกี่ ยวกับนโยบายการศึ กษา ประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึ กษา
แห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2545
ผลการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) พบว่า
มีแนวนโยบายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู ้ คู่คุณธรรม คิดเป็ น
ทาเป็ น พึ่งตนเองได้ รวมทั้งสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ สรรค์สร้างสังคมที่สงบสุ ข มีความรัก
ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุ ษย์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความรอบรู้ มีความสามารถที่เป็ น
สากล ดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย โดยกาหนดวิสัยทัศน์ในภาพรวมคือ ต้องการให้การศึกษาไทยสร้าง
คนให้เป็ น “คนดี คนเก่ งและมี ความสุ ข” โดย 1) เป็ นการศึ กษาที่ มุ่งพัฒนามนุ ษย์ที่สมบูรณ์ มี
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ลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ ดี มีวินยั มีทกั ษะสาหรับยุคโลกาภิวตั น์ 2) เป็ นการศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ และความต้องการของบุคคล ชุ มชน สังคม ประเทศชาติ ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และ
3) เป็ นการศึกษาที่ปรับแนวคิดการจัดการใหม่ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
รู ปแบบการสอนหลากหลาย ทุกส่ วนของสังคมเอื้อต่อการเรี ยนรู้
ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2545 พบว่ามีการกาหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 7 ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้โดยการส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู้จกั พึ่งตนเอง มีความ
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หน้าที่ จดั ทาสาระของหลักสู ตรตามวัตถุ ประสงค์ในวรรคหนึ่ งในส่ วนที่ เกี่ ยวกับสภาพปั ญหาใน
ชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ดีของครอบครัว
ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ มาตรา 28 กาหนดให้สาระของหลักสู ตรทั้งที่เป็ นวิชาการและ
วิชาชี พต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุ ลทั้งด้านความรู ้ ความคิ ด ความสามารถ ความดี งามและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงสรุ ปได้วา่ นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติ ในส่ วนของการจัดหลักสู ตรการศึกษา
ต้องการให้มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยการส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ น
สากล ส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อม ความคิ ดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในส่ ว นของ
หลักสู ตรด้านวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความ
ดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลการศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี พุทธศักราช
2553
ผลการศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน พุทธศักราช 2553 พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี กาหนดคุ ณภาพผูเ้ รี ย นของนัก เรี ยนที่ จบชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 ต้องเข้า ใจวิธีก าร
ทางานเพื่อการดารงชีวติ สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานร่ วมกัน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู ้ ทางานอย่างมีคุณธรรม และ
มีจิตสานึ กในการใช้พลังงานและทัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน และกาหนดสาระที่ 1 การดารงชี วิต
และครอบครัว มาตรฐานที่ 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหา
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ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิ สัยในการทางาน มีจิตสานึ กในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว
ดังนั้นพอสรุ ปได้ว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความ
สอดคล้องกับหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ในส่ วนของการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เนื่ องจากเป็ น
การเรี ยนรู้ โดยใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่ น จนเกิ ดความเข้าใจ
การท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบจัด สวนจากเค้า โครงสวนเดิ ม มี ท ัก ษะ
กระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกันจาก
การร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยน ทาให้เกิดคุ ณธรรม และลักษณะนิ สัยในการ
ทางาน มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว
3. ผลการศึ กษาความต้ องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้ วย
สองมือ
ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
จากบุ คคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์ 2) การ
สอบถาม 3) การสนทนากลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
3.1.1 เก็ บรวบรวมข้อมู ลโดยการสั มภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม โดยสั มภาษณ์
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคื อผูอ้ านวยการโรงเรี ย นโนนหันวิทยายน จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
วิชาการ จานวน 1 คน ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี จานวน 3 คน
รวม 5 คน รวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก 1) สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ 2) ความสาคัญและองค์ประกอบที่จาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมู ล ทัว่ ไปของผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 คน ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี จานวน 3 คน โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สู งสุ ด ตาแหน่ ง ประสบการณ์ การทางาน ประสบการณ์ ในการศึกษาอบรมสัมมนาเกี่ ยวกับการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ดังนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็ น
เพศชายจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 อายุ 56 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา
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อายุ 55 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 อายุ 54 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ
อายุ 53 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.00 รองลงมาคือปริ ญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีตาแหน่ง
ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.00
รองลงมาคือผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และรองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่ วนประสบการณ์ในด้านการศึกษาอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นในรอบ 3 ปี มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและองค์ประกอบที่จาเป็ นของการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ และครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้
1) ความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร โดยภาพรวมพบว่า ผูใ้ ห้
สั ม ภาษณ์ ทุ ก คนมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกัน ว่ า หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อ ง สวนสวยด้ว ยสองมื อ
มีความสาคัญและจาเป็ น เพราะจะช่ วยให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง รู้ จกั กระบวนการ
ท างาน กระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการจัด การ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ช่ ว ยพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ย น สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ ข องโรงเรี ยนในการพัฒนาโรงเรี ย นให้เป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ รู ้ จกั คุ ณค่าและมี จิตสานึ กในการอนุ รักษ์และพัฒนาสมบัติส่วนรวม และ
นักเรี ยนสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้
2) องค์ประกอบของหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ได้แก่ การศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ อง ความรู ้ พ้ืนฐานการจัดสวน พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
การจัดตกแต่งสวน และประมวลความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการและการจัดทาโครงร่ างของ
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ในด้านเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทาให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมื อ โดยเน้นรู ป แบบของการพัฒนาการเรี ย นรู้ จากสภาพแวดล้อ มรอบตัว เพื่ อสร้ า ง
องค์ความรู้ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้สภาพบริ เวณโรงเรี ยน วิธีการแก้ปัญหา ออกแบบพัฒนา
บริ เวณที่ รับ ผิด ชอบ และการปฏิ บตั ิ งานปรั บ ปรุ ง บริ เ วณรั บ ผิด ชอบ จนสามารถวิเ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ เ ป็ นองค์ ค วามรู ้ ข องตนเองได้ พัฒ นาสมรรถนะด้ า นการคิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และทักษะชี วิต ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ตามความต้องการของหลักสู ตร และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนในการพัฒนาโรงเรี ยนให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสู ตร ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เสนอแนะไว้สอดคล้องกัน
คื อ 1) ควรศึ ก ษาแนวคิ ด และรู ป แบบการจัด สวนจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ น อกสถานศึ ก ษา 2) ควร
ประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ที่เจริ ญเติบโตได้ดีในท้องถิ่ น หรื อพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ เช่ น สมุนไพร พืชผัก
มาใช้ในการจัดสวน และ 3) ควรให้นกั เรี ยนฝึ กออกแบบและปฏิบตั ิ งานจัดสวนด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
3.2 ผลการศึกษาความต้ องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหัน
วิท ยายน จ านวน 33 คน โดยวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จาก 1) สถานภาพและข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม 2) ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ และ 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถาม โดย
จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพผูป้ กครอง ประสบการณ์การจัดสวน ความสนใจ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง

จานวน

ร้อยละ

รวม

15
18
33

45.45
54.55
100

รวม

1
32
33

3.03
96.97
100

2. อายุ
น้อยกว่า 18 ปี
18 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
(ต่อ)
สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
3. อาชีพผูป้ กครอง
ค้าขาย
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
อื่น ๆ ได้แก่ ธุ รกิจส่ วนตัว
รวม
4. ความชอบเรี ยนการจัดสวน
ชอบ
ไม่ชอบ
รวม
5. ประสบการณ์การจัดสวน/การดูแลรักษาสวน
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
17
10
4
33

6.06
51.52
30.30
12.12
100

22
11
33

66.67
33.33
100

17
16
33

51.52
48.48
100

จากตาราง 7 พบว่า นักเรี ยนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.55 เป็ นเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุ
มากกว่า 18 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.97 และจานวน 1 คน มีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 3.03 ส่ วนอาชี พของผูป้ กครองผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52 รองลงมาเป็ นอาชีพรับจ้าง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 และรับ
ราชการ จานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.12 ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามชอบการจัดสวน
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 เคยมีประสบการณ์การจัดสวนหรื อดูแลรักษาสวน จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตร
ความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ด้านสาระการเรี ยนรู้
ประเภท ชนิดและรู ปแบบของสวน
พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดสวน
การออกแบบจัดสวน
การวางแผนปฏิบตั ิงานจัดสวน
การจัดตกแต่งสวน
การประเมินผลการจัดสวน
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู้
จัดการเรี ยนรู้โดยครู ผสู้ อน
จัดการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อนร่ วมกับผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับสาระอื่น ๆ
ศึกษานอกสถานที่/แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
ศึกษาจากใบความรู้ที่ครู จดั เตรี ยมให้
ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง
สัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิ่น
จัดกิจกรรมกลุ่ม
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู กบั นักเรี ยน
3. การวัดและประเมินผล
การสัมภาษณ์
การสอบถาม
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
การทดสอบโดยข้อสอบ
การตรวจสอบผลงาน (ชิ้นงาน)

จานวน

ร้อยละ

28
30
30
27
29
30
29
26

84.85
90.91
90.91
81.82
87.88
90.91
87.88
78.79

29
28
26
25
30
25
31
25
29
25

87.88
84.85
78.79
75.76
90.91
75.76
93.94
75.76
87.88
75.76

26
29
29
27
28

78.79
87.88
87.88
81.82
84.85
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตร (ต่อ)
ความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสอบภาคปฏิบตั ิ
การใช้แฟ้ มสะสมงาน
ประเมินทักษะกระบวนการ
4. ผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู้
นักเรี ยนประเมินตนเอง
เพื่อน
ครู ผสู้ อนหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูป้ กครองหรื อบุคคลภายนอก
5. ด้านสื่ อการเรี ยนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์ (เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ตารา วารสาร
นิตยสาร)
สื่ อเทคโนโลยี (วีดีทศั น์ สไลด์ อินเตอร์ เน็ต)

จานวน
29
26
31

ร้อยละ
87.88
78.79
93.94

25
26
29
23

75.76
78.79
87.88
69.70

31

93.94

30

90.91

จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรี ยนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการหลักสู ตรด้านสาระ
การเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน และการวางแผน
ปฏิบตั ิงานจัดสวน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 รองลงมาคือ ประวัติการจัดสวน การ
ออกแบบจัดสวนและการจัดตกแต่งสวน จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87.88 และประเภท ชนิ ด
และรู ปแบบ การจัดสวน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.85 ตามลาดับ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.94 รองลงมาคือ
ศึกษานอกสถานที่/แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 และจัดการเรี ยนรู้
โดยครู ผสู ้ อนและจัดกิจกรรมกลุ่ม จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.85 ด้านการวัดและประเมินผล
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการประเมินทักษะกระบวนการ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.94 รองลงมาคื อ
การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิและการสอบภาคปฏิบตั ิ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 87.88 ด้านผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ครู หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูป้ ระเมิน จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้อยละ 87.88 รองลงมาคือ เพื่อน จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.89 และนักเรี ยนประเมิน
ตนเอง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.76ตามลาดับ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการสื่ อ
ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ (เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ตารา วารสาร นิตยสาร) จานวน 31 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 93.94 รองลงมาคือ สื่ อเทคโนโลยี (วีดีทศั น์ สไลด์ อินเตอร์ เน็ต) จานวน 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 90.91 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จากการศึ กษาความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนต้องการศึกษา
ดูงานการจัดสวนนอกสถานที่ เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบจัดสวนและต้องการงบประมาณ
สนับสนุนจากทางโรงเรี ยน เพื่อนาไปจัดสวนตกแต่งบริ เวณโรงเรี ยนให้เป็ นมุมพักผ่อน
4. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและขอบข่ ายเนือ้ หาหลักสู ตร
ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและขอบข่ายเนื้ อหาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง
นักเรี ยนและและปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมู ลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ ม ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การ
งานอาชี พและเทคโนโลยี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ผูป้ กครอง
และผูร้ ู ้ในท้องถิ่น โดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษาสู งสุ ด อาชี พ สถานภาพ ความรู ้เกี่ยวกับการ
จัดสวน วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

7
7
14

50
50
100

0
1
6
7
14

0
7.14
42.86
0
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
สู งกว่า 50 ปี
รวม

100

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มจานวน
และร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม (ต่อ)
สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
4. อาชีพ
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกร
รับราชการ

จานวน

รวม
6. สถานภาพ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดสวน
กรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครอง
รวม
7. ความรู ้เกี่ยวกับการจัดสวน
มี
ไม่มี
รวม

ร้อยละ

0
4
0
7
3
14

0
28.57
0
50
21.43
100

3
1
3
7
14

21.43
7.14
21.43
50
100

1
1
3
3
3
3
14

7.14
7.14
21.43
21.43
21.43
21.43
100

14
0
14

100
0
100
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จากตาราง 9 พบว่า ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มเป็ นเพศชาย จานวน 7 คนและเพศหญิงจานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคืออายุ
41-50 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 และ อายุ 31-40 ปี จานวน 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 7.14
ตามลาดับ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
50 รองลงมาคื อ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา จานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.57 และระดับปริ ญญาโท
จานวน 3 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 21.43 ส่ วนใหญ่มีอาชี พรับราชการ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50
รองลงมาคืออาชี พค้าขายและเกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 และ รับจ้าง จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.14 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชี พและเทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดสวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครอง
อย่างละ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนมีความรู้เรื่ องการจัดสวน คิดเป็ นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้อ งถิ่ น เรื่ อ ง สวนสวยด้ว ยสองมื อ ของผูอ้ านวยการโรงเรี ย น รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ช าการ
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดสวน กรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ผูป้ กครองนักเรี ยน มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ความเห็นและความจาเป็ นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
จากการสนทนากลุ่มและการประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและการจัดทาโครงร่ างของ
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือในด้านเนื้ อหาและวิธีการจัดกิ จกรรม การเรี ยนการสอน
ทาให้ทราบข้อมูล เกี่ ยวกับความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ โดยเน้นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อสร้างองค์ความรู้
โดยการจัดให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสภาพปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุ งสภาพความ
แวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ของตนเองได้ พัฒนา
สมรรถนะด้านการคิด การติดต่อ สื่ อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และทักษะชี วิต ตลอดจน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของหลักสู ตร และสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของโรงเรี ยนในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ แต่ยงั ประสบปั ญหาและอุปสรรค
กล่าวคือยังไม่มีหลักสู ตรที่ใช้กาหนดแนวทาง การจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบ อันสนองต่อ
นโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2552-2559) ดังนั้นทุกคนจึงมีความเห็น
ตรงกันว่าต้องการให้โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ
เพราะสามารถช่ วยพัฒนาคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นและสามารถพัฒนาโรงเรี ย น
ตลอดจนช่วยปลูกฝังความรักในสถาบัน รักษาสมบัติส่วนรวมและจิตบริ การ
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ความเห็นเกี่ยวกับ การส่ งเสริ มการพัฒนาในการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ พบว่าทุกคนพร้อมให้ความร่ วมมือและสนับสนุ น เช่น เป็ นวิทยากรในการให้แนวคิด
เกี่ ย วกับ การจัดสวน สนับ สนุ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ พ นั ธุ์ ไ ม้ใ นท้อ งถิ่ น ท าความเข้า ใจกับ ผูป้ กครอง
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานและจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
ความเห็ นเกี่ ยวกับผลการเรี ยนรู ้ พบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ความรู้
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การจัดสวน สามารถออกแบบและจัดตกแต่ ง สวนในบริ เวณโรงเรี ย นได้ด้วย
ความร่ วมมื อในกลุ่ ม ประยุก ต์ใ ช้พ นั ธุ์ ไ ม้ที่ เจริ ญเติ บ โตได้ง่ า ยในท้อ งถิ่ นให้ป ระโยชน์ ท้ งั ด้า น
ความสวยงาม คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา ซึ่ งมีอยูม่ ากมายในท้องถิ่น มาจัดตกแต่งสวน
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการและสมรรถนะสาคัญ ดังที่
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ งานอาชี พและเทคโนโลยีได้กล่าวว่า “หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ เป็ นหลักสู ตรที่น่าสนใจเพราะให้ประโยชน์ท้ งั กับนักเรี ยนและโรงเรี ยน ที่สาคัญ
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางาน กระบวนการจัดการและกระบวนการกลุ่ม ได้ใช้ความคิด
สร้ างสรรค์ในการออกแบบและปฏิ บตั ิงานจัดสวน โรงเรี ยนเองก็ได้พฒั นาบริ เวณให้สวยงาม จะ
ช่วยให้นกั เรี ยนรักสถาบันยิง่ ขึ้น”
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตร
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร พบว่า ควรกาหนดจุดมุ่งหมายให้
สอดคล้องกับ สาระที่ นามาใช้ส อน โดยให้น ัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความเป็ นมา
ของการจัดสวน ความสาคัญของการจัดสวน ประเภท ชนิด และรู ปแบบของสวน พันธุ์ไม้และ
วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน การออกแบบจัดสวน การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอก
สถานที่ การออกแบบจัดสวนโดยการดัดแปลงจากโครงสร้างสวนเดิม การวางแผนปฏิบตั ิงาน
และการปฏิ บตั ิ งานจัดตกแต่งสวน การสรุ ปประเมินผล นาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
นักเรี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญทั้งด้านทักษะการสื่ อสาร การคิ ด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
ทักษะชี วิต เกิดทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการกลุ่ม เกิดความคิด
ริ เริ่ มสร้า งสรรค์ และเกิดคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ ตามความต้องการของหลัก สู ตร ตามที่
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและคณะครู ซ่ ึ งได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรว่า
1) เพื่อเสริ มสร้ า งศัก ยภาพของผูเ้ รี ย นในการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงและ
แหล่ ง ความรู ้ เบื้ องต้นจากความสนใจของนัก เรี ย น จนสามารถนามาสรุ ปความรู้ ไ ด้ด้วยตนเอง
2) เพื่อให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึ งความสาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตโดยการ
ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีคุณค่า
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3) เพื่อเสริ มสร้ างศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้และทักษะการทางาน
การจัดการ การแสวงหาความรู ้ เลื อกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานและ
การทางานเป็ นกลุ่ม
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของการอยู่ร่วมกัน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมด้วย
การมีความเชื่ อ และตระหนักว่ามนุ ษย์ทุกคนต้องร่ วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่ดว้ ยกันอย่างมี
ความสุ ข และเป็ นการเรี ย นรู้ เพื่อการพัฒนาศัก ยภาพของตนเองให้มี ชี วิตที่ งอกงาม ปรั บปรุ ง
บุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม
ตรงต่อเวลา เอื้ อเฟื้ อ และ มีวินัยในการทางาน
2. ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนควรเรี ยนรู ้ ใน
เรื่ อง 1) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับการจัดสวน ได้แก่ ความเป็ นมาและความสาคัญของการจัดสวน
ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบการจัดสวน พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน 2) แนวคิดการจัดสวน
ด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น 3) หลักการออกแบบจัดสวน 4) การจัดตกแต่งสวน 5) การสรุ ปประเมินผล
งานการจัดสวน โดยควรจัดให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อสังเคราะห์
เป็ นองค์ความรู้จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ควรกาหนดเวลาของ
การศึกษา สารวจข้อมูล ฝึ กออกแบบ และปฏิบตั ิงานจัดสวนให้เหมาะสมกับกิจกรรม หากเวลาไม่
พอก็จดั เพิ่มเติมนอกเวลาเท่าที่จาเป็ น
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า วิธีการที่ทาให้นกั เรี ยนเรี ยน
ได้ดีคือการใช้สื่อการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ควบกับกิ จกรรมในห้องเรี ยน
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอน โดยใช้สื่อการเรี ยนรู้และวิธีการที่หลากหลาย เช่ น เรี ยนรู ้จาก
แหล่ งเรี ยนรู ้ อินเทอร์ เน็ ต ภูมิปัญญาท้องถิ่ น แหล่ ง เรี ยนรู ้ ร้านจาหน่ ายพันธุ์ ไ ม้ สวนในท้องถิ่ น
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการเรี ยนแบบร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ เรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองและสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง จนสามารถออกแบบจัดสวนและพัฒนางานการจัดสวนได้
เน้นกระบวนการทางาน กระบวนการจัดการและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนร่ วมมือซึ่ งกัน
และกัน สามารถสรุ ปประเมินผลงาน นาเสนอและเผยแพร่ ได้อย่างเหมาะสม
5. ความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผล พบว่าควรมีการวัดด้านความรู ้ความเข้าใจ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแต่งสวน วัดความสามารถ
ในด้านการคิด วัดทักษะกระบวนการ สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม ประเมินผลงาน
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หรื อชิ้นงาน ประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยครู นักเรี ยน และเพื่อนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ควรให้โรงเรี ยนดาเนินการจัดทาหลักสู ตรตามที่ได้
ร่ วมกันวิเคราะห์ มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้นกั เรี ยนศึ กษา สารวจ สร้ างทางเลื อก ออกแบบ
วางแผน และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เอกสารประกอบหลักสู ตรควรมีเนื้ อหาที่ศึกษาได้ง่าย มีกิจกรรม
และภาพประกอบ จัดทาสื่ อการสอนขึ้ นมาประกอบการเรี ยนการสอน และแบ่งเป็ นหมวดหมู่ตาม
หน่วยการเรี ยนรู้ นาขึ้นเผยแพร่ บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
มีคู่มือในการใช้หลักสู ตรเพื่อความสะดวกในการนาไปใช้
ผลการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ขอ้ มูลขั้นที่ 1
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 1) ศึกษานโยบายด้านการศึกษา เอกสารและผลการวิจยั เกี่ ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตร 2) วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
พุทธศักราช 2553 3) ศึกษาความต้องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยน นักเรี ยน
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู ้ในท้องถิ่น และ 4) ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนและขอบข่ายเนื้ อหาหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยนและและปราชญ์ชาวบ้านหรื อ
ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น มาเป็ นประเด็นในการพัฒนาหลักสู ตร โดยแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนา
โครงร่ างหลักสู ตร 2) การประเมินโครงร่ างหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และ 3) การปรับปรุ งโครงร่ าง
หลักสู ตร
1. ผลการพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร
จากผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ นามาพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร ประกอบด้วยแนวคิด หลักการ จุดหมาย
คาอธิบายรายวิชา ผลการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ โครงสร้างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน แนวการดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ นผล แผนการจัดการเรี ยนรู ้
มีรายละเอียดดังนี้
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แนวคิด
ตามความในมาตรา 27 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนด
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อ ความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ
การดารงชีวิต การประกอบอาชี พตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาสาระ
ของหลัก สู ต รตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชนและสั ง คม
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ ดีของครอบครั ว ชุ มชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่ งหมายถึ ง สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุ มชนท้องถิ่ นและผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อนามาสู่ การแก้ปัญหาและความต้องการของสังคม และ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาด้วย
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ เป็ นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ มีเป้ าหมายมุ่งที่รูปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว จาก
สภาพภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุ งดัดแปลงสวนจากเค้าโครงสวนเดิม
จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ของตนเองได้ พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิ บ ัติจ ริ ง สามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อการปฏิ บ ัติจ ริ ง จนเกิ ด ความช านาญและน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ใ นทุ ก สถานการณ์ พัฒนาความสามารถของการอยู่ร่ว มกัน เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมด้วยการมีความเชื่ อ และตระหนักว่ามนุ ษย์ทุกคนต้องร่ วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุ ข และเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีชีวิตที่ งอกงาม
ปรับปรุ งบุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวสิ ัยทัศน์
หลักการ
เพื่อจัดหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรี ยนได้มีการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม รู ้จกั ตนเอง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงกาหนดหลักการของ
หลักสู ตรดังนี้
1) เป็ นหลักสู ตรที่เสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่ การบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐาน
2) เป็ นไปตามหลักการทางานในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงาน
เพื่อให้เกิ ดองค์ค วามรู ้ และทักษะการทางาน การจัดการ และการทางานเป็ นกลุ่ ม โดยได้นาเอา
ความรู้ เรื่ อง การจัดสวน ทรั พยากรสิ่ งแวดล้อม และการออกแบบเทคโนโลยีมาบริ หารจัดการ
พัฒนาบริ เวณโรงเรี ยนให้สวยงาม โดยใช้เทคนิ คหลากหลายรู ปแบบนามาผสมผสานกัน ได้แก่
กระบวนการกลุ่ม การฝึ กคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ และการเรี ยนแบบร่ วมมือ ทั้งนี้
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มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรี ยนของผูเ้ รี ยนเอง โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา
3) ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู ้เบื้องต้น
4) ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้มาไม่จาเป็ นต้องตรงกับ
ตารา แต่ผสู ้ อนจะสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งความรู ้ที่
ได้ให้สมบูรณ์
จุดมุ่งหมาย
หลักสู ตรท้องถิ่นฉบับนี้ มุ่งจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และคุณลักษณะดังนี้
1) เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้
เบื้องต้นจากความสนใจของนักเรี ยน จนสามารถนามาสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเองได้
2) เพื่อให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการออกแบบและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีคุณค่า
3) เพื่ อ เสริ มสร้ า งศัก ยภาพของผู้เ รี ยน ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ เพื่ อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ งานอย่างมี กลยุทธ์ เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ และทักษะการทางาน
การจัดการ การแสวงหาความรู ้ เลื อ กใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานและ
การทางานเป็ นกลุ่ม
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของการอยูร่ ่ วมกัน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยการมีความ
เชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่ วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข และ
เป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีชีวติ ที่งอกงาม ปรับปรุ งบุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ
มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้ อเฟื้ อ
และมีวินัยในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ องสวนสวยด้วยสองมื อ มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ มี สมรรถนะส าคัญตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
1) ความสามารถในการสื่ อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2) อยูอ่ ย่างพอเพียง
3) ซื่อสัตย์สุจริ ต
4) มุ่งมัน่ ในการทางาน
5) มีวนิ ยั
6) รักความเป็ นไทย
7) ใฝ่ เรี ยนรู้
8) มีจิตสาธารณะ
คาอธิบาย
ศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแต่งสวน
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่น ออกแบบจัดสวนจากเค้าโครงสวนเดิมใน
พื้นที่กาหนดได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็ นภาพร่ างสองมิติ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการเลือกและใช้วสั ดุอุปกรณ์จดั สวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ ปฏิบตั ิงาน
จัดสวนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ดูแลรักษา ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทางานร่ วมกัน กระบวนการ
แก้ปัญหาในการทางาน กระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสร้ างผลงานอย่างสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิ สัย ในการทางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง รั กความเป็ นไทย มี จิตสาธารณะ ใช้
พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
3. อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
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4. อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิ บตั ิงานจัดสวนและปฏิ บตั ิงานจัด
สวน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
5. สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม
สาระสาคัญ
สวนสวยด้วยสองมือ เป็ นการจัดสวนที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดตกแต่งสวน
และพัฒนางานด้วยตัวของนักเรี ยนเอง โดยใช้ขอ้ มูลความรู้จากการศึกษา การสารวจข้อมูลการจัดสวน
ในท้องถิ่ น การศึกษาดูงาน แล้วนามาวิเคราะห์พ้ืนที่และออกจัดสวน จัดตกแต่งสวนโดยใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร มาใช้ในการจัดสวนเพื่อให้
เกิดคุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
สาระการเรี ยนรู้
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวน
1.1 ความเป็ นมาของการจัดสวน
1.2 ประเภท ชนิดและรู ปแบบของการจัดสวน
1.3 พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
1.4 การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
2. แนวคิดการจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
3. การออกแบบจัดสวน
4. การจัดตกแต่งสวน
5. การประเมินผลงานการจัดสวน
โครงสร้ างหลักสู ตร / เวลาเรี ยนหลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
1. เนื้อหาของหลักสู ตร
เนื้อหาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรท้องถิ่นฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการนาข้อมูล
ท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2. หน่วยการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จัดแบ่งตามขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยเนื้ อหา 5 เรื่ อง ดังนี้
1) สารวจข้อมูลพื้นฐาน
จานวน 8 ชัว่ โมง
2) สร้างแรงบันดาลใจ
จานวน 4 ชัว่ โมง
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3) ร่ วมมือกันออกแบบ
จานวน 12 ชัว่ โมง
4) สร้างเรื่ องราวในสวน
จานวน 12 ชัว่ โมง
5) ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน
จานวน 4 ชัว่ โมง
การจัดทาสาระการเรี ยนรู ้อิงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการดารงชีวติ
และครอบครัว มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี้
1) อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวติ
2) สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
3) มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4) มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
5) มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
6) มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
7) ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
3. เวลาเรี ยน
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 โดย
ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง รวมจานวน 40
ชัว่ โมง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และเวลาที่ใช้สอน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่
1
สารวจข้อมูลพื้นฐาน

2
สร้างแรงบันดาลใจ

แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่
1
2
3
4
5
6

สาระการเรี ยนรู้
ความเป็ นมาของการจัดสวน
ประเภท ชนิดและรู ปแบบของสวน
พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
การสารวจข้อมูลท้องถิ่น
การศึกษาดูงาน

เวลา
(ชัว่ โมง)
2
2
2
2
2
2
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และเวลาที่ใช้สอน (ต่อ)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่

แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่
3
7
ร่ วมมือกันออกแบบ
8
9
10
11
4
12
สร้างเรื่ องราวในสวน
13
14
15
16
17
18
5
19
ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน
20

สาระการเรี ยนรู้
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบจัดสวน
หลักการออกแบบจัดสวน
การออกแบบจัดสวน
ปรับปรุ งแบบแปลนสวน
การคานวณค่าใช้จ่าย
การจัดตกแต่งสวน
โครงงานสวนสวยด้วยสองมือ
การเตรี ยมพื้นที่
การจัดวางองค์ประกอบหลัก
การจัดวางองค์ประกอบรอง
การจัดวางองค์ประกอบเสริ ม
การเก็บงาน
การสรุ ปประเมินผล
การนาเสนอ
รวม

เวลา
(ชัว่ โมง)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40

2. ผลการประเมินโครงร่ างหลักสู ตร
การประเมินโครงร่ างหลักสู ตร ประเมินก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผลเป็ นผูป้ ระเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ
ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ แนวการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรและแผนการจัดการเรี ยนรู้
เนื้อหากับเวลาในแต่ล ะแผนการจัดการเรี ย นรู ้ และกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ก บั เวลาในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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(Content analysis) แล้วนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งโครงร่ างหลักสู ตร ผลการประเมินโครงร่ าง
หลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสู ตรมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ความสอดคล้องระหว่า งองค์ป ระกอบในโครงร่ างหลักสู ตร ได้แก่ แนวคิด
หลักการ จุดมุ่งหมาย คาอธิ บายรายวิชา ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ โครงสร้างหลักสู ตร / เวลาเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ สื่ อ / แหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรี ยนรู้ ผล
การประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 ดังนั้นองค์ประกอบของหลักสู ตรมี
ความสอดคล้อง
2.2 ความสอดคล้องระหว่างส่ วนประกอบในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 20 แผน ได้แก่
สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ/แหล่ง
การเรี ยนรู้ การวัดประเมินผล ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80
– 1.00 ดังนั้น ส่ วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
2.3 ความสอดคล้องระหว่างแนวทางการดาเนินการการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตร
กับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ผลการประเมิ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญ มีค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้องเท่ ากับ 1.00 ดังนั้น แนวการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้อง
2.4 ความสอดคล้องของเนื้ อหากับเวลาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามโครงสร้าง
หลักสู ตร ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ดังนั้น เนื้ อหาใน
แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั เวลามีความสอดคล้อง
2.5 ความสอดคล้องของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กบั เวลาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ดังนั้น กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั เวลามีความสอดคล้อง
2.6 ความสอดคล้อ งของจุด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ก บั การวัด และประเมิน ผล
ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ดังนั้น จุดประสงค์การเรี ยนรู้
กับการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
3. ผลการปรับปรุ งโครงร่ างหลักสู ตร
จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่ างหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้น า
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาสังเคราะห์ และนาข้อมูลมาใช้เพื่อการปรับปรุ ง โครงร่ างหลักสู ตร
ก่อนนาหลักสู ตรไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีประเด็นปรับปรุ งแก้ไขดังนี้
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3.1 ปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ปรับปรุ งการใช้ภาษาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 ให้นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้ อมในการทัศนศึกษานอกสถานที่
นัดหมายเวลาออกเดินทางให้ชดั เจน
3.2 ปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 เนื่ องจากกิ จกรรมไม่สอดคล้องกับเวลา โดยเพิ่ม
การศึกษาหลักการออกแบบจัดสวนในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ www.kruaree.in.th ใน
ห้อง E-learning และศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่น ๆ
จากผลการประเมินโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ก่อนการนาหลักสู ตร
ไปทดลองใช้ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 5 คน โดยการตรวจสอบด้ว ยค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อง
(IOC) ประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินค่าความสอดคล้องพบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าทุกประเด็น
มีความสอดคล้อง มีการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังนั้นจึงพอสรุ ปได้
ว่าโครงร่ างหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ องสวนสวยด้วยสองมื อ มี ความเหมาะสมในการนาไปทดลองใช้
กับ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ขอนแก่น
ผลการทดลองใช้ หลักสู ตร
ผลการทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่นจานวน 33 คน ในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2555 โดยผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มี การบันทึ กผลหลังการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ทุกแผน พบว่า
1. ก่ อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงทาความเข้าใจกับนักเรี ยนถึ งจุดประสงค์ของการจัด
การเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ แล้วจึงดาเนิ นการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยการชี้ แจงการดาเนิ น การทดลองใช้ห ลัก สู ต รและแนวการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้โ ดยใช้
กิ จกรรมกลุ่มเป็ นหลัก เพราะต้องการฝึ กนักเรี ยนเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ ง
กันและกัน รู ้จกั แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและร่ วมมือช่วยเหลือกัน เมื่อนักเรี ยนเข้าใจตรงกันแล้ว
จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1: สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน แบ่งออกเป็ น 4 แผน ได้แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยผูว้ ิจยั
ดาเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) วัดความรู ้เกี่ยวกับการจัดสวนด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย
แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยครู นาภาพตัวอย่างสวนลักษณะ
ต่าง ๆ มาให้นกั เรี ยนดูแล้วตั้งคาถามนักเรี ยนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวนในภาพกับความเป็ นอยู่
ของมนุษย์และประโยชน์ที่ได้รับ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ครู อธิ บาย
ให้นกั เรี ยนฟั งว่าการทางานศิลปะทุกแขนงต้องมีการออกแบบ การจัดสวนก็ตอ้ งใช้หลักศิลปะใน
การออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเป็ นอยู่ และสภาพแวดล้อม นักเรี ย น
แบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษาภาพการจัด สวน กลุ่ ม ละ 1 ภาพ โดยตั้ง ข้อ สั ง เกตไว้ว่ า การจัด สวนในภาพ
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ ออะไร และนักเรี ย นคิ ดว่า การจัดสวนมี ความสาคัญต่อการดารงชี วิตอย่างไร
จากนั้นนักเรี ยนชมวีดีทศั น์ เรื่ อง ความสาคัญของ การจัดสวน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกัน
ทาแผนที่ความคิด เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน โดยให้เลื อกรู ปแบบได้อย่างอิ สระและศึกษา
เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน และทาใบงานที่ 1.2 แล้วร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวน
หลังจากการทากิ จกรรมพบว่า นักเรี ยนสนใจและกระตือรื อร้ นในการร่ วมกิ จกรรม ส่ วน
ใหญ่ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสร้างแผนที่ความคิด เรื่ องความสาคัญของการจัดสวน แต่ยงั
มีนกั เรี ยนบางส่ วนยังไม่ให้ความร่ วมมือกับกลุ่มเท่าที่ควร นักเรี ยนไม่กล้าทาหน้าที่ของประธาน
กลุ่ ม ครู ไ ด้แ นะนาและให้กาลัง ใจในการแสดงบทบาทหน้า ที่ ข องแต่ล ะคน และอธิ บ ายถึ ง
ความสาคัญของการทางานกลุ่ ม ทาให้นกั เรี ยนให้ความร่ วมมื อกับกลุ่ มมากขึ้น แผนที่ความคิด
ออกมาสวยงาม การน าเสนองานเป็ นไปด้ว ยดี แต่ นัก เรี ย นยัง ไม่ ก ล้า ให้ ข ้อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
เท่าที่ ควร ผลการทาแบบฝึ กหัดในใบงานที่ 1.1 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดได้คะแนนระดับดี 30 คน
ระดับพอใช้ 3 คน นักเรี ยนทาแบบสอบก่อนเรี ยนได้ร้อยละ 37.59
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 : ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบการจัดสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยครู ให้นกั เรี ยนดู ภาพสวน แล้วใช้คาถามกระตุ น้ ให้นกั เรี ยนสังเกตข้อแตกต่างและจุดเด่นของ
สวนแต่ละภาพ นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่ องที่ 1) ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ประเภท
ชนิ ด และรู ป แบบของสวน แล้วร่ ว มกัน อภิ ป รายความรู ้ ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษา นัก เรี ย นท าใบงาน
รายบุคคลและนาส่ งครู นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารู ปแบบการจัดสวนในประเภทอาเซี ยนกลุ่ม
ละ 1 ประเทศ โดยไม่ให้ซ้ ากัน แต่ละกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่ มในเรื่ องเอกลักษณ์ ของสวนแต่ละ

114

ประเทศ นาเสนอผลการศึ ก ษาที่ หน้า ชั้นเรี ยน แล้ว ร่ วมกันสรุ ป ความรู ้ เรื่ อง ประเภท ชนิ ดและ
รู ปแบบของสวน
หลังจากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายกลุ่มจนได้สรุ ปจากการอภิปราย
สามารถบอกเอกลักษณ์ของสวนในประเทศอาเซียนได้ทุกกลุ่ม นักเรี ยนทุกคนสามารถทาใบงานได้
อย่างถูกต้อง
แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ 3 เรื่ อง พันธุ์ ไม้และวัส ดุ อุป กรณ์ ก ารจัดสวน จัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทราบ นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการนาภาพการจัด
สวนให้นักเรี ยนดู จานวน 2 ภาพ แล้วซักถามและร่ วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึ กษาข้อมูล
เกี่ ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน จัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค L.T. ใน
การศึกษาข้อมูลการเตรี ยมพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดสวนจากแหล่งเรี ยนรู ้ ประกอบ
ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง ประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป กลุ่มที่
2 ศึกษาเรื่ อง หลักการเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ใน การจัดสวน จากเอกสารประกอบการสอน กลุ่มที่ 3
ศึ ก ษาเรื่ อง พันธุ์ ไ ม้ใ นท้องถิ่ น ที่ น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนจากการสั มภาษณ์ บุ คลากรใน
โรงเรี ยน กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่ อง วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนจากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน โดย
ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 20 นาที แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน ครู
มอบหมายใบงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสารวจพันธุ์ไม้ ที่ใช้ในการจัดสวนในโรงเรี ยน บริ เวณหน้า
อาคารเรี ยนและบันทึกลงในใบงานนาสั่งครู นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาเพิ่มเติมจากมุมสื่ อในห้องวิชา
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลไม่เท่ากัน เนื่องจาก
ต้องใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน แต่ก็สามารถนามาสรุ ปและนาเสนอได้ตามวัตถุประสงค์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย ครู แจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยนักเรี ยนดูภาพการจัดสวน สนทนาซักถามและร่ วมกัน
สรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาเรื่ องการเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่ ในการจัดสวน โดยใช้เวลา 20 นาที แล้วร่ วมกันสรุ ปข้อมูลเกี่ ยวกับการ
วางแผนเตรี ยมพื้นที่ ในการจัดสวนลงในใบงาน นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน แล้วร่ วมกันสรุ ปความรู ้
จากการทากิ จกรรมพบว่านักเรี ยนสนใจและกระตือรื อร้ นในการทากิ จกรรม ส่ วนใหญ่
ช่วยกันระดมความคิดในการออกแบบและจัดทาหนังสื อทามือแต่ไม่สามารถจัดทาให้เสร็ จในเวลา จึง
มอบหมายให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันจัดทาให้เสร็ จโดยใช้เวลาว่าง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง สร้ างแรงบันดาลใจ
แผนการจัดการเรี ยนที่ 5 เรื่ อง การสารวจข้อมูลท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยครู แจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ครู ฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปี 2553
และ 2554 ให้นกั เรี ยนดู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับความสาคัญในการใช้แหล่งเรี ยนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดสวน นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง สร้าง
แรงบันดาลใจ แล้วร่ วมกันสรุ ปการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรี ยนแต่
ละกลุ่มร่ วมกัน วางแผนการทางาน และกาหนดหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่ม เลือกมุมสวนในโรงเรี ยน
และร่ วมมื อกันวิเคราะห์ มุ มสวน ตามประเด็นที่ กาหนดในใบงาน นักเรี ยนแต่ ละกลุ่ ม รวบรวม
ข้อมูลนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ครู นดั หมายการศึกษาดูงานโดยกาหนดสถานที่ศึกษาดูงานการจัดสวน
ที่วดั หลวงพ่อโต อ.สี คิ้ว จ.นครราชสี มา ตลาดด่านเกวียน และตลาดพันธุ์ไม้บา้ นโคกกรวด และ
มอบหมายให้นกั เรี ยนวิเคราะห์มุมสวนที่ตนเองชอบลงในใบงานที่ 2.2 นาส่ งครู หลังกลับจากศึกษา
ดูงาน
จากการทากิจกรรมพบว่านักเรี ยนสนใจและกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์
มุมสวน มีการวางแผนการทางานเป็ นระบบยิ่งขึ้น นักเรี ยนแต่ละคนรู ้ จกั บทบาทของตนเอง และ
กล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น
แผนการจัดการเรี ยนที่ 6 เรื่ อง ศึ กษาดู ง าน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยแจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ครู นาสนทนาทบทวนความรู ้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตาม
กลุ่มปฏิ บตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิ จกรรมกลุ่ มโดยใช้เทคนิ ค L.T. โดยการร่ วมมือกันกาหนด
รู ปแบบของสวน จากการใช้สถานที่จริ งในการปฏิบตั ิงาน และประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและ
วัสดุอุปกรณ์ การจัดสวนที่มีในชุมชน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน วิทยากรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ดา้ นการจัดสวน คือ
นายเจริ ญชัย ล่ามสมบัติ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ให้ความรู้ เรื่ อง การออกแบบ
จัดสวนให้มีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทย แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันวางแผนการจัดสวนใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน แล้วร่ วมกันสรุ ปความรู ้
จากการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บาย
เพิม่ เติมในส่ วนที่บกพร่ อง ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรี ยนรู ้ อินเตอร์เน็ต แล้วสรุ ปลงในแบบบันทึก
จากการทากิ จกรรมพบว่า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ สามารถวิเ คราะห์ แ นวคิ ดจากมุ ม สวนที่
ไปทัศนศึกษาได้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสามารถนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่มในการวางแผนการจัดสวน
ได้อย่างเหมาะสม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
แผนการจัดการเรี ยนที่ 7 เรื่ อง องค์ประกอบศิ ลป์ ในการออกแบบจัดสวน จัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้โดยนักเรี ยนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนที่จดั ตามแบบแปลนทีละชุด จานวน 1 ชุด
โดยการฉายภาพผ่านเครื่ องโปรเจคเตอร์ สนทนาซักถามนักเรี ยนเพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน นักเรี ยนและ
ครู ร่วมกันสรุ ปความสาคัญของการออกแบบจัดสวน นักเรี ยนชมวีดีทศั น์ เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์
ในการออกแบบจัดสวน แล้วร่ วมกันอภิ ปรายสรุ ป นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง
องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน ร่ วมกันทาแผนผังความคิดโดยนาวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้
ที่ใช้ในการจัดสวน มาสรุ ปเชื่อมโยงในองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน นักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปความรู้ เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
จากการท ากิ จกรรมพบว่า นัก เรี ย นสามารถระดมสมองในกลุ่ ม เขี ย นแผนที่ ค วามคิ ด
เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนโดยกาหนดวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้ในท้องถิ่ น
ได้ส อดคล้อ งกับ องค์ป ระกอบศิ ล ป์ และสามารถจัดท าแผนที่ ค วามคิ ด ในการจัด สวนได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์
แผนการจัดการเรี ย นที่ 8 เรื่ อง หลัก การออกแบบจัดสวน จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดย
แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ครู นาภาพสวนมาให้นกั เรี ยนดูจานวน 4 ภาพ พร้อมกับซักถามนักเรี ยน
เพื่อนา เข้าสู่ บทเรี ยน ร่ วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาหลักการออกแบบจัดสวน นักเรี ยนชม
วีดีทศั น์ เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน แล้วร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหา นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบ
การสอน เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน ครู อธิ บายและยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยน
ทาใบงานที่ 3.2 และร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
จากการทากิจกรรมพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ต้ งั ใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีนกั เรี ยนบางคน
ชอบชวนเพื่อนคุ ยไม่สนใจร่ วมกิ จกรรม ครู จึง ดึ งความสนใจโดยการสุ่ มถามความคื บหน้าของ
กิจกรรมในกลุ่ม ทาให้นกั เรี ยนสนใจร่ วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น
แผนการจัดการเรี ยนที่ 9 เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยแจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและ
หลักการออกแบบจัดสวน นักเรี ยนแบ่งกลุ่ ม ร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ จากแบบฝึ กการออกแบบจัดสวน
เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน ทาใบงานกิจกรรมที่ 1-5 ส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
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จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ทากิจกรรมไม่ทนั ตามกาหนดเวลา เนื่ องจาก
ต้องใช้ความละเอียดประณี ตในการเขียนสัญลักษณ์ในการออกแบบ จึงได้มอบหมายให้นกั เรี ยนทา
เพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยนแล้วให้หวั หน้ากลุ่มรวบรวมนาส่ งครู
แผนการจัดการเรี ยนที่ 10 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยแจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
และหลักการออกแบบจัดสวน นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากแบบฝึ กการออกแบบจัดสวน
เรื่ อง การออกแบบจัดสวนหย่อม และร่ วมมื อกันทาใบงานกิ จกรรมที่ 6-8 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ ง
ตัวแทนนาเสนอผลงานหน้า ชั้นเรี ยน นัก เรี ย นและครู ช่ วยกันประเมิ นผลการทางาน และนาส่ ง
ใบงานให้ครู ตรวจ
จากการทากิ จกรรมพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ให้ความร่ วมมื อกับกลุ่ มในการออกแบบ
จัดสวน โดยใช้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการออกแบบ และปรับปรุ งแบบแปลน
สวนตามคาแนะนาของครู และเพื่อนจนสมบูรณ์ทุกกลุ่ม
แผนการจัดการเรี ยนที่ 11 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ ยวกับการเขียนแบบแปลนสวน และซักถาม
นักเรี ยนเกี่ยวกับราคาของวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้ นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมิ นราคาจากแบบแปลนสวน และร่ วมมื อกันฝึ กประเมิ น
ราคาการจัดสวนตามใบงานที่ 3.2 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน นักเรี ยนร่ วมมือกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยครู อธิ บายเพิ่มเติม นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันประเมินราคาการจัดสวนจาก
แบบแปลนสวนของกลุ่มตามใบงานที่ 3.3 เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน นักเรี ยนแต่
ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนทั้งสี่ กลุ่มสามารถคานวณค่าใช้จ่ายและประเมินราคาจาก
แบบแปลนสวนของกลุ่มได้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 สร้ างเรื่ องราวในสวน
แผนการจัดการเรี ยนที่ 12 เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย นักเรี ยนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สร้างเรื่ องราวในสวน ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ฉายภาพสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและสวนในวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสี มา ให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
ทีละภาพ หลังจากนั้นครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม เพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน นักเรี ยนและครู ร่วมกัน
สรุ ปความสาคัญของการจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและทบทวนความรู้เรื่ อง การจัดสวน ให้นกั เรี ยน
ชมวีดีทศั น์ เรื่ อง การจัด ตกแต่งสวน โดยใช้เวลา ประมาณ 15 นาที นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมจาก
เอกสารประกอบ การเรี ยนการสอน เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน นักเรี ยนนาแบบแปลนสวนของกลุ่ม
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มาวิเคราะห์หาทางเลือกในการจัดสวนให้เกิดคุณค่าด้วยการนาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดตกแต่งสวน โดยครู แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณสนับสนุ น
จากโรงเรี ยนกลุ่มละ 5,000 บาท ให้นกั เรี ยนกาหนดพันธุ์ไม้และวัสดุ อุปกรณ์จดั สวนให้ละเอียด
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน หน้าชั้นเรี ยน และร่ วมกันปรับปรุ งแก้ไขแบบแปลนสวนอี ก
ครั้ ง ครู แ นะน าให้ นัก เรี ย นศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
อินเตอร์ เน็ต เพื่อนามาสรุ ปลงในแบบฟอร์ มโครงงาน ครู นดั หมายตัวแทนกลุ่มเพื่อเดินทางไปซื้ อ
วัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรม ทุกกลุ่ม
สามารถปรับปรุ งแบบแปลนสวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเน้นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น หรื อพืชผัก
สมุนไพรได้มากยิง่ ขึ้น
แผนการจัดการเรี ยนที่ 13 เรื่ อง การจัดสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยแจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ครู นาสนทนาซักถามเกี่ ยวกับข้อมูลที่นักเรี ยนศึกษาในคาบเรี ยนที่แล้ว นักเรี ยนแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ เทคนิ ค L.T. นักเรี ยน
แต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง เรี ยนรู ้แบบโครงงาน แล้วร่ วมมือกันเขียน
แผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนลงในแบบฟอร์ มโครงงานโดยกาหนดเวลาทางานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-18
เสร็ จแล้วนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป
ครู แนะนาให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะปฏิ บตั ิ งานการเตรี ยมพื้นที่ ในชั่วโมงเรี ยน
ต่อไป
จากการท ากิ จกรรมพบว่านักเรี ยนทุ กกลุ่ มสามารถเขี ยนแผนการปฏิ บ ัติ ได้อย่างถู กต้อง
เหมาะสม และมีการเพิ่มเติมบ้างในบางกลุ่มเพื่อความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
แผนการจัดการเรี ยนที่ 14 เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยแจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ทบทวนแผนการดาเนิ นงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน นักเรี ยนทุกกลุ่มเบิกอุปกรณ์และลงมือปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่จดั สวนตามแผนในบริ เวณที่
รับผิดชอบ เลขานุ การกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยน
ต่อไป ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่ให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลาว่างและ
วางแผนจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะปฏิ บ ตั ิ งานการจัดวางองค์ประกอบหลัก ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า
น้ าตก ไม้ยนื ต้น ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนทุกลุ่มสามารถเตรี ยมพื้นที่จดั สวนตามแผนได้ ไม่เสร็ จ
ตามเวลา ต้องใช้เวลานอกเวลาเรี ยนทางานเพิ่มเติม จึงเสร็ จเรี ยบร้อย

119

แผนการจัดการเรี ยนที่ 15 เรื่ อง การจัดองค์ประกอบหลัก จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย ครู
แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทบทวนแผนการดาเนิ นงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในใน
แผนการปฏิ บตั ิงานจัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวน นักเรี ยนแต่ละกลุ่ ม
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบหลักได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า น้ าตก ไม้ยืน
ต้น แล้วลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ เลขานุ การกลุ่มเขียนรายงานการ
ปฏิ บ ตั ิงานลงใน ใบงานที่ 3.2 แบบบันทึ กการปฏิ บตั ิงาน นักเรี ยนทุกกลุ่ มนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจน
ครบทุกกลุ่ม ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบหลักให้เสร็ จเรี ยบร้อย
โดยใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง ได้แก่
ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น ตุก๊ ตา ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
จากการท ากิ จ กรรมพบว่ า สอนของแต่ ล ะกลุ่ ม มี รู ป แบบการวางองค์ ป ระกอบหลัก
ไม่เหมือนกัน บางกลุ่มต้องใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานมาก ครู จึงนัดทากิจกรรมเพิ่มเติมในวันเสาร์ อาทิตย์ จึงเสร็ จเรี ยบร้อย
แผนการจัดการเรี ยนที่ 16 เรื่ อง การจัดองค์ประกอบรอง จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย แจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทบทวนแผนการดาเนินงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง ได้แก่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน หิ น ตุ๊กตา นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือ
ปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ เลขานุ การกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงใน
ใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยน
นี้ และแผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มปฏิ บตั ิงานจัดวางองค์ประกอบรองให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะปฏิ บตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบเสริ ม ได้แก่ ทางเท้า กรวด หญ้า ในชัว่ โมงเรี ยน
ต่อไปให้พร้อม
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนทุกกลุ่มสามารถปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบรองได้
เสร็ จเรี ยบร้อยและมีการปรับปรุ งงานนอกเวลาเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนที่ 17 เรื่ อง การจัดองค์ประกอบเสริ ม จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยแจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทบทวนแผนการดาเนินงาน ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เสริ ม ได้แก่ กรวด ทราย
นัก เรี ย นทุ กกลุ่ ม ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ง านจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่ รับ ผิดชอบ เลขานุ การกลุ่ มเขี ยน
รายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผล
การปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม
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ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบเสริ มให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลาว่าง
และวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
จากการทากิจกรรมพบว่า สามารถจัดวางองค์ประกอบเสริ มให้สวนและมีการปรับปรุ งงาน
เสริ มจากในแบบแปลนสวนเพื่อให้สวนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
แผนการจัดการเรี ยนที่ 18 เรื่ อง การเก็บงาน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย แจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ทบทวนแผนการดาเนิ นงานของกลุ่ม นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานเก็บรายละเอียด
ของสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ เลขานุ การกลุ่มเขียนรายงานการปฏิ บตั ิงานลงในใบงานที่
3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และ
แผนการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะจัดทาอุปกรณ์ ประกอบการนาเสนอผลการปฏิ บตั ิโดยนัดหมายที่ห้องโสต
ทัศนศึ กษาในชั่วโมงเรี ยนต่อไปให้พร้ อมนัก เรี ย นท าแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบปรนัย ชนิ ด 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 20 นาที
จากการทากิจกรรมพบว่านักเรี ยนสามารถเก็บรายละเอียดงานได้อย่างสมบูรณ์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 ประชาสั มพันธ์ ส่ ู มวลชน
แผนการจัดการเรี ยนที่ 19 เรื่ อง การจัดนิ ทรรศการ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย แจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานจัดสวน ให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ จัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ เทคนิ ค L.T. โดยการสรุ ปประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน ศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินผลงานการจัดสวน แล้วให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มร่ วมมือกันจัดทาบันทึกการปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 5.1 และสรุ ปประเมินผลการจัดสวน
ในใบงานที่ 5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
จากการทากิจกรรมพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของงานได้
อย่า งถู ก ต้อง นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ เห็ นว่า เวลาในการท างานไม่ เพี ย งพอ จุ ดเด่ นของงานคื อความ
สามัคคี ความภาคภูมิใจในผลสาเร็ จของงาน และการได้มีโอกาสพัฒนาบริ เวณโรงเรี ยนให้เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนเพิม่ ความสวยงามร่ มรื่ นให้กบั โรงเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนที่ 20 เรื่ อง การจัดนิ ทรรศการ แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ สนทนา
ซักถามเกี่ ยวกับการเตรี ยมผลงานจัดนิ ทรรศการ จัดกิ จกรรมกลุ่มโดยใช้ เทคนิ ค L.T. โดยการนา
ภาพผลงานมาจัดป้ ายนิ ทรรศการเพื่อเผยแพร่ ในงานนิ ทรรศการ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดป้ าย
นิทรรศการ เพื่อนาไปเผยแพร่ ในงานนิ ทรรศการถนนวิชาการ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปผล

121

การปฏิบตั ิงานตามโครงการสวนสวยด้วยสองมือ โดยการเปรี ยบเทียบผลงานกับแบบแปลนสวน
โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30
นาที จากการทากิ จกรรมพบว่า นักเรี ยนทุ กกลุ่ มได้รับความร่ วมมื อด้วยดี จากสมาชิ กกลุ่ มในการ
นาเสนอผลงาน นักเรี ยนกล้าแสดงออกมากขึ้ น มี ความมั่นใจในการแสดงความคิ ดเห็ น มี ความ
ภาคภูมิใจในผลงาน และมีความพร้อมในการนาผลงานไปเผยแพร่ ในงานนิทรรศการ
ผลการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 20 แผน ส่ วนใหญ่ผูว้ ิจยั
จัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้สอดคล้องกับความสนใจ สภาพของผูเ้ รี ยน จุดประสงค์
และเนื้อหาแต่ละเนื้อหา ใช้กระบวนการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ในการพัฒนางานออกแบบสวนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เน้นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง
มีการปฏิ บตั ิให้เกิ ดความคิดรวบยอดและสร้ างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง เน้นกระบวนการกลุ่ม และ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เนื้ อหาจากครู ผสู ้ อนและผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผลิตสื่ อการเรี ยนรู้
ขึ้นมาใช้อย่างหลากหลาย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ใบงาน บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
แบบฝึ ก วีดีทศั น์ สร้างแหล่งเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายภายใต้ URL : http://www.kruaree.in.th เพื่อให้
นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
การวัดและประเมินผล เน้นการประเมินผลตามสภาพจริ ง ประเมิ นด้วยการมีส่วนร่ วมโดย
ครู และนักเรี ยน ครอบคลุ มทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู ้ ความเข้าใจ : ตรวจใบงาน แบบทดสอบ
สังเกต การตอบคาถาม 2) ด้านทักษะกระบวนการ : สังเกตการปฏิบตั ิงาน การทากิ จกรรมกลุ่ ม
ผลงานการจัดสวนของนัก เรี ย น 3) ด้า นเจตคติ : ประเมิ นความคิ ดเห็ น และความพึ ง พอใจต่ อ
หลักสู ตร ซึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ ทุกแผนได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับผูเ้ ชี่ ยวชาญงานจัดสวน
นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ มีการเตรี ยมความพร้ อมทั้งบุคคล สถานที่ และสื่ อ
การเรี ยนรู ้ มี การบันทึ ก ภาพกิ จกรรมขณะจัดการเรี ยนรู ้ ทุก ขั้นตอน นาขึ้ นเผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์
www.kruaree.in.th และทาง facebook นักเรี ยนได้ร่วมกันวางแผนการเรี ยนรู ้ ฝึ กตั้งคาถาม ได้
ศึกษาและปฏิบตั ิจริ ง ได้สรุ ปความรู้ดว้ ยตนเอง ประเมินผลงานของตนเอง และสะท้อนความพึงพอใจ
ในการเรี ยนรู ้ ผ่านใบงาน นอกจากนี้ ยงั ได้นาผลงานการจัดสวนเผยแพร่ ในงานนิ ทรรศการถนน
วิชาการของโรงเรี ยนอีกด้วย
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ผลการประเมินผลการใช้ และปรับปรุ งหลักสู ตร
1. ผลการประเมินหลักสู ตร
ผลการประเมินหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานจัดสวน ผูว้ ิจยั และนักเรี ยน เป็ นผูร้ ่ วมประเมินหลักสู ตร มีการประเมิน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร โดยประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนจากคะแนน
การทาแบบฝึ กหัด ท้า ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และคะแนนภาคปฏิ บ ตั ิ ระหว่างเรี ย น
ระยะที่ 2 การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร โดยการประเมินผลนักเรี ยน 3 ด้าน คือ 1) ผลการเรี ยนรู้
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ 2) ความสามารถในการจัดสวนโดยมีผวู้ ิจยั ผูเ้ ชี่ ยวชาญงานจัดสวน
ร่ วมกับนักเรี ยน 3) ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อหลักสู ตร โดยมี ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นครู ผูส้ อนและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานจัดสวนเป็ นผูป้ ระเมิน โดยมีผลการประเมินดังนี้
1.1 ผลการประเมินระหว่ างการใช้ หลักสู ตร
จากการทดลองใช้หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 20 แผน โดยผูว้ ิจยั
เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีการประเมินผลระหว่างการนาหลักสู ตรไปใช้ใน
ภาคความรู้และภาคปฏิบตั ิ โดยสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มและตรวจใบงาน ชิ้นงาน และภารงาน
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) ได้บนั ทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง เพื่อนามาใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความตั้งใจปฏิ บตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย การทางานกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ผลการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง สารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถอธิ บายความสาคัญของการจัดสวนออกมาในรู ปแบบแผนผังความคิดได้ อธิ บายประเภท
ชนิ ด และรู ป แบบของสวน ส ารวจและเลื อ กใช้พ นั ธุ์ ไ ม้และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารจัด สวนได้อ ย่า ง
เหมาะสม และวางแผนการเตรี ยมพื้นที่ จดั สวนได้ แต่ยงั มี นกั เรี ยนบางคนขาดความตั้งใจปฏิ บตั ิ
กิ จกรรม ต้องคอยกระตุ ้น และใช้วิธีก ารรวบรวมใบงานเป็ นกลุ่ ม เพื่ อให้เพื่อนในกลุ่ ม กระตุ ้น
กันเอง
ผลการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ 2 เรื่ อง สร้ า งแรงบันดาลใจ พบว่า นัก เรี ย นให้ค วาม
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์มุมสวนในบริ เวณโรงเรี ยน และมุมสวนจากการศึกษา
ดูงานในประเด็นที่ครู มอบหมายได้ นักเรี ยนตื่นเต้น และมีความสุ ขกับการศึกษาดูงานการจัดสวน
ทุกคนให้ความร่ วมมือดี มาก ถึ งแม้จะต้องเดิ นทางไปศึกษาดูงานแหล่ งเรี ยนรู ้ ในต่างจังหวัด คือที่
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วัดหลวงพ่อโต อ.สี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมีสภาพดินฟ้ าอากาศใกล้เคียงกับที่ต้ งั ของโรงเรี ยน
โนนหันวิทยายน และมีแหล่งเรี ยนรู้ การจัดสวนที่เป็ นแบบอย่างสาหรับการศึกษาดูงานได้ ซึ่ งต้อง
ใช้เวลาในการเดิ นทางหลายชั่วโมง แต่ นัก เรี ย นก็ ร่ วมมื อ กัน ท ากิ จกรรมให้ผ่า นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
ผลการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ พบว่า นักเรี ยนทุกคนสามารถ
เขียนสัญลักษณ์ในการออกแบบจัดสวนได้ ทุกคนให้ความร่ วมมือในการออกแบบจัดสวน สามารถ
ถ่ายทอดแบบแปลนสวนฉบับร่ าง นาเสนอแบบแปลนสวนและร่ วมกันวิพากษ์วิจารณ์ ปรับปรุ ง
แบบแปลนสวนและนาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนมารู ้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
ถึงแม้จะพบปั ญหาอยูบ่ า้ งในการใช้เวลานอกเวลาเรี ยนเขียนสัญลักษณ์การออกแบบจัดสวน แต่ทุก
กลุ่มก็สามารถรวบรวมงานจากเพื่อนในกลุ่มได้ทนั กาหนดเวลา โดยครู มอบแฟ้ มสะสมงานกลุ่มให้
นักเรี ยนเก็บผลงานทุกชิ้น และจัดเก็บในห้องวิชา
ผลการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ 4 เรื่ อง สร้ า งเรื่ องราวในสวน พบว่า นัก เรี ยนทุ ก กลุ่ ม
สามารถปฏิ บตั ิงานจัดสวนตามแบบแปลนสวนได้ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถ
และความถนัด นักเรี ยนแต่ละกลุ่มใช้ความพยายามอย่างสู งในการระดมความคิดและระดมกาลังใน
การจัดสวนขนาดใหญ่ในบริ เวณโรงเรี ยน โดยปรับปรุ งจากเค้าโครงสวนเดิ ม ซึ่ งไม่สามารถทาใน
เวลาเรี ยนได้สาเร็ จ ครู จึงได้นดั หมายทางานในวันเสาร์ อาทิตย์เพิ่มเติม เพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิงานได้
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีปัญหาอยูบ่ า้ งในการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ แต่ก็ได้มีการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ ยนวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนนักเรี ยนที่มีฝีมือด้านงานปูน ก็ได้ให้
ความช่ วยเหลื อเพื่ อนต่ า งกลุ่ ม ได้รั บ ความร่ วมมื อจากผูป้ กครองในการจัดหาหิ น พันธุ์ ไ ม้ใ น
ท้องถิ่น สาหรับประดับตกแต่งสวน ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากทางโรงเรี ยน ทาให้นกั เรี ยน
สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ตามกาหนดเวลา ถึงแม้จะมีการเก็บงานทีหลังบ้างเพื่อความเรี ยบร้อยของ
งาน
ผลการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน พบว่า นักเรี ยนทุกกลุ่มมี
การสรุ ปประเมินผลการปฏิ บ ตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคในการจัดสวน ทุ ก กลุ่ ม มีความคิด เห็ น
ตรงกันว่า ได้รับ ความรู ้ ท กั ษะในการจัด สวน เกิ ดความเชื่ อมั่นในการออกแบบงาน เกิ ด ความ
ภาคภูมิ ใ จที่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ง านจัดสวนจนส าเร็ จ ท าให้รัก โรงเรี ย นและท้องถิ่ น มากขึ้ น ปั ญหา
อุปสรรคที่พบคือเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงานน้อยต้องใช้เวลานอกเวลาเรี ยนหลังเลิกเรี ยนและเสาร์ อาทิตย์
โดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะการจัดสวน หลังการสรุ ปประเมินผล นักเรี ยนได้นาเสนอผลงานหน้า
ชั้น เรี ย น โดยเปรี ย บเที ย บผลงานกับ แบบแปลนสวน และเตรี ย มผลงานทั้ง หมดส าหรั บ จัด
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นิ ท รรศการแสดงผลงานในงานนิ ท รรศการถนนวิช าการ ครั้ งที่ 3 ที่ โ รงเรี ย นจัดขึ้ นในวันที่ 7
กันยายน 2555
1.2 ผลการประเมินหลังการใช้ หลักสู ตร
การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร โดยการประเมินผลนักเรี ยน 3 ด้าน คือ 1) ผล
การเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ 2) ความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวน โดยมีครู ผสู้ อน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ น ผูป้ ระเมินร่ วมกับนักเรี ยน และ 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยมีผลการประเมินหลังการใช้หลักสู ตรดังนี้
1.2.1 ผลการประเมินผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ (ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน) จานวน 1 ชุ ด
เป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลื อก จานวน 40 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้นามาทดสอบค่ า สถิ ติ t-test แบบ
Dependent เพื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนก่ อนและหลัง การใช้หลัก สู ตร สรุ ป ผล
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการประเมินผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ
การใช้หลักสู ตร

ก่อนการใช้หลักสู ตร
หลังการใช้หลักสู ตร
**มีนยั สาคัญที่ระดับ .05

จานวน
นักเรี ยน
(n)
33
33

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย ( x )

S.D.

t

Sig.

40
40

13.03
32.58

3.29
2.59

31.060

.000

จากตารางที่ 11 พบว่าผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ของนักเรี ยนก่อนและหลัง
การใช้หลักสู ตรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนทดสอบหลังการใช้
หลักสู ตร ( x = 32.58, S.D. = 2.59 ) สู งกว่าคะแนนการทดสอบก่อนใช้หลักสู ตร ( x = 13.03, S.D.
= 3.29)
1.2.2 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวน
ผลการประเมิ นความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานจัดสวน ของนัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สรุ ป คะแนนลงในแบบประเมิ น ภาคปฏิ บ ัติ ห ลัง จากการจัด การเรี ย นรู้ ต าม
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หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เสร็ จสิ้ นการสอนแล้ว กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็ น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรี ยมการ ขั้นการปฏิ บตั ิงาน ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน และผลงาน ใช้เกณฑ์
ความสามารถ 4 ระดับ คือ ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุ ง (1) ปรากฏผล ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ระดับความสามารถในการจัดสวน ของนักเรี ยนรายบุคคล
รายการประเมิน
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน
1.2 การวางแผนการทางาน
2. ขั้นการปฏิบตั ิงาน
2.1 การออกแบบจัดสวน
2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
2.3 การแก้ปัญหาการทางาน
2.4 ความรับผิดชอบ
2.5 ความขยันอดทนในการปฏิบตั ิงาน
2.6 ความประหยัดและคุม้ ค่า
2.7 ความสามัคคีในกลุ่ม
3. ขั้นหลังการปฏิบตั ิงาน
3.1 ความสะอาดของสถานที่และเครื่ องมือ
ที่ใช้
3.2 การจัดเก็บอุปกรณ์
4. ผลงาน
4.1 ความสาเร็ จของงาน
4.2 ความถูกต้องตามหลักการออกแบบ
4.3 ความประณี ตเรี ยบร้อยของงาน
4.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

(x)

S.D.

ระดับ
ลาดับที่
ความสามารถ

4
4

3.70
3.36

0.47
0.49

ดีมาก
ดี

3
12

4
4
4
4
4
4
4

3.45
3.36
3.52
3.64
3.70
3.73
3.55

0.51
0.49
0.51
0.49
0.47
0.45
0.51

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

10
12
7
4
3
2
6

4

3.39

0.50

ดี

11

4

3.48

0.51

ดี

8

4
4
4
4
4

3.76
3.30
3.58
3.76
3.56

0.44
0.47
0.50
0.44
0.21

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1
9
5
1
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จากตารางที่ 12 พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการจัดสวนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
( x = 3.56, S.D. = 0.21) โดยความสาเร็ จของงานและมีความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมากเป็ น
อันดับที่ 1 ( x = 3.76, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ความประหยัดและคุม้ ค่า ( x = 3.73, S.D. = 0.45)
และ ความขยันอดทนในการปฏิบตั ิงาน และการสารวจข้อมูลพื้นฐาน ( x = 3.70, S.D. = 0.47)
ตามลาดับ
จากการสังเกตความสามารถในการปฏิบตั ิงานจัดสวน พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถใน
ระดับดี ข้ ึ นไป โดยมี ความสาเร็ จของงานและความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ความประหยัดและคุม้ ค่า ความขยันอดทนในการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในกลุ่ม
การแก้ปัญหาในการทางานและความประณี ตเรี ยบร้อยของงาน อยูใ่ นระดับดีมาก เนื่ องจากนักเรี ยน
ได้ล งมือเลื อกสถานที่ ออกแบบ เตรี ยมพันธุ์ ไม้และวัสดุ อุปกรณ์ ก ารจัดสวนตลอดจนวางแผน
ปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเอง โดยความร่ วมมื อในกลุ่ ม การนาผลงานนักเรี ยนขึ้ นเผยแพร่ บนเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ตทุกขั้นตอน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้น ต้องการสร้างสรรค์งานให้สาเร็ จตาม
แผน ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในเรื่ องของเวลา แต่ก็สามารถแก้ปัญหาให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
1.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ
ตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม จานวน 15 ข้อ กาหนดเกณฑ์ขอ้ ความ
คิดเห็นของนักเรี ยนที่มี ต่อหลักสู ตร 3 ด้าน คือ 1) บรรยากาศในการเรี ยน 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ คะแนนเต็ม 75 คะแนน ใช้เกณฑ์ความคิดเห็ น 5
ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) เห็นด้วย
น้อยที่สุด (1) ปรากฏผลตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยรวมและรายด้าน
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร

x

S.D.

ด้านบรรยากาศ
ด้านการจัดกิจกรรมการสอน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
เฉลี่ยรวม

4.40
4.47
4.58
4.45

0.66
0.58
0.56
0.60

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก

ลาดับที่
3
2
1
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จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ โดยรวมเห็นด้วยกับหลักสู ตรอยูใ่ นระดับ มาก ( x = 4.45, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนเห็นด้วยกับหลักสู ตรอยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1
( x = 4.58, S.D. = 0.56) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการสอน ( x = 4.47, S.D. = 0.58) และ
ด้านบรรยากาศ ( x = 4.40, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
โดยรวมและรายข้อ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร
1. สื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้ เร้าความสนใจไม่น่าเบื่อ
2. ครู ผสู ้ อนสนับสนุ นให้แต่ละกลุ่มมีอิสระในการ
ทางานเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั นิสัยเพื่อน
ในการทางานร่ วมกันมากขึ้น
4. นักเรี ยนมีการพัฒนาทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
รู้จกั ตนเอง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. กิจกรรมกระบวนการกลุ่มที่ใช้ผา่ นการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ช่วยให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

x

S.D.

4.42
4.55

0.71
0.56

4.45

0.62

ระดับความ ลาดับที่
คิดเห็น
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยมาก
2
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
3

4.36

0.70

เห็นด้วยมาก

5

4.61

0.50

1

4.40

0.66

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ด้านบรรยากาศในการเรี ยน โดยรวมเห็ นด้วยกับ
หลักสู ตรอยูใ่ นระดับ มาก ( x = 3.40, S.D. = 0.66)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิ จกรรมกระบวนการกลุ่มที่ใช้ผา่ นการเรี ยนแบบร่ วมมือ ช่วย
ให้นัก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มัน่ ในตนเองมากขึ้ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ดเป็ นอันดับ ที่ 1 ( x = 4.61,
S.D. = 0.50) รองลงมาคือด้านครู ผสู ้ อนสนับสนุ นให้แต่ละกลุ่ มมี อิสระในการทางานเพิ่มขึ้ น
( x = 4.55, S.D. = 0.56) และกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั นิ สัยเพื่อนในการทางาน
ร่ วมกันมากขึ้น ( x = 4.45, S.D. = 0.60) ตามลาดับ ส่ วนด้านนักเรี ยนมีการพัฒนาทั้งร่ างกาย
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สติปัญญา อารมณ์ สังคม รู้จกั ตนเอง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรี ยนเห็นด้วยกับหลักสู ตร
อยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับสุ ดท้าย ( x = 4.36, S.D. = 0.70)
ตารางที่ 15 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านการจัดกิจกรรมการสอน
โดยรวมและรายข้อ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร
6. นักเรี ยนมีอิสระในการออกแบบจัดสวนให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่และตรงตามความต้องการของนักเรี ยน
7. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน
8. ครู ผสู้ อนสนับสนุนและกระตุน้ การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ให้เกิดทักษะกระบวนการ
9. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมค้นคว้าสรุ ปด้วยตนเอง
10. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิตและใช้สื่อการเรี ยน
การสอน
11. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเข้าใจง่ายและช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
12. ใบงานสาหรับทากิจกรรมมีความเหมาะสม
13. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินการทางานเพื่อ
พัฒนา
14. พันธุ์ไม้และวัสดุจดั สวนมีความเหมาะสม
เฉลี่ยรวม

x

S.D.

ระดับความ ลาดับที่
คิดเห็น
มากที่สุด
1

4.61

0.50

4.52

0.62

มากที่สุด

2

4.36

0.65

มาก

6

4.45
4.48

0.51
0.57

มาก
มาก

4
3

4.52

0.57

มากที่สุด

2

4.45
4.39

0.62
0.61

มาก
มาก

4
5

4.52
4.47

0.57
0.58

มากที่สุด
มาก

2

จากตารางที่ 15 พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้านการจัดกิจกรรมการสอน โดยรวมเห็นด้วย
กับหลักสู ตรอยูใ่ นระดับ มาก ( x = 3.47, S.D. = 0.58)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีอิสระในการออกแบบจัดสวนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
และตรงตามความต้องการของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 ( x = 4.61, S.D. = 0.50)
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รองลงมาคื อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เน้นให้นักเรี ย นได้ป ฏิ บ ตั ิ จริ งทั้งในและนอกโรงเรี ยน เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนเข้าใจง่ายและช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้, พันธุ์ไม้และวัสดุจดั สวนมีความ
เหมาะสม ( x = 4.52, S.D. = 0.57) และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิตและใช้สื่อการเรี ยนการสอน
( x = 4.48, S.D. = 0.57) ตามลาดับ ครู ผสู ้ อนสนับสนุ นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้เกิด
ทักษะกระบวนการ นักเรี ยนเห็ นด้วยกับหลักสู ตรอยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับสุ ดท้าย ( x = 4.36,
S.D. = 0.65)
ตารางที่ 16 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
โดยรวมและรายข้อ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร
15. หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

x

S.D.

4.58

0.56

ระดับความ ลาดับที่
คิดเห็น
เห็นด้วยมาก
1
ที่สุด

จากตารางที่ 16 พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( x = 3.58,
S.D. = 0.61)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจในผลงาน
เห็ นความสาคัญของการทางานกลุ่ม ทาให้มีความมัน่ ใจในการทางานมากยิ่งขึ้น กล้าแสดงความ
คิ ดเห็ น กล้า นาเสนอผลงานหน้า ชั้นเรี ย น ส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ผลงานการจัดสวนมี ป ระโยชน์ ก ับ
โรงเรี ยน ควรให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น หรื อเชิ ญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู ้มาก
ยิ่งขึ้น ทุ กคนเห็ นว่าการจัดหลักสู ตรโดยให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลจากแหล่ งเรี ยนรู ้ มีประโยชน์มาก
เพราะช่วยให้นกั เรี ยนมองเห็นแนวทางการออกแบบงาน ควรมีการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นในสาระ
อื่น หรื อถ่ายทอดให้คณะครู อื่นต่อไป
2. ผลการปรับปรุ งหลักสู ตร
การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้ว ยสองมื อ ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้ น
มัธ ยมศึก ษา ปี ที่ 6 เป็ นการดาเนิ นการเพื่ อให้ได้หลัก สู ตรที่ มี ความสมบูรณ์ เหมาะสมส าหรั บ
การนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนอย่างแท้จริ ง และสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระ
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การเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2553 สาหรับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายนนั้น ได้
มีการประเมินก่อนการนาไปทดลองใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร ด้านการเรี ยนการสอน ด้าน
การวัด ผลและประเมิ น ผล พร้ อ มทั้ง ได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะน าและข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และเมื่อนาหลักสู ตรไปทดลองใช้พบว่า ยังมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุ งในด้านการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อง การกระตุ น้ ให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการและคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ โดยครู ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการเพิ่มมากขึ้น ควรมีการกระตุน้ ให้
นักเรี ยนออกแบบจัดสวนที่เน้นเอกลักษณ์ ทอ้ งถิ่ นให้ชดั เจนขึ้น ส่ วนในด้านเวลา พบว่าควรมีการ
ยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมอาจจะเพิ่มวิธีการเข้าค่ายจัดสวนในขั้นการปฏิบตั ิงานจัดสวน เพื่อให้เกิ ด
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและได้ผลดี

