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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ (1) พัฒ นาหลักสู ตรท้องถิ่ น กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึ กเปรี้ ยว สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุ นพิ นพิ ทยาคม จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดังกล่าวก่อน และหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง
การทําปลาหมึกเปรี้ ยว (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดังกล่าวกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 (4) ศึกษา
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การใช้ ห ลั ก สู ตรท้ อ งถิ่ น เรื่ องการทํ า ปลาหมึ ก เปรี้ ยว สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2557 จํานวน 35 คน ที่ ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แบบประเมิ น
หลักสู ตร แบบประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความ
พึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ มี ต่ อการใช้ห ลักสู ต รท้อ งถิ่ น สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล คื อ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิ จัยพบว่า (1) หลักสู ตรท้องถิ่ น กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทํา
ปลาหมึกเปรี้ ยว มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ได้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี หลัง
ใช้หลักสู ตรสู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน (4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสํ าคัญ หลักสูตรท้องถิ่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทําปลาหมึกเปรี้ ยว มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to develop a local curriculum in the Career and Technology
Learning Area on the topic of Making Sour Squids for Mathayom Suksa IV students at Phunphin Phittayakhom
School in Surat Thani province; (2) to compare the students’ learning achievements before and after leaning
under the developed local curriculum on the topic of Making Sour Squids; (3) to compare the students’ learning
achievement with the passing criterion of 80 percent; and (4) to study the students’ satisfaction with the local
curriculum on the topic of Making Sour Squids.
The research sample consisted of 35 Mathayom Suksa IV students of Phunphin Phittayakhom School in
Surat Thani province during the 2014 academic year, obtained by cluster random sampling. The instruments
used in this research were the developed local curriculum, learning management plans, an achievement test, and
a questionnaire on student’s satisfaction. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean,
standard deviation, and t-test.
The research findings indicated that (1) the developed local curriculum in the Career and Technology
Learning Area on the topic of Making Sour Squids was appropriate and could be implemented in the Career and
Technology Learning Area; (2) the students’ learning achievement after learning under the developed curriculum
was significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the .05 level; (3) the result of
comparing the students’ post-learning achievement scores against the 80 percent passing criterion indicated that
all of them had scores passing the criterion; and (4) the students were satisfied at the highest level with learning
under the local curriculum in the Career and Technology Learning Area on the topic of Making Sour Squids.
Keywords: Local curriculum, Career and Technology Learning Area, Making sour squids, Mathayom Suksa
บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาํ หนดแนวนโยบายหลักในการจัดการศึกษาของ
ชาติ ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตโดยให้ทุกๆ คนในชาติ มีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา ส่ งเสริ มให้มีการ
ปฏิ รูปการเรี ยนการสอนที่ ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนเพื่ อให้เกิ ดการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นการสอนตาม
แนวนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2542, น.33) ที่เน้น
ให้พฒั นาคนเป็ นอันดับแรกโดยตระหนักถึงความสําคัญที่ว่าคนจะพัฒนาได้จากการศึกษา (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2541,
น.32-36) และสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 22-23 และ 24 ให้มีการจัดการศึ กษาที่ ถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่ สุด กระบวนการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ ในด้าน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน ทํางานเป็ น รักการทํางาน ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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มี ความสามารถในการจัดการ การวางแผนออกแบบการพัฒนางานและผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อพัฒนางานและการทํางาน
รู ้จกั ค้นคว้าแสวงหาความรู ้ รู ้จกั คิ ดวิเคราะห์ การทํางานเป็ นระบบ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจึ งมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ ง มีทกั ษะในกระบวนการต่างๆ ในกิ จกรรมที่ปฏิ บตั ิ สามารถนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ดํารงชี วิตได้ ซึ่ งนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การด้านการจัดการศึ กษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนได้
เร่ งรัดพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ วิธีการ เนื้อหา และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม กับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั จึงสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิดวิเคราะห์ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ แก้ปัญหาและแสวงหาความรู ้ได้
ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2545, น. 151)
เนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการต่ างๆ ของโลกยุคโลกาภิ วตั น์ มี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึ กษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ และรู ้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุ มชน
ให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง
ชุ มชน หลักสู ต รตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุ ทธศักราช 2542 สามารถจําแนกหลักสู ตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ หลักสู ตรแกนกลาง ซึ่ งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นผูจ้ ดั ทํา
ขึ้ นเป็ นเบื้ องต้นโดยทุ กโรงเรี ยนในสังกัดต้องยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ร่วมกันทัว่ ประเทศ และหลักสู ตรท้องถิ่น ซึ่ ง
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ในด้านเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่ งแวดล้อม ประเพณี และวัฒ นธรรม ตลอดจนอาชี พและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิ บัติ
รวมถึงในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนในส่ วนของการบังคับใช้หลักสู ตรไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 27 วรรค 2 ของ
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ว่า การจัดทําหลักสู ตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่ นเป็ นสภาพ
บังคับตามกฎหมายที่ โรงเรี ยนโดยเฉพาะในภูมิภาค ต้องจัดให้มีข้ ึ นควบคู่กบั หลักสู ตรแกนกลาง เป็ นหลักสู ตรที่
แต่ละสถานศึกษาต้องจัดทําขึ้นให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง เป็ นเนื้ อหาที่ครู ผสู ้ อนต้องสอดแทรกในทุก
วิชาแกนกลาง เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ชีวิตของตนเองในท้องถิ่น เรี ยนรู ้สภาพเศรษฐกิจสังคมของตน จากใกล้ตวั
ไปสู่ ไกลตัว และสัมผัสได้ ได้กระทําจริ งต่ อสภาพชี วิต อาชี พ และเศรษฐกิ จของตนเอง ตลอดจนได้มีส่วนร่ วม
ในการแก้ปั ญหาในชุ มชนและสังคม การเป็ นสมาชิ กที่ ดีของครอบครัว ชุ มชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
พัฒนาสาระของหลักสู ตรหรื อการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นให้สถานศึกษาสามารถกําหนดรายละเอียดของสาระการ
เรี ยนรู ้ ข้ ึ นเองประมาณร้ อยละ 30 ตามมาตรา 27 วรรค 2 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551, น. 238-239) ได้กล่าวถึ ง
รายละเอียดของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการงานอาชี พและเทคโนโลยีไว้ว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มสาระที่ ช่วย
พัฒ นาให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจ มี ทักษะพื้ นฐานที่ จาํ เป็ นต่ อการดํารงชี วิต และรู ้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง
สามารถนําความรู ้เกี่ ยวกับการดํารงชี วิต การอาชี พ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีความคิ ด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

หลักสูตรท้องถิ่นเป็ นหลักสูตรที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาหลักสูตรได้มากที่สุด ดังที่
รุ่ งนภา นุ ตราวงค์ (2553, น.5-35) ได้กล่าวถึงความสําคัญของหลักสู ตรท้องถิ่นว่า เป็ นหลักสู ตรที่ สถานศึ กษานํา
สภาพต่างๆ ที่เป็ นสภาพในปัจจุบนั ปั ญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
กําหนดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน หลักสู ตรท้องถิ่นจะต้องออกแบบจัดทําบนพื้นฐานของหลักสู ตรแกนกลาง
และความต้องการของชุมชน ตลอดจนความต้องการของสถานศึกษาเอง ดังนั้น หลักสู ตรท้องถิ่นจะต้องครอบคลุม
สิ่ งที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง เพื่ อความเป็ นเอกภาพของคนในชาติ และส่ วนที่ สถานศึ กษาแต่ ละแห่ ง
พัฒนาเพิ่มเติ มให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริ บท ความต้องการของท้องถิ่น และสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิ่นที่ ดี
นอกจากจะพัฒ นาความรู ้ แ ละทักษะต่ างๆ แล้ว ควรส่ งเสริ มการพัฒ นาด้านจิ ต วิ ญ ญาณ จริ ยธรรมสั งคม และ
วัฒนธรรม เพื่ อปลูกฝั งให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจในความรับผิดชอบ เสี ยสละ คํานึ งถึงประโยชน์ของสังคม ความต้องการ
ความถนัด และความสามารถของผูเ้ รี ยนซึ่ งสอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2552, น. 98-99) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งมวลประสบการณ์อื่นๆ โดยต้องจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในชุ มชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
อําเภอพุ น พิ น จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธานี เป็ นอําเภอหนึ่ งที่ ย งั คงเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น การทําปลาเปรี้ ยวหรื อปลาส้ม และการทําปลาหมึกเปรี้ ยวเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นใน
ท้องที่ อาํ เภอพุนพินและใกล้เคี ยง เป็ นวิถีชีวิตที่ ชาวบ้านมีประสบการณ์มาเป็ นเวลาอันยาวนาน ที่ยงั คงเอกลักษณ์
และได้พบเห็นในเกือบทุกครอบครัว และสามารถนํามาประกอบเป็ นอาชี พเสริ มได้อีกอาชี พหนึ่ ง โรงเรี ยนพุนพิน
พิทยาคม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีนกั เรี ยนประมาณ 2500 คน เป็ นโรงเรี ยนมัธยมประจําอําเภอ จัดทํา
การเรี ยน การสอนตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สภาพการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไป
โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี เป็ นที่ ไว้วางใจของชุ มชน โรงเรี ยนพุนพิ นพิ ทยาคม ได้จดั
การศึกษาภายใต้แนวคิดหลักที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ได้รับความรู ้อย่างต่อเนื่ องเต็มศักยภาพ ทั้งความเป็ นไทย
และสากล ได้ป ระสานงานในส่ วนต่ างๆ ของสังคม ชุ มชน ได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาการพัฒ นา
หลักสู ตรต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ สมรรถนะสําคัญ ของ
ผูเ้ รี ย นที่ กาํ หนดไว้ในหลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาเหตุ ที่ เลื อ กนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการทําวิจยั ครั้งนี้ เพราะนักเรี ยนมีความพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้ในเรื่ องหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องการทํา
ปลาหมึกเปรี้ ยว
จากสาเหตุดงั กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ รวมไปถึงสติปัญญา ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว เพื่อศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น การวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 | 93

การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึ ก
เปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่ อนและหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่ น
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกับเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว
สมมติฐานการวิจยั
1. หลักสู ต รท้อ งถิ่ น กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึ กเปรี้ ยว
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีความเหมาะสม
2. นักเรี ยนที่ เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ องการทําปลาหมึ กเปรี้ ยวมี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
3. นักเรี ยนที่ เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึ กเปรี้ ยว มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยวในระดับมาก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. หลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทํา
ปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร
ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิ ดของนักเรี ยนที่ มีต่อหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึ กเปรี้ ยว ซึ่ งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. ปลาหมึกเปรี้ ยว หมายถึง การถนอมอาหารวิธีหนึ่ งที่นิยมทําในภาคใต้ โดยใช้ เกลือ นํ้าตาลปี๊ บ ข้าวคัว่
นํามาหมักกับปลาหมึก
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จํานวน 110 คน
จัดเป็ น 3 ห้องเรี ยนโดยคละความสามารถ
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การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
2. 1 หลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการถนอมอาหาร เวลา 2 ชัว่ โมง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 การถนอมอาหารแบบต่าง ๆ เวลา 2 ชัว่ โมง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 วิธีการถนอมอาหาร เวลา 2 ชัว่ โมง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 วิธีการทําปลาหมึกเปรี้ ยว เวลา 4 ชัว่ โมง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 การดําเนินการทางการตลาด เวลา 2 ชัว่ โมง
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย เวลา 2 ชัว่ โมง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยง 0.68 แบบอัตนัย จํานวน 4 ข้อ มีค่าความเที่ยง 0.69 และแบบปฏิบตั ิ 3 ข้อ มีค่าความเที่ยง 0.61
3.2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดความพึ งพอใจเป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 5
ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนการใช้หลักสูตรกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน
4.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และประเมินผล
ระหว่างเรี ยน
4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้หลักสูตรกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
35 คน
4.4. สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นหลักสูตรท้องถิ่น แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตรในด้านความเหมาะสม สิ่ งที่ ควรปรับปรุ งและข้อเสนอแนะ โดยการแจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ
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การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอน ซึ่ งแสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในด้านความเหมาะสม สิ่ งที่ ควรปรับปรุ ง โดยการ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
5.3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น
โดยใช้ การทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples
5.4 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกับเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 80
5.5 วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นรายด้านและรายข้อ การแปลความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสู ตรตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
ผลการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึก
เปรี้ ยว ได้ผลดังนี้
1. หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน
4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว อยูใ่ นระดับมากที่สุด
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการ
ทําปลาหมึกเปรี้ ยว มีดงั นี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึ ก
เปรี้ ยว ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้ อหาสาระ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผล
ประเมิ นผล และแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ท้ งั 6 แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ดา้ นหลักสู ต รท้องถิ่ นและ
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การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสู ตรมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนได้ และสอดคล้องกับสมมติ ฐานข้อที่ 3.1 ที่ ว่าหลักสู ตรท้องถิ่ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีมีความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ
1.1 หลักสูตรที่พฒั นาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนและกระบวนการดําเนินงาน
ที่ ชัดเจน โดยเริ่ มจากการสํารวจข้อมูลพื้ นฐานของท้องถิ่ น เพื่ อนํามาวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์
ท้องถิ่นและสภาพที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาในอนาคต เช่น แนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เป็ นที่ยอมรับ
กันอย่างแพร่ หลายของสังคม การสร้างรายได้ให้เกิ ดขึ้ นกับท้องถิ่ นและประชาชน ตลอดจนสามารถเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งของชุ มชนและเศรษฐกิจฐานรากได้ อีกทั้งปั จจุบนั ปั ญหาการละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เห็นคุณค่า
และความตระหนักต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ เกิดขึ้นจริ ง เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดกรอบในการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นในลักษณะของการทําเป็ นสาระการเรี ยนรู ้เพิ่ มเติ ม และนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุ นพิ นพิ ท ยาคม จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทําปลาหมึกเปรี้ ยว และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าต่ออาชี พในชุ มชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความภูมิใจและความผูกพันในท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จํานง ภู่ศรี สลับ (2550) ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องยางพารา สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ ระยอง ได้วิเคราะห์สภาพปั ญหาและสภาพที่ ก่อให้เกิดปั ญหามากําหนดกรอบในการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น และพบว่า หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ องยางพารา สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
มีความเหมาะสม สามารถนําไปจัดการเรี ยนการสอนได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสู ไรยา มูซอ (2552) ได้
ทําการวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ อง การผลิตผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
(บูดู) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตร
ท้องถิ่ น สาระการเรี ยนรู ้วิท ยาศาสตร์ เพิ่ มเติ ม เรื่ องการผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ์ท้องถิ่ น (บู ดู) มี ความเหมาะสม สามารถ
นํา ไปใช้เป็ นสาระการเรี ย นรู ้ เพิ่ ม เติ ม ได้ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ บุ ญ เลี้ ย ง ทุ ม ทอง (2555) ได้ก ล่ า วถึ ง
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ในชี วิต
จริ งได้น้ นั ผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นต้องศึ กษากระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ทุกขั้นตอนโดยการสํารวจสภาพปัญหาชุมชน การศึกษาข้อมูลความเป็ นอยู่ของชุมชนและผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ตรงกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
1.2 การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีกระบวนการจัดทําอย่างเป็ นระบบ
โดยนําเอาโครงสร้างของเนื้ อหาหลักสู ตร และจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ มาจัดทํากรอบในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้ นในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชื่ อเรื่ อง
จํานวนชัว่ โมง สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ จํานวน 3 คน ผลที่ได้จากการตรวจสอบจากแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่อผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการ
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การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

เรี ยนรู ้ ไปทดลองใช้ พบว่าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ มี ค วามสอดคล้องและเหมาะสมกับ สภาพท้องถิ่ น สามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2550) ที่ได้กล่าวว่า หลักสู ตรท้องถิ่น ควรมีความ
คล่ อ งตัว และสามารถปรั บ ปรุ งยื ด หยุ่น ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ และหลัก สู ต รควรมี กิ จกรรม
กระบวนการ เนื้ อหาสาระของเรื่ องที่ จะสอน มี การใช้สื่ อการสอน การวัดและประเมิ นผล ไว้อย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จํานงค์ ภู่ศรี สลับ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องยางพารา สําหรับ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ระยอง ผลการวิ จัย พบว่ า
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่าหลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ องยางพารา สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมสามารถนําไปจัดการเรี ยนการสอนได้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการใช้
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่ องยางพารา สู งกว่าก่อนการใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรี ยนเห็นด้วยมากกับ
การใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่ องยางพารา
2. ผลการทดลองใช้หลักสู ต รท้องถิ่ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ องการทํา
ปลาหมึ กเปรี้ ยว สําหรั บนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพุ นพิ นพิ ทยาคม จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี จากการ
ทดลองใช้หลักสู ตร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้หลักสู ตร สู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3.2 ที่ว่านักเรี ยนที่ เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึก
เปรี้ ยว มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1 เนื้ อ หามี ป ระโยชน์ ต่ อ ผูเ้ รี ยน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิ ต ประจําวันได้จริ ง อี กทั้งยังมี
ความน่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความสนุ กสนาน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิ ดเห็นอย่างเต็มที่ ใน
กิ จ กรรมต่ างๆ อี ก ทั้งยังได้รั บ ประสบการณ์ จ ากการปฏิ บัติ จริ ง ซึ่ งกิ จกรรมที่ ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ มี ค วาม
หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จริ ง
2.3 ใบความรู ้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และระดับชั้นเรี ยน รวมทั้งมีความชัดเจนของเนื้อหา
2.4 สื่ อ และแหล่ งเรี ย นรู ้ มี ค วามน่ าสนใจ โดยผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้จากแหล่ งเรี ย นรู ้ จริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ รุ่ งนภา นุ ตราวงค์ (2553, น.5-42) ที่ ได้ให้แนวคิ ดว่า การเรี ยนรู ้ จะต้องสอดคล้องกับบริ บทของ
ท้องถิ่น สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
2.5 วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม และหลากหลาย จากผลการทดลองใช้หลักสู ตร
ท้องถิ่น พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้หลักสู ตร สู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรั ล สุ ดเลิ ศ (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการทอผ้าไหมลาย (ดอกแก้ว) ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่ นบ้านเขาน้อยพรหมสุ วรรณ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านเขาน้อยพรหมสุ วรรณ
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่ นสู งกว่าก่ อนใช้หลักสู ตร
ท้องถิ่ นอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิ ธร วิศ พันธุ์ (2552) ได้ท าํ การ
วิจยั เเรื่ องการพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา เรื่ องหัตถกรรมกรงนกเขาชวา สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น สู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตรท้องถิ่น อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐยาพร ดอกจันทร์ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เพื่อพัฒนา
สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงพื้นบ้าน เรื อนอันเร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหนอโตง
“สุ รวิทยาคาร” จังหวัดสุ รินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ซึ่ งสั ม พัน ธ์ กับ ฆนัท ธาตุ ท อง (2552, น. 98-99) ที่ ก ล่ าวว่า การพัฒ นา
หลักสู ตรท้องถิ่น หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั มวลประสบการณ์อื่นๆ โดยต้องจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
3. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน กับ เกณฑ์ผ่าน ร้ อยละ 80 พบว่า ผลการ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดังกล่ าวกับเกณฑ์ผ่าน ร้ อยละ 80 นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ทุกคน
สอดคล้องกับสมมติ ฐานข้อที่ 3.3 ที่ ว่านักเรี ยนที่ เรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริ งมีความน่าสนใจ
3.2 กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีค วามสนุ กสนาน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แ สดงความคิ ดเห็ นอย่างเต็มที่
ในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ ง
3.3 สื่ อ และแหล่ งเรี ย นรู ้ มี ค วามน่ าสนใจ โดยผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้จากแหล่ งเรี ย นรู ้ จริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ รุ่ งนภา นุตราวงค์ (2553) ที่ได้ให้แนวคิดว่า การเรี ยนรู ้จะต้องสอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น สนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
3.4 วิธีการวัด ผลและประเมิ นผลมี ความเหมาะสม และมี ความหลากหลาย จากผลการทดลองใช้
หลักสู ตรท้องถิ่น พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดังกล่าวกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 นักเรี ยนผ่านเกณฑ์
ทุกคน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา เกตุการณ์ (2555)ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ องตาลโตนด ของดีเมืองเพชร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า หลักสู ตรท้องถิ่น สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ องตาลโตนด
ของดีเมืองเพชร นักเรี ยนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาํ หนด
4. ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า โดย
ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้หลักสู ตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3.4 ที่วา่ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยวในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
4.1 หลักสู ตรท้องถิ่นที่ พฒั นาขึ้ นมีเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจําวันได้ อีกทั้งเป็ นเนื้อหาที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยน
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4.2 การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย ผูเ้ รี ยนสามารถออกไปเรี ยนรู ้ในแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง ได้ฝึก
ปฏิ บตั ิ จริ ง อี กทั้งแหล่งเรี ยนรู ้ มีความน่ าสนใจและความสะดวกที่ จะไปศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่าการส่ งเสริ มการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรง และจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ซึ่ งการให้นกั เรี ยนได้ออกไปรวบรวมข้อมูลความรู ้ในชุมชนด้วย
การปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง เป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง นับเป็ นกิจกรรมที่ มี
ประโยชน์ในการเรี ยนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ รํ าเพย จังอิ น ทร์ (2550) ได้ท ําการวิ จยั การพัฒ นา
หลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเรื่ องการตั ด เย็ บ เสื้ อพื้ นบ้ า น กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านโทะ อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี ส ะเกษ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี ความ
พึงพอใจต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่ สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงจันทร์ ประเสริ ฐอาษา
(2550) ที่ ได้วิจยั การพัฒนาหลักสู ตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เรื่ องการเลี้ยงจิ้งหรี ด ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกลู จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยหลักสูตรท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้
เพื่อให้สามารถนําหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการทํา
ปลาหมึกเปรี้ ยว ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้ ดังนี้
1.1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เรื่ องการทําปลาหมึกเปรี้ ยว ต้องใช้ความชํานาญและความอดทนในการปฏิ บตั ิ ดังนั้นควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิจริ ง
ให้มากที่ สุด และสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมของแต่ ละกิ จกรรม ทั้งนี้ เพราะเป็ นการสร้ างความ
ชํานาญ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องการทํา
ปลาหมึกเปรี้ ยว ควรคํานึ งถึงความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนด้วย ครู ตอ้ งอธิ บายวิธีการเตรี ยม
ใช้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ในการฝึ กปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้อง รวมทั้งสอดแทรกความมีวินยั ให้ผเู ้ รี ยน ไม่ให้หยอกล้อ
เล่นกัน ในขณะปฏิบตั ิงาน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1.3 ควรใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรนําไปใช้เป็ นแนวทางสําหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจที่ จะทําวิจัยเกี่ ย วกับการพัฒ นาหลักสู ต รท้องถิ่ น
ในรายวิชาและเรื่ องอื่นๆ ที่น่าสนใจในหลักสูตรท้องถิ่น
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2.2 ควรมีการวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยีและ
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา เป็ นต้น
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