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บทที่ 1 
บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิชาการตําง ๆ ได๎เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยํางรวดเร็วและก๎าวไกลเป็นอยําง
มาก การพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าต๎องอาศัยวิทยากรและเทคโนโลยีตําง ๆ ซึ่งต๎องอาศัยองค๑ประกอบ
หลายอยํางมาประกอบกัน องค๑ประกอบที่สําคัญมากที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย๑เป็นปัจจัยสําคัญที่กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูํแนวทางที่ดีดขึ้นหรือเลวลงได๎ เป็นผู๎วางแผนให๎สังคม ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มี
คุณภาพ สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งซึ่งสํวนหน่ึงคือการให๎ความรู๎ 
ความสามารถและทักษะในวิชาสาขาอาชีพตําง ๆ แนวทางหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มี
ความสามารถ คือ การจัดการศึกษาด๎านอาชีพให๎แกํเยาวชนของชาติในระดับตําง ๆ (กรมวิชาการ , 2546, บทนํา) 
ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติทุกฉบับที่เน๎นการพัฒนาคุณภาพของมนุษย๑ โดยมี
วัตถุประสงค๑เกี่ยวกับการศึกษาด๎านอาชีพวํา จะมุํงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลมืองให๎มีความสุขและ
ทักษาในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข พร๎อมทั้งกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสํงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพในทุกระดับและทุกประเภทเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถที่จะเป็นผู๎ประกอบการได๎ 
(สํานักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545, หน๎า 69-70) 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎กําหนดให๎
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถํายทอดความรู๎ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล๎อมสังคมแหํงการเรียนรู๎และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองตลอดชีวิต 
การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ และสติปัญญาความรู๎
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข เปิดโอกาส
ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปยํางตํอเน่ือง (กรมวิชาการ , 
2542, หน๎า 2) ซึ่งสอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579 หน๎า 80-81) ได๎มีพันธกิจประการหนึ่ง
ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 



 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25 51 ฉบับ
ปรับปรุง 2560  ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ตํอ  และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พร๎อมกันนี้ได๎ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความ
สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่มุํงเน๎นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษาได๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได๎ชี้ให๎เห็นถึง
ความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให๎มีคุณธรรมและมีความรู๎อยํางเทํา
ทัน ให๎มีความพร๎อมด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑ และศีลธรรม สามารถก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูํ
สังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลําวมุํงเตรียมเด็กและเยาวชนให๎มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มี
จิตสาธารณะ พร๎อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะสํงผลตํอการพัฒนา
ประเทศอยํางยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกลําวสอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุํงเสริมผู๎เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ 
สร๎างสรรค๑ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยํางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2551) 
 จากข๎อค๎นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ที่ผํานมา ประกอบกับข๎อมูลจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 2 เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูํศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการ
ทบทวนหลักสูตรนําไปสูํการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
ประเทศพื้นฐานในการดํารงชีวิต  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุํงพัฒนาผู๎เรียน
ให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุํมการงานอาชีพเป็นกลุํมประสบการณ๑หนึ่งในหลักสูตรสถานศึกษาและ
เป็นสาระการเรียนรู๎เพื่อเตรียมคนในการดํารงชีวิตและพัฒนาคนเข๎าสูํโลกแหํงอาชีพมุ๎งเน๎นให๎เกิดความร๎ู ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่จําเป็นตํอการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข เปิดโอกาส
และสํงเสริมให๎ท๎องถิ่น คือโรงเรียน กลุํมโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สามารถสร๎าง
หลักสูตรราบวิชาตําง ๆ ตามโครงการสร๎างวิชาได๎ ทั้งนี้เพื่อสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องและเอ้ือตํอ
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ชีวิตจริง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตํละท๎องถิ่นและสํงเสริมความถนัน ความสามารถความต๎องการของ
ผู๎เรียน รวมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ เป้าหมายของการศึกษาระดับประถมศึกษามุํงปลูกฝังให๎
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอยูํ 3 ประการหลัก คือพัฒนาตนเอง (มีชีวิต) พัฒนาอาชีพ (เศรษฐกิจ) และพัฒนาสังคม ใน
การพัฒนาอาชีพนั้นต๎องการให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน ทํางานเป็น 
และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ (กรมวิชาการ, 2546, หน๎า 118) 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  จึงมุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนแบบองค๑
รวมเพื่อให๎เป็นคนดี มีความร๎ู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค๑ดังนี้ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและ
อาชีพ มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู๎ เลือกใช๎เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีเพื่อการทํางาน สามารถทํางานอยํางมีกลยุทธ๑ สร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือวิธีการใหมํ มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออม ตรงตํอเวลา เอ้ือเฟื้อ เสียสละและมีวินัยในการ
ทํางาน เห็นคุณคํา ความสําคัญของงานและอาชีพ ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแลดล๎อมและพลังงาน (กรมวิชาการ, 2546, หน๎า 11) 
 อําเภอฮอด เป็นอําเภอหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหมํ  ตั้งอยูํทางตอนใต๎ของจังหวัด และเป็นอําเภอที่มีพื้นที่
สํวนใหญํเป็นทิวเขา  ราษฎรของอําเภอฮอดสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ทํานา ทําไรํ  ทําสวน มี
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ  132,648.59 ไรํ เป็นพื้นที่ทํานาประมาณ 26,167.23 ไรํ  พืชไรํ/ไม๎ผล และพืชผักที่ทํา
การเพาะปลูกสํวนมาก ได๎แกํ  ข๎าวเจ๎า  ข๎าวเหนี่ยว กะหล่ําปลี  มะเขือเทศ  ลําไย (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหมํ  : 2553) อาชีพทําสวนลําไยสําหรับประชาชนคนอําเภอ
ฮอด  แทบทุกครอบครัวจะมีสวนลําไยเป็นของตัวเอง ไมํวําจะเป็นชาวบ๎าน  ข๎าราชการ ทุกอาชีพล๎วนจะมีพื้นที่
สวนลําไยเป็นอีกอาชีพของครอบครัว  เพราะฉะนั้นอาชีพสวนลําไยจึงถือได๎วําเป็นอาชีพในท๎องถิ่นของคน
อําเภอฮอด  ซึ่งการประกอบอาชีพสวนลําไยนั้นจะต๎องมีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับลําไย  การดูแลรักษา  การให๎
น้ําให๎ปุ๋ย การผลิตลําไยนอกฤดูกาล  การดูแลป้องกันลําไยจากศัตรูพืช  รวมทั้งการตลาด  เพื่อให๎คุ๎มคํากับอาชีพ
ชาวสวนลําไย แตํทุกวันน้ีทุกขั้นตอนของการที่จะได๎ลําไยออกสูํตลาด ขายได๎เงิน  ชาวสวนลําไยสํวนใหญํต๎อง
ประสบปัญหาในการดูแลสวนลําไยของตนเองเน่ืองจากบุตรหลานในครอบครัว  หรือแม๎แตํเจ๎าของสวนไมํมี
ความรู๎  ไมํมีทักษะที่ถูกต๎อง  ไมํมีเวลาที่จะดูแลสวนลําไยด๎วยตนเอง  ทําให๎ต๎องเพิ่มต๎นทุนในการทําอาชีพสวน
ลําไย  บุตรหลานไปเรียนหนังสือก็ไมํได๎ชํวยดูแล และไมํสามารถชํวยงานสวนลําไยได๎เพราะไมํเคยทํา  ไมํมี
ความรู๎  ไมํมีทักษะ  ไมํมีความรักความผูกพันกับสวนลําไย  ประชาชนในพื้นที่ไมํได๎เป็นเจ๎าของกิจการรับซื้อ
ลําไยเพื่อการสํงออกสํงผลถึงการตลาดเวลาที่จะสํงผลผลิตลําไยออกสูํตลาด  จะเป็นการผูกขาดราคาจากผู๎ซื้อ
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จากคนตํางถิ่น  คนตํางประเทศมาประกอบกิจการผํานพํอค๎าคนกลาง  สํงผลตํอรายได๎ที่ชาวสวนลําไยควรจะได๎
ลดลงตามไป   

โรงเรียนฮอดพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอฮอด  เปิดรับนักเรียนเข๎ามาศึกษาตํอ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นบุตรหลานในวัยที่สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ปกครองในการทําอาชีพลําไย   ได๎ตระหนักถึงปัญหาดังกลําววําเป็นปัญหาสืบเนื่องที่ควรอยํางยิ่งจะได๎รับการ
แก๎ไข โดยการพัฒนาหลักสูตรลําไย ให๎นักเรียนในโรงเรียนฮอดพิทยาคมทุกคนได๎เรียนรู๎ทักษะการประกอบ
อาชีพลําไย  ซึ่งประกอบด๎วย  มีความรู๎เกี่ยวกับประวัติและพันธุ๑ลําไย   การขยายพันธุ๑  การดูแล บํารุงรักษา การ
ผลิตลําไยนอกฤดูกาล  การแปรรูปลําไย การออกแบบผลิตภัณฑ๑ลําไย  และการตลาดลําไย เพื่อให๎อาชีพสวน
ลําไยของท๎องถิ่นคนอําเภอฮอดมั่นคง  สืบทอดตํอบุตรหลาน  และเกิดประโยชน๑สูงสุดทั้งทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 
 จากปัญหาดังกลําวผู๎วิจัยจึงต๎องการให๎นักเรียนมีความรู๎พื้นฐานในการประกอบอาชีพการทําสวนลําไย
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว เพื่อให๎นักเรียนสามารถชํวยเหลือผู๎ปกครองในการประกอบอาชีพในการ
ชํวยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได๎ สร๎างรายได๎ชํวยเหลือครอบครัวและสํงเสริมอาชีพของครอบครัว อีกทั้งยัง
สอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นดังกลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นกกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง อาชีพการทําสวนลําไยใน
ชุมชนโป่งน้ําร๎อน สอดคล๎องที่ตัวชี้วัดของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพระบุวําเมื่อ
ผู๎เรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎แล๎วนักเรียนจะสามารถ 1) อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 2) มีเจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ และ 3) เห็นความสําคัญในการสร๎างอาชีพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะเป็นความรู๎พื้นฐาน
ให๎กับนักเรียนและนักเรียนสามารถตํอยอดความร๎ูในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการนําทรัพยากรมา
ประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ ตลอดจนเป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กับพื้นฐานอาชีพในท๎องถิ่นของตน มีทักษะ
ในการทํางาน การประกอบอาชีพเพื่อชํวยเหลือครอบครัวเมื่อนักเรียนจบการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
สวนลําไย สําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม   จังหวัดเชียงใหมํ 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช๎หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย สําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม   จังหวัดเชียงใหมํ 
 3. เพื่อศึกษาเจคติของนักเรียนที่มีตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 

 เน้ือหาสํวนที่นํามาพัฒนาหลักสูตร   เป็นเนื้อหาเร่ืองอาชีพ  ในกลุํมการงานอาชีพ สาระที่ 4 การงาน
อาชีพ ตัวชี้วัด ม .1/1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ  ม .1/2 มีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ ม .1/3 เห็น
ความสําคัญของการสร๎างอาชีพ เป็นหลักบูรณาการภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  และบูรณาการกับ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ  และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  ผู๎วิจัยได๎กําหนดเนื้อหาการวิจัย เป็น 15 หนํวย ดังนี ้

หนํวยที่  1  ประวัติและพันธุ๑ลําไย 
หนํวยที่  2  การปลูกลําไย 
หนํวยที่  3  การบํารุง ดูแลรักษา  ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย 
หนํวยที่  4  การผลิตลําไย 
หนํวยที่  5  การเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ประชากร ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 34  จํานวน 6 ห๎องเรียน จํานวน 185 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม  
จังหวัดเชียงใหมํ ที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพสวนลําไย  จํานวน  30  คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการทดลอง หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย สําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ   ใช๎เวลาสอน 20  ชั่วโมง   
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยเป็นการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการสําหรับนักเรียนกลุํมตัวอยํางเป็น
เวลาหนึ่งสัปดาห๑ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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 การบูรณาการ    หมายถึง   การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎  ความร๎ูความเข๎าใจ และทักษะในศาสตร๑ตําง ๆ 
มากกวํา 1 วิชามารวมด๎วยกันภายใต๎เร่ืองราว  โครงการหรือกิจกรรม เพื่อแก๎ปัญหา  หรือแสวงหาความรู๎ความ
เข๎าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง (กรมวิชาการ,2544) 
 หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น”  ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพสวนล าไย ส าหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึง การจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
วิชาเพิ่มเติม เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะ และเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพการทําสวนลําไย โดยนํา
เน้ือหาสาระที่มีความหมายเกี่ยวข๎องกันมาสัมพันธ๑ให๎เป็นเร่ืองราวเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกิดการ
เรียนรู๎ในลักษณะที่เป็นองค๑รวม และสามารถนําความร๎ูความเข๎าใจไปใช๎ในชีวิตประจําวัน ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดเนื้อหา
สาระตามรูปแบบการบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ ดังนี้ 
      กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  และสาระที่ 4 งานอาชีพ 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ  สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

      การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร๑ 

      การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย สาระที่ 1 การอําน สาระที่ 2 การเขียน 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑ สาระที่ 2  สถิติและความนําจะเป็น 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษา และพลศึกษา สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ๑กับชุมชนและโลก 

การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึงกระบวนการจัดทําหลักสูตร ซึ่งผู๎วิจัยได๎วิจัยและพัฒนาขึ้นประกอบด๎วย 
การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน การสร๎างหลักสูตร การประเมินหลักสูตรกํอนนําไปใช๎ การทดลองใช๎หลักสูตร และ
หลักสูตรการปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตร 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการรวมทั้ง
สมรรถภาพของสมองด๎านตําง ๆ ได๎แกํ ระดับสติปัญญา การคิด การแก๎ปัญหาตําง ๆ ของนักเรียน ซึ่งแสดงให๎
เห็นด๎วยคะแนนที่ได๎จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไย หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานในสวนลําไย ได๎แกํ ทักษะการปลูก
และขยายพันธุ๑ลําไย ทักษะการบํารุง  ดูแลรักษา การป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย  ทักษะการผลิตลําไย 
และทักษะการเก็บเกี่ยวลําไย  

เจตคติต่ออาชีพการท าสวนล าไย  หมายถึง ความรู๎สึกหรือความคิดของนักเรียนที่มีตํออาชีพการทําสวน
ลําไย ซึ่งวัดได๎จากแบบวัดเจตคติแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. โรงเรียนได๎หลักสูตรที่จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการและสอดคล๎องกับสภาพของท๎องถิ่นของนักเรียน 
 2. ครูผู๎สอน ผู๎บริหารการศึกษา และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎แนวทางในการจัดทําหลักสูตรบูรณาการ 
 3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎เรียนรู๎ทักษะอาชีพจากประสบการณ๑ในชีวิตประจําวัน สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริง 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”  สํงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย  สําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ศึกษา รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ภายใต๎แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนา
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research anddevelopment) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบูรณาการ    
 เรื่อง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”  
สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  
สําหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม   
จังหวัดเชียงใหม ํ
 

 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไย 

- เจคติที่มีต่อการประกอบอาชีพ 

สวนล าไย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตร 
ความหมายของหลักสูตร 
ความสําคัญของหลักสูตร 
องค๑ประกอบของหลักสูตร 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

2.  การพัฒนาหลักสูตร 
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการพัฒนาหลักสูตร 
ผลที่ได๎จากการพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร 

3. หลักสูตรบูรณาการ 
 ความหมายของหลักสูตรบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  

 การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ           
4.  พืชล าไย 

ลักษณะของลําไย 
ประวัติลําไย 
พันธุ๑ลําไย 
ประโยชน๑ของลําไย 
คุณคําทางอาหารของลําไย 

4. ทักษะการประกอบอาชีพ 
ความหมายของอาชีพ 
ความหมายของการพัฒนาอาชีพ 



ความพร๎อมในการพัฒนาอาชีพ 
การฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 
การจัดการการผลิตและบริการ 
โครงการพัฒนาอาชีพ 

  5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. หลักสูตร 
 1.1 ความหมายของหลักสูตร 

หลักสูตร (อังกฤษ: curriculum (เอกพจน๑) หรือ curricula (พหูพจน๑)) เป็นคําที่เกิดขึ้นมาใน 
คริสต๑ศตวรรษที่ 17 และเร่ิมใช๎คํานี้อยํางแพรํหลายในชํวง  คริสต๑ศตวรรษที่ 20โดยในตําราเรียนเลํมแรกที่เขียน
อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรของจอห๑น แฟรงคลิน บอบบิทในปี ค.ศ. 1918 ได๎อธิบายแนวความคิดของหลักสูตรไว๎
วําเป็นการกระทําและประสบการณ๑ของผู๎ที่กําลังเปลี่ยนผํานจากเด็กเป็นผู๎ใหญํควรที่จะมีเพื่อเป็นผู๎ใหญํที่
ประสบความสําเร็จของ สังคมในอนาคต(Bobbitt, John Franklin. The Curricilum. Boston: Houghton Mifflin, 
1918) นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมถึงประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รวม
ไปถึงประสบการณ๑ที่ได๎รับโดยบังเอิญ ประสบการณ๑ที่ไมํได๎ชี้นําและประสบการณ๑ที่มีจุดมุํงหมายเพื่อสร๎าง
ผู๎ใหญํให๎กับสังคมในอนาคต 

หลักสูตรที่มีการพัฒนาในปัจจุบันได๎รับอิทธิพลอยํางหลากหลายจากพื้นฐานทางด๎านตํางๆ ทั้ง ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการเรียนรู๎  สภาพสังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร๑  (อรรถพล อนันตวร
สกุล, 2556) ซึ่งพื้นฐานตํางๆเหลํานี้จะชํวยให๎การพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปด๎วยแนวทางที่ชัดเจน จนกระทั่ง
สามารถนําหลักสูตรไปใช๎ได๎ อยํางไรก็ตามในชํวงเวลากํอนการใช๎ ระหวํางใช๎และหลังการใช๎หลักสูตรจะมีการ
ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรอยูํเสมอ (สํานักเทคโนโลยีและบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ , 
2554)  

หลักสูตรเป็นสิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนให๎บรรลุจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎ หลักสูตรที่ดีต๎องมีการพัฒนาอยูํเสมอ เพื่อให๎มีเนื้อหาสาระทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง     

คําวํา “หลักสูตร” หรือในภาษาอังกฤษใช๎คําวํา  “ Curriculum ” ได๎มีนักวิชาการทางการศึกษาได๎ให๎คํา

นิยามหรือความหมายของหลักสูตรไว๎หลายทัศนะดังนี้ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89


            ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1272) กลําววํา หลักสูตร หมายถึงประมวลวิชาและกิจกรรมตํางๆที่กําหนดไว๎

ในสถานศึกษา เพื่อวัตถุประสงค๑อยํางใดอยํางหนึ่ง 

            สํวน เกล็น   แฮนส๑ (Glen Hass, 1980 อ๎างถึงใน ธํารง บัวศรี , 2542 : 4)กลําววํา หลักสูตรหมายถึงมวล

ประสบการณ๑ที่ผู๎เรียนได๎รับจากโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ โดยอาศัย

กรอบของทฤษฎีและการวิจัยในอดีตและปัจจุบันเป็นพื้นฐาน 

                    สําหรับ ธํารง บัวศรี (2542  : 7) ให๎ความหมายวํา หลักสูตร คือ แผนซึ่งได๎ออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงถึงจุดหมายการจัดเน้ือหา กิจกรรมและมวลประสบการณ๑ ในแตํละโปรแกรมการศึกษา เพื่อผู๎เรียนมี
พัฒนาการในด๎านตํางๆตามจุดหมายที่ได๎กําหนดไว๎ 
                    นอกจากนั้น ปรียาพร   วงศ๑อนุตรโรจน๑ (2543  : 25) ได๎กลําวถึงความหมายของหลักสูตรไว๎   3 
ประการคือ 
                    1. หลักสูตรเป็นศาสตร๑ที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่มุํงหมายไว๎ 
                    2. หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปัจจัยนําเข๎า( Input) ได๎แกํครูนักเรียน วัสดุอุปกรณ๑ 
อาคารสถานที่ กระบวนการ( Process)ผลผลิต( Output)ได๎แกํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสําเร็จทางการศึกษา 
เป็นต๎น 
                    3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุํงประสงค๑จะอบรมฝึกฝนผู๎เรียนให๎
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต๎องการ 
                    บ๏อบบิท ( Bobbitt, 1981 อ๎างถึงในบรรพต สุวรรณประเสริฐ , 2544  : 14)กลําววํา หลักสูตร คือ 
รายการของสิ่งตํางๆซึ่งผู๎เรียนและเยาวชนจะต๎องทําและประสบโดยการพัฒนาความสามารถเพื่อจะทําสิ่งตํางๆ
ให๎ดีและเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตในวัยผู๎ใหญํ 
                    ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 280 ) ได๎ให๎จํากัดความของคําวําหลักสูตรดังนี้ 
                    1. หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ๑ทั้งหมดที่จัดให๎นักเรียนโดยการควบคุมแนะนําของสถานศึกษา
อันเป็นเคร่ืองมือที่ชํวยบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้งไว๎ 
                    2. หลักสูตร เป็นสื่อในการสอนที่โรงเรียนเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ๑ในการเรียนรู๎

เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎                    

                    ชุมศักดิ์   อินทร๑รักษ๑ (255 1 : 47 ) ได๎กลําวสรุปวํา หลักสูตรเป็นเนื้อหาสาระสําคัญและกิจกรรม

ตํางๆ ที่สนองวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่พึง

ประสงค๑               
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              เซยเลอร๑  อเล็กซานเดอร๑  และเลวิส (Sayler, Alexander and Lewis. 1981 : 8)  ได๎ให๎ความหมายของ
หลักสูตรไว๎วํา  หลักสูตร  หมายถึง  แผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสในการเรียนรู๎ให๎แกํบุคคลที่ได๎รับ
การศึกษา 
          บีน  และคนอ่ืนๆ  (Beane & others. 1986 : 34 - 35)  สรุปความหมายของหลักสูตรไว๎โดยใช๎เกณฑ๑ความ
เป็นรูปธรรม  (Concrete) ไปสูํนามธรรม  (Abstract)  และจากการยึดโรงเรียนเป็นศูนย๑กลาง (School - 
centered) ไปสูํการยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (Learner - centered) โดยได๎อธิบายไว๎  ดังนี ้
                          1.     หลักสูตร  คือ  ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา  (Curriculum  as  product) 
                          2.     หลักสูตร  คือ  โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา  (Curriculum  as  program) 
                          3.     หลักสูตร  คือ  การเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎อยํางมี
ความหมาย  (Curriculum  as  intended  learning) 
                          4.     หลักสูตร  คือ  ประสบการณ๑ของผู๎เรียน  (Curriculum  as experience  of  the  learner) 
          โอลิวา  (Oliva. 1992 : 8 – 9)  ได๎ให๎นิยามความหมายของหลักสูตร  โดยแบํงเป็น 
                          1.     การให๎นิยามโดยยึดจุดประสงค๑  (Purpose)  หลักสูตร  จึงมีภาระหน๎าที่ที่จะทําให๎ผู๎เรียน
ควรจะเป็นอยํางไรหรือมีลักษณะอยํางไร หลักสูตรแนวคิดนี้จึงมีความหมายในลักษณะที่เป็นวิธีการ   ที่นําไปสูํ
ความสําเร็จตามจุดประสงค๑หรือจุดมุํงหมาย  เชํน  หลักสูตร  คือ  การถํายทอด  มรดกทาง
วัฒนธรรม  หลักสูตร  คือ  การพัฒนาทักษะการคิดของผู๎เรียน   เป็นต๎น 
                          2.     การให๎นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล๎อม   (Contexts)  นิยามหลักสูตรในลักษณะนี้    
เป็นการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตร   ซึ่งแล๎วแตํวําเน้ือหาสาระของหลักสูตรมีลักษณะเป็น
อยํางไร  เชํน  หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา  หลักสูตรที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปสังคม  เป็นต๎น 
                          3.     การให๎นิยามโดยยึดวิธีดําเนินการหรือยุทธศาสตร๑ (Strategies) เป็นการให๎นิยาม
หลักสูตร  ในเชิงวิธีดําเนินการที่เป็นกระบวนการ  ยุทธศาสตร๑หรือเทคนิควิธีการที่ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน  เชํน  หลักสูตร  คือ  กระบวนการแก๎ปัญหา  หลักสูตร  คือ  การทํางานกลุํม  หลักสูตร  คือ  การเรียนรู๎
รายบุคคล  หลักสูตร  คือ  โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน   เป็นต๎น 
          โอลิวา ได๎สรุปความหมายของหลักสูตรไว๎วํา  หลักสูตร คือ  แผนงานหรือโครงการที่จัดประสบการณ๑
ทั้งหมดให๎แกํผู๎เรียนโดยแผนงานตํางๆ จะถูกกําหนดเป็นลายลักษณ๑อักษรมีขอบเขต
กว๎างขวาง  หลากหลาย  เพื่อเป็นแนวทางการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่ต๎องการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเป็น
หนํวย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชายํอย (Sequence of courses)    ทั้งนี้ แผนงานหรือโครงการ
ทางการศึกษาดังกลําว อาจจัดขึ้นได๎ทั้งในและนอกชั้นเรียน ภายใต๎การบริหารและดําเนินงานของสถานศึกษา  
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          โซเวลล๑  (Sowell. 1996 : 5)  ได๎กลําววํา   มีผู๎อธิบายความหมายของหลักสูตรไว๎อยํางมากมาย เชํน 
หลักสูตรเป็นการสะสมความรู๎ดั้งเดิม เป็นวิธีการคิด เป็นประสบการณ๑ที่ถูกกําหนดไว๎   เป็นแผนการจัดสภาพ
การเรียนรู๎ เป็นความรู๎และคุณลักษณะของผู๎เรียน เป็นเนื้อหาและกระบวนการ   เป็นแผนการเรียนการสอน เป็น
จุดหมายปลายทางและผลลัพธ๑ของการจัดการเรียนการสอนและเป็นผลผลิตของระบบเทคโนโลยี เป็นต๎น   โซ
เวลล๑  ได๎อธิบายวํา  เป็นเร่ืองปกติที่นิยามความหมายของหลักสูตรมีความแตกตํางกันไปเพราะบางคนให๎
ความหมายของหลักสูตรในระดับที่แตกตํางกันหรือไมํได๎แยกหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน แตํอยํางไรก็
ตาม โซเวลล๑ ได๎สรุปวํา หลักสูตร คือ  การสอนอะไรให๎กับผู๎เรียน  ซึ่งมีความหมายที่กว๎างขวาง  ที่รวมทั้งข๎อมูล
ขําวสาร ทักษะ และ ทัศนคติ  ทั้งที่ได๎กําหนดไว๎และไมํได๎กําหนดไว๎ให๎แกํผู๎เรียนในสถานศึกษา 
          ชมพันธุ๑   กุญชร  ณ  อยุธยา  (2540 : 3 – 5)  ได๎อธิบายความหมายของ หลักสูตรวํา   มีความแตกตํางกันไป
ตั้งแตํความหมายที่แคบสุดจนถึงกว๎างสุด  ซึ่งสามารถจําแนกความคิดเห็นของนักการศึกษาที่ได๎ให๎นิยาม
ความหมายของหลักสูตรแบํงออกเป็น  2  กลุํมใหญํๆ  ได๎ดังนี้ 
                           1.     หลักสูตร  หมายถึง  แผนประสบการณ๑การเรียน  นักการศึกษาที่มีความคิดเห็น
วํา  หลักสูตร หมายถึง  แผนประสบการณ๑การเรียนนั้น  มองหลักสูตรที่เป็นเอกสารหรือโครงการของการศึกษา
ที่สถาบันการศึกษาไว๎วางแผนไว๎  เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว๎   หลักสูตรตาม
ความหมายนี้ หมายรวมถึง  แผนการเรียนหรือรายวิชาตํางๆ ที่กําหนดให๎เรียนรวมทั้งเน้ือหาวิชาของรายวิชา
ตํางๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งได๎กําหนดไว๎ในแผนความคิดเห็นของนักการศึกษากลุํม
นี้ ไมํรวมถึงการนําหลักสูตรไปใช๎หรือการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง  
                           2.     หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณ๑การเรียนของผู๎เรียน  ที่สถาบันการศึกษาจัดให๎แกํผู๎เรียน
ประกอบด๎วย  จุดมุํงหมาย  เน้ือหา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล 
          รุจิร๑  ภูํสาระ  (2545 : 1)  ได๎อธิบายความหมายของหลักสูตรวํา  หมายถึง  แผนการเรียน ประกอบด๎วย
เป้าหมาย  และจุดประสงค๑เฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเน้ือหา  รวมถึงแบบของการเรียนการสอนตาม
จุดประสงค๑  และท๎ายที่สุดจะต๎องมีการประเมินผลของการเรียน 
          นักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของคําวํา "หลักสูตร" ด๎วยอักษรยํอ SOPEA  ซึ่งหมายถึง 
                - S (Curriculum as Subjects and Subject Matter)  
                      หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเน้ือหาวิชาที่เรียน  
                - O (Curriculum as Objectives) 
                      หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู๎เรียนพึงบรรลุ 
                 - P (Curriculum as Plans) 
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                       หลักสูตร คือ แผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรู๎หรือประสบการณ๑แกํนักเรียน  
                 - E (Curriculum as Learners, Experiences) 
                       หลักสูตร คือ ประสบการณ๑ทั้งปวงของผู๎เรียนที่จัดโดยโรงเรียน  
                 - A (Curriculum as Educational Activities) 
                       หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให๎กับนักเรียน 
          หลักสูตรในความหมายเดิม จะหมายถึง รายวิชาตําง ๆ ที่นักเรียนจะต๎องเรียนสํวนความหมายใหมํ จะ
หมายถึง มวลประสบการณ๑ทั้งหมดที่นักเรียนจะได๎ภายใต๎คําแนะนํา และความรับผิดชอบของโรงเรียน  
          หากจะสรุปความหมายของหลักสูตรจากนักการศึกษาหลายทํานพอจะสรุปได๎ดังนี้ 
1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาเน้ือหาสาระที่จัดให๎แกํผู๎เรียน 
2. หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร 
3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมตําง ๆ ที่จะให๎แกํนักเรียน 
4. หลักสูตรในฐานะแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรู๎หรือประสบการณ๑ที่คาดหวังแกํนักเรียน  
5. หลักสูตรในฐานะที่มวลประสบการณ๑ 
6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
7. หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
           นอกจากนั้นยังมีคําที่มีความหมายใกล๎เคียงกับหลักสูตรอีก เป็นต๎นวํา 
          1. โปรแกรมการเรียน (A Program of Studies) คํานี้ใช๎แทนความหมายของหลักสูตร ซึ่งคนทั่ว ๆไปใช๎ 
คล๎ายกับรายการเรียงลําดับรายวิชา ปัจจุบันยังมีการใช๎คํานี้ในการ จัดการศึกษาอุดมศึกษาโดยการจัดลําดับ
รายวิชา 
          2. เอกสารการเรียน (A Docment) เป็นการให๎ความหมายของหลักสูตร ตามจุดมุํงหมายที่ จะให๎ศึกษา เพื่อ
เสนอตํอผู๎มาติดตํอที่สถานศึกษา 
          3. แผนการจัดกิจกรรม (Planned Experiences) หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลที่โรงเรียน จัดให๎นักเรียนและการ
วางแผนหลักสูตรเป็นการเตรียมการให๎โอกาสกับผู๎เรียน  
          4. หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ไมํได๎มีการกําหนดไว๎ลํวงหน๎า 
          หลักสูตรถือวํามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ หลักสูตรระบุสิ่งที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นกับ
ผู๎เรียนและแนวทางจัดให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑ หลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ๑เขียวในการสร๎างบ๎าน สํวนการ
สอนเป็นกระบวนการหรือวิธีการ หลักสูตรจะระบุสิ่งที่จะสอนในโรงเรียนระบุสิ่งที่ผู๎เรียนควรจะเรียนรู๎ 
(เน้ือหา) 
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          จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทํานดังกลําวพบวํา    มีการให๎นิยามแตกตํางกันไป ทั้งนี้เพราะแตํละคน
มีเกณฑ๑ที่ใช๎ในการอธิบายแตกตํางกัน  ในการศึกษาครั้งน้ี สรุปได๎วํา  หลักสูตร หมายถึง  แนวการจัด
ประสบการณ๑ และ/หรือ เอกสาร ที่มีการจัดทําเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู๎หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมี
การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดผลการเรียนรู๎ตามจุดประสงค๑หรือจุดมุํงหมายตามที่หลักสูตร
กําหนดไว๎     

จากความหมายของหลักสูตร ตามทัศนะของนักวิชาการทางการศึกษา สรุปได๎วําหลักสูตร หมายถึง 
มวลประสบการณ๑ ที่เป็นเนื้อหา สาระสําคัญ กิจกรรมตํางๆ ที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุํงหมาย ให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และใช๎ชีวิตอยูํในสังคมอยํางปกติสุข  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
            ความสําคัญของหลักสูตรที่มีตํอการจัดการศึกษานั้น   นักการศึกษาหลายทํานได๎กลําว 
ตรงกันวํา หลักสูตรมีความสําคัญตํอการจัดการศึกษา    ทั้งนี้  ธํารง  บัวศร ี (2532 : 6 - 7) ได๎กลําววํา หลักสูตรมี
ความสําคัญ เพราะหลักสูตรเป็นสํวนกําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ เพื่อให๎แนํใจวําผู๎เรียนได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บํงชี้วํา ผู๎เรียนควรเรียนรู๎อะไร มีเนื้อหาสาระมากน๎อยเพียงไร   ควรได๎รับการฝึกฝน
ให๎มีทักษะในด๎านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในสํวนของรํางกาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยํางไร 

วิไลลักษณ๑ เจริญทรัพย๑ (2555) กลําวไว๎วํา หลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และเป็นแนวทางสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงค๑ทางการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหน่ึงในตัวชี้วัด
สําคัญของมาตรฐานการศึกษาในแตํละประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของแตํละประเทศจะดีหรือไมํดีนั้นขึ้นอยูํ
กับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช๎เป็นสําคัญ หลักสูตรยังมีความสําคัญอีกประการหนึ่งตํอการจัดการเรียน
การสอนในห๎องเรียน กลําวคือผู๎สอนจะใช๎หลักสูตรเป็นเสมือนแมํแบบในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตํางๆ เพื่อให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํหลงทางและบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎อยํางครบถ๎วนสําหรับ
ความสําคัญของหลักสูตรกับผู๎เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดีจะสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมถึงสร๎างทักษะอ่ืนๆทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความหลากหลาย
ของผู๎คนได๎ 
          นอกจากนี้ สุมิตร  คุณานุกร (2536 : 199 -200)  กลําวถึง ความสําคัญของหลักสูตรวําหลักสูตรมี
ความสําคัญ เพราะเป็นเคร่ืองชี้นําทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา   เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ๑มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

14 



          นอกจากนี้ ปฎล  นันทวงศ๑ และไพโรจน๑  ด๎วงวิเศษ (2543 : 9)  สรุปความสําคัญของหลักสูตรวํา หลักสูตร
มีความสําคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต๎องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลให๎มีประสิทธิภาพตามที่พึง
ประสงค๑ให๎แกํสังคมและประเทศชาติ 
          จากความสําคัญของหลักสูตรข๎างต๎น สรุปวํา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเป็นเอกสารซึ่งเป็น
แผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ๑    เป็นสํวนกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษาให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตาม
เกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว๎ 

1.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
            ในการพัฒนาหลักสูตรต๎องพิจารณาถึงองค๑ประกอบของหลักสูตร   ซึ่งประกอบด๎วยสํวน
ตํางๆ  ที่มีความสอดคล๎อง และมีความสัมพันธ๑กัน โดย เคอร๑ (Kerr. 1976 : 16 - 17)   ได๎นําเสนอองค๑ประกอบ
ของหลักสูตรไว๎  4  สํวน  ได๎แกํ  1) วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  2) เน้ือหาสาระ  3) ประสบการณ๑การเรียน 
และ 4) การประเมินผล   ซึ่งสอดคล๎องกับ ทาบา (Taba. 1962 : 10)  ที่ได๎เสนอองค๑ประกอบของหลักสูตรไว๎วํา 
หลักสูตรไมํวําจะสร๎างขึ้นในลักษณะใด  ยํอมประกอบด๎วยสํวนสําคัญ 4 สํวน คือ 1) จุดมุํงหมาย  2) เน้ือหา
สาระ 3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล 
          จากการศึกษาองค๑ประกอบของหลักสูตร ตามที่นักการศึกษาได๎กําหนดไว๎  สรุปได๎วํา นักการศึกษาได๎
นําเสนอองค๑ประกอบของหลักสูตรไว๎มีความสอดคล๎องกัน โดยองค๑ประกอบของหลักสูตรที่สําคัญมี  4  สํวน 
คือ      
                1) จุดมุํงหมายของหลักสูตร           2) เน้ือหาสาระ                                  
                3)กระบวนการจัดการเรียนรู๎            4)  การประเมินผล 
 

2. การพัฒนาหลักสูตร 

 2.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจที่สําคัญและกว๎างขวาง จึงมีผู๎ให๎ความหมายของคําวํา การพัฒนา
หลักสูตรเกิดขึ้นการพัฒนาหลักสูตรไว๎หลายกรณี เชํน 

             กู๏ด  (Good, 1973: 157-158) ได๎ให๎ความเห็นวํา การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได๎ 2 ลักษณะ คือ การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยํางหนึ่ง เพื่อให๎เหมาะ
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กับโรงเรียนและระบบโรงเรียน จุดมุํงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ๑ วิธีการสอนรวมทั้งประมวลผล สํวนคําวํา 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก๎ไขหลักสูตรให๎แตกตํางไปจากเดิม เป็นการสร๎างโอกาสทางการเรียน
ขึ้นใหมํ 
             เชย๑เลอร๑ และอเล็กซานเดอร๑ ( Saylor and Alexander, 1974: 7) ให๎คําจํากัดความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรวํา หมายถึงการจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้น หรือเป็นการจัดทําหลักสูตรใหมํโดยไมํมี
หลักสูตรเดิมอยูํกํอน การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายรวมถึงการสร๎างเอกสารอ่ืนสําหรับนักเรียนด๎วย 

             ทาบา (Taba, 1962 : 454) ได๎กลําวไว๎วํา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสูตร
เดิมให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด๎านการวางจุดมํงหมาย การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลอื่นๆ เพื่อให๎บรรลุถึงจุดมํงหมายอันใหมํที่วางไว๎ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งจุดมุํงหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบ
ทางด๎านความคิดและความรู๎สึกของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย สํวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเพียงบางสํวนโดยไมํเปลี่ยนแปลงแนวความคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 

             สงัด  อุทรานันท๑ (2532: 30) กลําววําการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายอยูํ 2 ลักษณะ คือ 1. การทํา
หลักสูตรที่มีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้นหรือสมบูรณ๑ขึ้น และ 2. การสร๎างหลักสูตรขึ้นมาใหมํโดยไมํมีหลักสูตรเดิมเป็น

พื้นฐาน    

             วิชัย วงษ๑ใหญํ ( 2525: 10) กลําววํา การพัฒนาหลักสูตรคือการพยายามวางโครงการ ที่จะชํวยให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎ตรงตามจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนระบบโครงสร๎างของ
การจัดโปรแกรมการสอน การกําหนดจุดมุํงหมาย เน้ือหาสาระ การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูํมือครู และสื่อการ
เรียนตํางๆ การวัดและการประเมินผลการใช๎หลักสูตรการปรับปรุงแก๎ไข และการให๎การอบรมครูผู๎ใช๎หลักสูตร
ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริการและการบริหารหลักสูตร 

              ในการพัฒนาหลักสูตร เซย๑เลอร๑และอเล็กซานเดอร๑ (Saylor and Alexander, 1974: 8-9) ชี้ให๎เห็นวํา การ
จัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นมีงานที่ต๎องทําสําคัญๆ อยูํ 3 ประการ คือ  
              1. การพิจารณาและการกําหนดเป้าหมายเบื้องต๎นที่สําคัญของหลักสูตรที่จัดทํานั้นวํามีเป้าหมายเพื่อ
อะไร  ทั้งโดยสํวนรวมและสํวนยํอยของหลักสูตรนั้นๆ อยํางเดํนชัด 

              2. การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุประกอบการเรียนการสอน การเลือกสรรเน้ือหาเพื่อ
สาระเพื่อการอําน การเขียน การทําแบบฝึกหัด และหัวข๎อสําหรับการอภิปรายตลอดจนกิจกรรมทั้งในและนอก
ห๎องเรียน เป็นต๎น 
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              3. การกําหนดระบบการจัดวัสดุอุปกรณ๑และการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการทดลองที่เป็น
ประโยชน๑ เหมาะสมกับการเรียนการสอนแตํละวิชาและแตํละชั้นเรียน 

              บางคร้ังเราจะพบวําการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกหา
ทางเลือกทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรือเป็นที่รวบรวมของทางเลือกที่เหมาะสมตํางๆ   เข๎าด๎วยกัน จน
เป็นระบบที่สามารถปฏิบัติได๎ และถ๎าหากหลักสูตรมุํงที่จะกําหนดสําหรับผู๎เรียนหลายกลุํมหลายประเภทโดยใช๎
วิธีการตํางๆ   และโอกาสตํางๆ กันแล๎วนักพัฒนาหลักสูตรต๎องคํานึงถึงภูมิหลักขององค๑ประกอบตํางๆ อยําง
ละเอียดและรอบคอบกํอนจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจเลือกแล๎วก็ต๎องคํานึงถึง
ผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบตํอสิ่งอื่นๆ เป็นวัฏจักร 

 2.2  หลักการพัฒนาหลักสูตร   
                 จากความคิดเห็นของนักการศึกษาในเร่ืองของความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่กลําวมาจะ
เห็นได๎วําการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนๆ อยํางเป็นระบบระเบียบและเพื่อให๎งานการพัฒนา
หลักสูตรดําเนินไปสูํจุดมุํงหมายของการพัฒนาอยํางแท๎จริงเราจึงต๎องคํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตร 

              1. การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต๎องมีผู๎นําที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตรเป็นอยํางดี 

              2. การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือและการประสานงานอยํางดีจากบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่ายทุกระดับ 

              3. การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต๎องมีการดําเนินการเป็นระบบระเบียบแบบแผนตํอเน่ืองกันไป เร่ิมตั้งแตํ
การวางจุดมุํงหมายในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรในการดําเนินงานจะต๎อง
คํานึงถึงจุดเร่ิมต๎นในการเปลี่ยนแปลงวํา   การพัฒนาหลักสูตรที่จุดใด จะเป็นการพัฒนาสํวนยํอยหรือการพัฒนา
ทั้งระบบ และจุดดําเนินการอยํางไรในขั้นตํอไป สิ่งเหลํานั้นเป็นสิ่งที่ผู๎มีหน๎าที่ในการพัฒนาหลักสูตรไมํวําจะ
เป็นผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการจัดหลักสูตร ครูผู๎สอน หรือนักวิชาการทางด๎านการศึกษาและบุคคลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
จะต๎องรํวมมือกันพิจารณาอยํางรอบคอบ และดําเนินการอยํางมีระเบียบระบบแบบแผนทีละขั้นตอน 

              4. การพัฒนาหลักสูตรจะต๎องรวมถึงผลงานตํางๆ ทางด๎านหลักสูตรที่ได๎สร๎างขึ้นมาใหมํอยํางมี
ประสิทธิภาพ ไมํวําจะเป็นเอกสารหลักสูตร เน้ือหาวิชา การทําการทดสอบหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช๎ หรือ
การจัดการเรียนการสอน 

              5. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะต๎องมีการฝึกฝนอบรมครูประจําการให๎มีความเข๎าใจใน
หลักสูตรใหมํ ความคิดใหมํ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมํ 
              6. การพัฒนาหลักสูตรจะต๎องคํานึงถึงประโยชน๑ในด๎านการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติของผู๎เรียนด๎วย 
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 2.3  ผลท่ีได้จากการพัฒนาหลักสูตร 

                 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ๎อน และเป็นงานที่ต๎องอาศัย
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการจัดหลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตร ให๎มาทํางานรํวมกันกับบุคคลหลายฝ่าย 
และต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายด๎วยดี การพัฒนาหลักสูตรจึงจะประสบความสําเร็จเมื่อการพัฒนา
หลักสูตรสําเร็จลุลํวงตามจุดหมายแหํงการพัฒนาแล๎วยํอมกํอให๎เกิดประโยชน๑ ดังน้ี 

              1. เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ตามที่วางไว๎ เพื่อให๎การศึกษาของชาติ
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความเจริญของสังคมและของโลก 

              2. เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให๎เจริญก๎าวหน๎าทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวํา โลกยุคโลกาภิวัตน๑ 
              3. เพื่อให๎ครูผู๎สอนมีความร๎ูความเข๎าใจและความสามรถในการพัฒนาการเรียนการสอนแกํผู๎เรียน
ดังตํอไปนี้ 
                   3.1 มีความสามารถเปลี่ยนกับทักษะในด๎านตํางๆ  

                   3.2 มีความรู๎เพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

                   3.3 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 

                   3.4 มีจิตใจและรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง 

                   3.5 มีความเข๎าใจและรักษาความงามตามธรรมชาติ 
                   3.6 มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 

                  3.7 มีความสนใจและเชี่ยวชาญในด๎านใดด๎านหนึ่งเป็นพิเศษ 

                   3.8 มีความสนใจในการดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

 2.4 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 

                ถ๎าหลักสูตรได๎รับการพิจารณาวําเป็นทุกสิ่งทุกอยํางซึ่งเกิดขึ้นในการวางแผนการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาแล๎ว การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการพัฒนาแผนเพื่อจัดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งหมายถึงการ
ให๎นิยามและการเลือกจุดประสงค๑ของการศึกษา เลือกประสบการณ๑การเรียนรู๎ และการประเมินโปรแกรม
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานปฏิบัติมิใชํงานทฤษฎี เป็นความพยายามที่จะออกแบบระบบ เพื่อให๎
ประสบความสําเร็จตามจุดมุํงหมายของการศึกษา และระบบนี้จะต๎องเป็นประโยชน๑ที่แท๎จริงปรากฏตํอสังคม
และตํอมนุษย๑ ซึ่งมีความมุํงหมาย มีความฝักใฝ่ในสิ่งที่ตนชอบ มีกลไกการเคลื่อนไหว ดังนั้น ขั้นตอนที่จําเป็น
ขั้นแรกในการพัฒนาหลักสูตร คือ การตรวจและวิเคราะห๑สถานการณ๑สําคัญๆ ซึ่งเป็นความมุํงหมายปลายทาง
ของการพัฒนาหลักสูตรคือ การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนและครู ครูที่กลายเป็นผู๎ที่มีความรู๎มากขึ้น มีทักษะมาก
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ขึ้น และมีความไมํหยุดนิ่งมากขึ้น ครูซึ่งมีคุณสมบัติดังกลําวนี้จะเป็นผู๎ที่ให๎บริการแกํนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตํอไปนี้จะกลําวถึงการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

              แดเนียล แทนเนอร๑ และลอร๑เรล แทนเนอร๑ ( D. Tanner & L. Tanner. 1995 :385) กลําววําปัจจัยและ
อิทธิพลหลักสูตรมีปฏิสัมพันธ๑จากปรัชญาสังคม พฤติกรรมมนุษย๑ และความรู๎ที่ยิ่งใหญํกว๎างขวางสิ่งเหลํานั้นมี
อิทธิพลตํอผู๎เรียนโดยแปรสภาพมาเป็นเนื้อหาวิชาสําหรับการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับการ
พัฒนาคนในสังคมใหมํ ซึ่งเรียกวํากระบวนการทัศน๑ด๎วยหลักสูตร 

              มาร๑ช และวิลลิส ( Marsh& Willis. 1995 :278) ได๎สรุปแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร วํา 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแม๎มีหลายแนวคิด แตํเมื่อสรุปรวมความคิดแล๎วล๎วน
อยูํบนพื้นฐานความตํอเน่ืองเป็นอนุกรมโดยเร่ิมจากแรงกดดันและผลกระทบจากปัจจัยบริบทและความก๎าวหน๎า
ทางเทคโนโลยีสูํการปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปสูํสถาบันเพื่อใช๎จะได๎รับแรงกดดันจากปัจจัยตํางๆ 
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาอีกในระยะตํอไปตํอเน่ืองดังภาพประกอบ 2 

                 ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  เพื่อดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรมีแรงผลักดันและปัจจัยอิทธิพลหลาย
ระดับตั้งแตํระดับโรงเรียน ระดับชุมชนครอบครัว   สังคมประเทศชาติจนถึงระดับนานาชาติ พลังผลักดันของ
สังคมเป็นตัวเรํงสําคัญในการวางแผนหลักสูตร (Parkay W.and Glen Hass, 2000 : 275) 

              องค๑ประกอบในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรประกอบด๎วยคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร
ศึกษาวิเคราะห๑สภาพของสังคมในปัจจุบัน พร๎อมทั้งวิเคราะห๑หลักสูตรเดิมเพื่อนําข๎อมูลที่ได๎มาพิจารณารํวมกับ
ข๎อมูลพื้นฐานตํางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงแก๎ไข  แล๎วกําหนดจุดประสงค๑ใหมํ   องค๑ประกอบในแตํลํะ
สํวนจะมีความสัมพันธ๑กันและเทําเทียมกัน จะขาดองค๑ประกอบใดองค๑ประกอบหนึ่งไมํได๎  ได๎แกํ 
              1. การกําหนดความมุํงหมายจะต๎องชัดเจนวําต๎องให๎ผู๎เรียนในระดับนั้นๆ มีคุณสมบัติอยํางไร เมื่อ
กําหนดความมุํงหมายแล๎วจะได๎ใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดเน้ือหาวิชาและประสบการณ๑ในการเรียนรู๎ตํอไป 

              2. การวางแผนกําหนดโครงสร๎างของหลักสูตร   และการเลือกเน้ือหาวิชา ในหลักสูตรจะต๎องกําหนด
โครงสร๎างอะไรบ๎าง   เชํน   จะต๎องใช๎เวลาศึกษานานเทําไร   จะต๎องเรียนทั้งหมดกี่หนํวยการเรียนจึงจะจบ
หลักสูตรได๎  จะต๎องเข๎าเรียนกี่คาบตํอสัปดาห๑ตํอภาคเรียนมีการวัดและประเมินผลอยํางไร  ระบบการให๎คะแนน
เป็นอยํางไร   มีวิชาใดบ๎างที่จะต๎องเรียนบังคับเทําไร   และเลือกเทําไร   และวิชาเหลํานั้นประกอบไปด๎วยเน้ือหา
อะไรมีประสบการณ๑อะไรบ๎าง 

              3. การทดลองใช๎หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการ   และการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร
เพื่อให๎การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุํงหมายของหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ   จําเป็นต๎องจัดหาและ
ปรับปรุงกระบวนการสอน  การจัดชั้นเรียน การใช๎อุปกรณ๑การวัดผลและประเมินผล   และการจัดกิจกรรมเสริม
ทางวิชาการ  ตลอดจนการสอนซํอมเสริมให๎การนําหลักสูตรไปใช๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
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              4. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินคุณคําของหลักสูตรวํามีคุณภาพเป็นอยํางไร   เป็น
กระบวนการที่ใช๎พิจารณาวําความมุํงหมายเป็นอยํางไร เนื้อหาวิชาและประสบการณ๑ตรงกับความมุํงหมาย
หรือไมํ  การเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ๎างและการประเมินผลอยํางไร  

 2.5 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร 

                 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น   เน่ืองจากรูปแบบหลักสูตร
เปรียบเสมือนพิมพ๑เขียว ( Blue Print) ที่ใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านหลักสูตร 
นักวิชาการจึงมีความสําคัญเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญมีดังน้ี 

 2.5.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 

  1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) 

                            ไทเลอร๑ได๎นําเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนซึ่งก็คือหลักการ
และเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร( Tyler Rationale) วําในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ต๎องตอบคําถาม
พื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ (Tyler, 1949: 3) 

                            1. จุดมุํงหมายทางการศึกษา ( Educational Purposes) อะไรบ๎างที่โรงเรียนต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู ๎
                            2. ประสบการณ๑ทางการศึกษา ( Educational Experiences) อะไรบ๎างที่โรงเรียนจะต๎องจัดให๎ 
เพื่อชํวยให๎บรรลุจุดมุํงหมาย 

                            3. จะจัดประสบการณ๑ทางการศึกษาอยํางไรจึงจะทําให๎สอนมีประสิทธิภาพ 

                            4. ประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ๑การเรียนอยํางไรจึงจะทราบได๎วําผู๎เรียนได๎
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 

                   ไทเลอร๑ได๎วางรูปแบบโครงสร๎างของหลักสูตรโดยใช๎วิธีการและเป้าหมายปลายทาง ( Means and 
ends approsch) ดังนี้ (วิชัย วงษ๑ใหญํ, 2537: 10-11) 

                   ในการกําหนดจุดมุํงหมายนั้น ในขั้นแรกต๎องกําหนดเป็นจุดมุํงหมายชั่วคราวกํอน โดยต๎องนําบริบท
ที่เกี่ยวข๎อง   เชํน   บริบททางด๎านสังคม   ด๎วยการนําสิ่งที่สังคมคาดหวังวําต๎องการให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ
อยํางไร  และมีการศึกษาตัวผู๎เรียน เชํน ความต๎องการ ความสนใจ  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   เป็นต๎น 
นอกจากนั้นยังต๎องศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ (วิชัย วงษ๑ใหญํ , 2537 : 12) ความเชื่อคํานิยมของสังคมเป็น
สิ่งจําเป็นที่ต๎องวิเคราะห๑ให๎ชัดเจน   เพราะการศึกษาสังคมคํานิยมขนบประเพณี   วัฒนธรรมจะให๎คําตอบวํา
สังคมต๎องการจัดการศึกษาเพื่ออะไร และจะจัดการศึกษาสําหรับใคร   สิ่งเหลํานี้ชํวยให๎แสวงหาคําตอบที่ชัดเจน
ในการกําหนดเป้าหมายหรือทิศทางของการศึกษา  
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                   การพัฒนาหลักสูตรและการเสนอของไทเลอร๑  มีลักษณะสําคัญคือ (วิชัย วงษ๑ใหญํ, 2537) 

                   1. จุดมุํงหมายเป็นตัวกําหนดควบคุมการเลือกและจัดประสบการณ๑การเรียนดังนั้น การกําหนด
จุดมุํงหมายจึงมี 2 ขั้นตอน คือ ตอนแรกเป็นการกําหนดจุดมุํงหมายชั่วคราวแล๎วจึงหาวิธีการและเกณฑ๑จาก
ทฤษฎีการเรียนรู๎ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสังคมมากลั่นกรองจุดมุํงหมายชั่วคราว เพื่อให๎ได๎มาเป็น
จุดมุํงหมายที่แท๎จริงของหลักสูตร พื้นฐานทางจิตวิทยาและปรัชญาในการพัฒนาหลักสูตรจะเข๎ามามีบทบาท
และชํวยในการตรวจสอบเพื่อหาความชัดเจนของการกําหนดจุดมุํงหมายขั้นนี้เพื่อตอบคําถามและหาความ
ชัดเจนวําการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองใคร ตอบสนองผู๎เรียนหรือสังคม 

                   2. การเลือกและจัดประสบการณ๑การเรียนที่คาดหวังวําจะให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ๑การจัดกิจกรรม
ในการเรียนการสอนและสํวนเสริมหลักสูตรนั้นมีอะไร   ทั้งนี้เพื่อให๎กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปเพื่อ
ตอบสนองจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎  ไทเลอร๑ได๎เสนอเกณฑ๑ในการพิจารณาเลือกประสบการณ๑การเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
                         2.1 ผู๎เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและการเรียนรู๎เนื้อหาตามที่ระบุไว๎ในจุดมุํงหมาย  

                         2.2 กิจกรรมและประสบการณ๑นั้นทําให๎ผู๎เรียนพอใจปฏิบัติการเรียนรู๎อาจนําไปสูํจุดมุํงหมายที่
กําหนดไว๎เพียงข๎อเดียวก็ได๎ 
                         2.3 กิจกรรมและประสบการณ๑นั้นอยูํในขํายความพอใจที่พึงปฏิบัติได๎  

                         2.4 กิจกรรมและประสบการณ๑หลายๆ ด๎านของการเรียนรู๎อาจนําไปสูํจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎
เพียงข๎อเดียวก็ได๎ 
                         2.5 กิจกรรมและประสบการณ๑เรียนรู๎เพียงหนึ่งอยํางอาจตรวจสอบจุดมุํงหมายหลายๆ ข๎อ  

                   3. การจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎วําต๎องคํานึงถึงความสัมพันธ๑ในด๎านเวลาตํอเวลา   และเน้ือหาตํอ
เน้ือหา  เรียกวําความสัมพันธ๑แบบแนวตั้ง (Vertical) กับแนวนอน (Horizontal) ซึ่งมีเกณฑ๑ในการจัดดังนี้ 
                         3.1 ความตํอเน่ือง ( Continuity) หมายถึงความสัมพันธ๑ในแนวต้ังของสํวนองค๑ประกอบหลัก
ของตัวหลักสูตรจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป เชํน ในวิชาทักษะ ต๎องเปิดโอกาสให๎มีการฝึก
ทักษะในกิจกรรมและประสบการณ๑บํอยๆ และตํอเน่ืองกัน 

                         3.2 การจัดชํวงลําดับ(Sequence) หมายถึงความสัมพันธ๑แนวต้ังของสํวนองค๑ประกอบหลักของ
ตัวหลักสูตรจากสิ่งที่เกิดขึ้นกํอนไปสูํสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง   หรือจากสิ่งที่มีความงํายไปสูํที่มีความ
ยาก  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมและประสบการณ๑ให๎มีการเรียงลําดับกํอนหลังเพื่อให๎ได๎เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

                         3.3 บูรณาการ ( Integration) หมายถึง ความสัมพันธ๑กันในแนวนอนขององค๑ประกอบหลักของ
ตัวหลักสูตร จากหัวข๎อเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกหัวข๎อหนึ่งของรายวิชา หรือจากรายวิชาหนึ่งไปยังรายวิชาอื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวข๎องกัน การจัดประสบการณ๑จึงควรเป็นในลักษณะที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เพิ่มพูนความคิดเห็นและได๎
แสดงพฤติกรรมที่สอดคล๎องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้งหมดของผู๎เรียนที่ได๎ประสบการณ๑ใน
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สถานการณ๑ตํางๆ กัน ประสบการณ๑การเรียนรู๎จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ๑ ( Interaction) ระหวํางผู๎เรียนกับ
สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อม 

                   4. การประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูวําการจัดการเรียนการสอนได๎บรรลุตามจุดมุํงหมายตามที่กําหนด
ไว๎หรือไมํ  สมควรมีการปรับแก๎ในสํวนใดบ๎าง  พิจารณาจากสิ่งตํอไปนี้ 
                        4.1 กําหนดจุดมุํงหมายที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

                        4.2 วัดและวิเคราะห๑สถานการณ๑ที่ทําให๎เกิดพฤติกรรมเหลํานั้น 

                        4.3 ศึกษาสํารวจข๎อมูลเพื่อสร๎างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเหลํานั้นได๎อยํางเหมาะสม 

                        4.4 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใช๎เกณฑ๑ในการพิจารณาดังนี้ 
                             1) ความเป็นปรนัย ( Objectivity) 

                             2) ความเชื่อมั่นได๎ ( Reliability) 

                             3) ความเที่ยงตรง (Validity) 

                             4) ความถูกต๎อง (Accuracy) 

                        4.5 การพิจารณาผลประเมินให๎เป็นประโยชน๑เพื่ออธิบายผลการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุํม  การอธิบายถึงสํวนดีของหลักสูตรหรือสิ่งที่ต๎องปรับแก๎เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

                        2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวความคิดของทาบา (Taba) 

                       แนวคิดของทาบาในการพัฒนาหลักสูตรใช๎วีแบบรากหญ๎า ( Grass-roots approach) มีความเชื่อวํา
หลักสูตรควรได๎รับการออกแบบโดยครูผู๎สอนมากกวําพัฒนาจากองค๑กรที่อยูํในระดับสูงขึ้น ประกอบด๎วย
ขั้นตอนตํางๆ ดังนี้ (Taba, 1962 : 456-459) 

                            1) วิเคราะห๑ความต๎องการ ( Diagnosis of needs) ใช๎วิธีสํารวจสภาพปัญหา ความต๎องการ และ
ความจําเป็นของผู๎เรียนและของสังคม 

                            2) กําหนดจุดมุํงหมาย ( Formulation of objectives) ด๎วยข๎อมูลที่ได๎จาการวิเคราะห๑ความ
ต๎องการ 

                            3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ ( Selection of content) เมื่อกําหนดจุดมุํงหมายแล๎วก็ต๎องเลือกเนื้อหา
สาระ ซึ่งสอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย และต๎องคํานึงถึงพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วย 

                            4) การจัดรวบรวมเน้ือหาสาระ ( Organization of content) เน้ือหาสาระที่รวบรวมต๎องคํานึงถึง
ความยากงํายและความตํอเน่ือง รวมทั้งจัดให๎เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของผู๎เรียน 

                            5). คัดเลือกประสบการณ๑การเรียนรู๎ ( Selection of learning experiences) การคัดเลือก
ประสบการณ๑เรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายและเน้ือหาวิชา 
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                            6) การจัดรวบรวมประสบการณ๑การเรียนรู๎ ( Organization of leaning experiences) การจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ควรคํานึงถึงความตํอเน่ืองของเนื้อหาสาระ 

                            7) กําหนดวิธีวัดและประเมินผล  (Determination of what to evaluate and the ways and means 
of doing it) มีการประเมินเพื่อตรวจสอบวําประสบการณ๑การเรียนที่จัดให๎บรรลุจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎หรือไมํ 
และกําหนดวิธีการประเมินรวมทั้งเคร่ืองมือที่ใช๎ในการประเมินด๎วย 

 

                   จากการพัฒนาหลักสูตรแนวคิดของทาบาจะเร่ิมที่จุดใดจุดหนึ่งกํอนก็ได๎   แตํเมื่อเร่ิมที่ จุดใดแล๎ว
จะต๎องทําการศึกษาให๎ครบกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน จุดเดํนในแนวคิดของทาบาคือเร่ืองยุทธวิธีการสอน 
(Teaching Strategies) และประสบการณ๑การเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ต๎องคํานึงถึง มีอยูํ 2 ประการ คือ    (วิชัย 
วงษ๑ใหญํ, 2537 : 15-16) 

                        1. ยุทธวิธีการสอนและประสบการณ๑เรียนรู๎   เป็นเคร่ืองกําหนดสถานการณ๑เงื่อนไขการ
เรียนรู๎   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตํละคร้ังมีวัตถุประสงค๑เกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นเป็น
ผลผลิต  ดังนั้น  การจัดรูปแบบของการเรียนการสอนต๎องแสดงลําดับขั้นตอนของการเรียนรู๎ด๎วย 

                        2. ยุทธวิธีการสอนเป็นสิ่งที่หลอมรวมหลายสิ่งหลายอยํางเข๎ามาไว๎ด๎วยกันการพิจารณาตัดสินใจ
เกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนควรคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้ คือ 

                            2.1 การจัดเน้ือหา  ต๎องกําหนดให๎ชัดเจนวํารายวิชานั้นๆ มุํงให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎แบบใด   กว๎างหรือ
ลึกมากน๎อยเพียงใด และได๎เรียงลําดับเน้ือหาวิชาไว๎อยํางไร   การกําหนดโครงสร๎างได๎กระทําชัดเจนสอดคล๎อง
กับโครงการในระดับใด  เพราะแตํละระดับมีจุดประสงค๑เนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน 

                            2.2 หนํวยการเรียน   สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่บํงชี้ถึงการวัดและประเมินได๎ชัดเจน   มี
รายละเอียดและมีความยืดหยุํนเพื่อเปิดโอกาสให๎ครูและนักเรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนการเรียนและทํา
กิจกรรมตามความต๎องการและความสนใจ   การตรวจสอบความรู๎พื้นฐานของผู๎เรียนจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ในการพัฒนากระบวนการเรียนได๎เป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปสูํข๎อค๎นพบ  ข๎อสรุปที่เป็นหลักการที่มุํงเน๎นความ
คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียน  และการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

  3)  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส     (J. Galen 
Saylor,William M. Alexander and Arthur J. Lewis) 

                       แนวคิดของเซย๑เลอร๑ อเล็กซานเดอร๑ และเลวิส ประกอบด๎วย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ (Saylor and Alexander,1974 : 265; Saylor,Alexander and Lewis, 1981: 181) 
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                        1. เป้าหมาย   วัตถุประสงค๑ และความครอบคลุม ( Goals, Objective and domains) หลักสูตรต๎อง
ประกอบด๎วย เป้าหมาย วัตถุประสงค๑ และในแตํละเป้าหมายควรบํงบอกถึงความครอบคลุมของหลักสูตร 
(Curriculum Domain) วัตถุประสงค๑ พัฒนาการสํวนบุคคล มนุษยสัมพันธ๑ ทักษะการเรียนรู๎ที่ตํอเน่ือง และความ
ชํานาญเฉพาะด๎าน ซึ่งกําหนดจากความเป็นโลกาภิวัฒน๑ ความต๎องการของสังคมที่อยูํอาศัยกฎหมาย ข๎อบังคับ 
เป็นต๎น 

                        2. การออกแบหลักสูตร ( CurriculumDesign) คือการวางแผนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและ
จัดเน้ือหาสาระและจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค๑ โดยคํานึงถึงปรัชญา ความ
ต๎องการของสังคมและผู๎เรียนมาพิจารณาด๎วย 

                        3. การนําหลักสูตรไปใช๎ ( Curriculum implementation) ครูต๎องเป็นผู๎วางแผนและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ ( Instructional Plans) รวมทั้งการจัดทําสื่อการเรียนการสอน เชํน ตํารา 
แบบเรียน วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในสิ่งที่ครูต้ังเป้าหมายไว๎ 
                        4. การประเมินผลหลักสูตร ( CurriculumEvaluation) ครูและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันตัดสินใจ
เพื่อเลือกวิธีการประเมินผลที่สามารถประเมินได๎วํา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได๎ผลตามความมุํงหมายการประเมิน
หลักสูตรจะเป็นข๎อมูลสําคัญที่บอกผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎วําควรจะปรับปรุงหลักสูตรในจุดใด เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช๎หลักสูตรในอนาคต 

                4) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva) (Oliva.1982 :172) 

                        1. จุดมุํงหมายของการศึกษา ( Aims of Education) และหลักการปรัชญาและจิตวิทยาจากการ
วิเคราะห๑ความต๎องการจําเป็นของสังคมและผู๎เรียน 

                        2. วิเคราะห๑ความต๎องการจําเป็นของชุมชนที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยูํ ความต๎องการจําเป็นของ
ผู๎เรียนในชุมชน และเนื้อหาวิชาที่จําเป็นเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

                        3. เป้าหมายของหลักสูตร (Curriculum Goals) โดยอาศัยข๎อมูลจากขั้น 1 และ 2 

                        4. จุดประสงค๑ของหลักสูตร ( Curriculum Objectives) โดยอาศัยข๎อมูลจากขั้นที่ 1,2 และ 3 
แตกตํางจากขั้นที่ 3 คือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อนําไปสูํการประยุกต๑ใช๎หลักสูตร และการกําหนดโครงสร๎าง
หลักสูตร 

                        5. รวบรวมและนําไปใช๎ ( Organization and Implementation of the Curriculum) เป็นขั้นของการ
กําหนดโครงสร๎างหลักสูตร 

                        6. กําหนดเป้าหมายของการสอน (Instructional Goals) ของแตํละระดับ 

                        7. กําหนดจุดประสงค๑ของการจัดการเรียนการสอน (Instructional Objective) ใน   แตํละวิชา 
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                        8. เลือกยุทธวิธีในการสอน ( Selection of Strategies) เป็นขั้นที่ผู๎เรียนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับ
ผู๎เรียน 

                        9. เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลกํอนที่นําไปสอนจริงคือ 9A (Preliminary selective of 
evaluation techniques) และกําหนดวิธีประเมินผลหลังจากกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดคือ 9B (Find 
selection of evaluation techniques) 

                        10. นํายุทธวิธีไปใช๎ปฏิบัติจริง(Implementation of Strategies) เป็นขั้นของการใช๎วิธีการที่กําหนด
ในขั้นที่ 8 

                        11. ประเมินผลจากการเรียนการสอน ( Evaluation of Instruction) เป็นขั้นที่เมื่อการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ก็มีการประเมินผลตามที่ได๎เลือกหรือกําหนดวิธีการประเมิน   ขั้นที่ 9 

                        12. ประเมินหลักสูตร ( Evaluation ofcurriculum) เป็นขั้นตอนสุดท๎ายที่ทําให๎วงจรครบถ๎วน การ
ประเมินผลที่มิใชํประเมินผู๎เรียนและผู๎สอน แตํเป็นการประเมินหลักสูตรที่จัดทําขึ้น 

 5) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของมัลคอล์ม สกิลเบ็ก 

                        สกิลเบ็ก (Sklibeck,1984 : 230-239; สิทธิชัย  เทวธีระรัตน๑ , 2543 : 43) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบของหลักสูตรในลักษณะที่เป็นพลวัต จุดเดํนคือ การวิเคราะห๑สถานการณ๑ซึ่งเป็นยุทธศาสตร๑ที่สําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ สกิลเบ็กเชื่อวํา สถานการณ๑เป็นองค๑ประกอบสําคัญในการกําหนดความแตกตํางของ
หลักสูตร เพราะไมํสามารถคาดเหตุการณ๑สิ่งที่เกิดขึ้นภายหน๎าได๎  การกําหนดวัตถุประสงค๑ของการเรียนรู๎ไว๎
กํอนมีการสํารวจสถานการณ๑จริงจึงขาดความนําเชื่อถือ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนเป็นผู๎พัฒนา
หลักสูตรเอง (School-based curriculum development หรือ SBCD) เป็นวิธีที่สามารถนําไปปฏิบัติให๎สอดคล๎อง
กับความเป็นจริงได๎ การวิเคราะห๑องค๑ประกอบตํางๆ    ที่เป็นปรากฏการณ๑ของสังคมแตํละแหํงมีความแตกตําง
กัน ทําให๎ไมํสามารถเจาะจงใช๎รูปแบบหลักสูตรที่เป็นแบบเดียวกันได๎ ดังนั้น รูปแบบหลักสูตรจึงเป็นพลวัต 
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสกิลเบ็ก ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
                        ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  (Analyze the situation) วิเคราะห๑ปัจจัยที่ทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งสํงผลถึงโรงเรียนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎นําไปปฏิบัติได๎จริงและบังเกิดผล
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ ซึ่งปัจจัยที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด๎วย ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

    ก. ปัจจัยภายนอก  ได๎แกํ 
                       1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความคาดหวังของผู๎ปกครองความต๎องการของ
นายจ๎าง ความต๎องการของสังคม ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ใหญํกับเด็ก และอุดมคติของสังคม 

                        2. การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและหลักสูตร ซึ่งประกอบด๎วย นโยบายการศึกษา ระบบการ
สอน อํานาจในการตัดสินใจของท๎องถิ่น ผู๎จบการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม เป็นต๎น 
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                        3. การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาวิชา การจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับยุคสมัย 

                        4. การเพิ่มศักยภาพของครูอาจารย๑ ในการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับยุคสมัย 

                        5. การนําทรัพยากรใช๎ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

                       ข. ปัจจัยภายใน   ได๎แกํ 
                        1. เจตคติ ความสามารถและความต๎องการทางการศึกษาของนักเรียน 

                        2. คํานิยม เจตคติ ทักษะ ประสบการณ๑ของครู ที่เป็นจุดเดํนและจุดด๎อยของการจัดการเรียนการ
สอน 

                        3. ความคาดหวังของโรงเรียน โครงสร๎างการบริหารงาน การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 
วิธีจัดประสบการณ๑ให๎นักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนบรรทัดฐานทางสังคม การจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมํพึงประสงค๑ 
                        4. วัสดุอุปกรณ๑ ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

                        5. การยอมรับและการรับรู๎ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรมาใช๎ 
                       ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวัตถุประสงค์  (Define Objectives) การวิเคราะห๑สถานการณ๑ในขั้นตอนที่ 
1 เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค๑ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค๑แปลงเปลี่ยนไปตามปัจจัยภายนอกและภายใน 
สะท๎อนความเป็นจริงของสถานการณ๑ที่เป็นอยูํ สอดคล๎องกับคํานิยม ทิศทางที่กําหนด รวมทั้งผลลัพธ๑ที่คาดหวัง
จากการจัดการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงค๑ควรเขียนในลักษณะการเรียนรู๎ที่คาดหวังจากนักเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค๑ประกอบด๎วย
วัตถุประสงค๑ทั่วไปกับวัตถุประสงค๑เฉพาะ ในการกําหนดวัตถุประสงค๑ต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของผู๎ที่
เกี่ยวข๎องเชํน นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน และนักวิชาการ เป็นต๎น 

                       ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน  (Design the teaching learning programme) 
เป็นการออกแบบการเรียนการสอนต๎องให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการจัดการศึกษา โรงเรียนต๎องตอบ
คําถามพื้นฐาน เชํน จะสอนอะไร และนักเรียนจะเรียนรู๎อะไรซึ่งต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับรายวิชาที่
นํามาจัดการเรียนการสอน การกําหนดแบบแผนการสอนและการเรียนรู๎เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจในเร่ืองตํางๆ 
ดังนี ้
                            3.1 ข๎อมูลพื้นฐานหรือทิศทางของหลักสูตรที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง เป็นวิชาบังคับ
หรือวิชาเลือกตามความสนใจ 

                            3.2 การจัดกลุํมและการบูรณาการของสาระวิชาตํางๆ 
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                            3.3 การจัดกลุํมนักเรียน ซึ่งอาจจัดตามความสนใจของนักเรียน จัดให๎เด็กเรียนเกํงเรียนด๎วยกัน
และไมํเกํงเรียนด๎วยกัน หรือจัดให๎เด็กที่มีความสนใจตํางกันเรียนด๎วยกัน 

                            3.4 ความสัมพันธ๑ของวิชาตํางๆ กับเป้าหมายของหลักสูตร 

                            3.5 การเรียงลําดับของเนื้อหาการสอน 

                            3.6 สถานที่ ทรัพยากร อุปกรณ๑และเครื่องใช๎ไฟฟ้า 

                            3.7 ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

                            3.8 แตํงตั้งคณะทํางาน 

                            3.9 จัดทําตารางและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

                        ขั้นตอนท่ี 4 การน าหลักสูตรไปใช้  (Interpret and implement the programme) การวางแผนและ
การออกแบบหลักสูตรก็เพื่อให๎หลักสูตรนั้นนําไปสูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผลตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ ซึ่งดูจาก
ผลการประเมินผลลัพธ๑สุดท๎ายวําการเรียนการสอนเป็นไปตามความต๎องการหรือไมํ มีแผนงานใดที่มีความ
พร๎อมมากที่สุด และรับรองคุณภาพได๎ดังนั้น ครูต๎องมีจิตสํานึกในความเป็นมืออาชีพที่ต๎องติดตามควบคุม ดูแล 
และประเมินผลอยํางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาวําสิ่งที่ออกแบบและดําเนินการอยูํมีประโยชน๑คุ๎มคํา การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชํนผู๎บริหารโรงเรียน หัวหน๎าภาค อาจไมํประสบความสําเร็จ
เน่ืองจากปัญหาการขาดการเอาใจใสํจากครู ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ดังนั้นการบริหารหลักสูตรที่ทําให๎เกิดการ
ยอมรับ และนําไปใช๎ได๎จริงๆ ต๎องดําเนินการโดยผู๎ที่อยูํในโรงเรียนซึ่งก็คือครูนั่นเองครูเป็นผู๎ที่ใกล๎ชิดและทราบ
ข๎อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความต๎องการของนักเรียนเป็นอยํางดีดังนั้น การปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรต๎อง
เหมาะสมและต๎องสอดคล๎องกับศักยภาพของครู การนําไปใช๎ขึ้นอยูํกับครู ครูต๎องเป็นบุคลากรหลักในการ
ออกแบบและการนําไปใช๎ นั่นคือ ครูต๎องเป็นผู๎พัฒนาหลักสูตรดัวยตนเอง ดีกวํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่
บุคคลอ่ืนเป็นผู๎จัดทําให๎ 
                       ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลหลักสูตร  (Assess and evaluate) การ
ประเมินการเรียนรู๎ ( Assessment) เป็นการตัดสินคุณคําในศักยภาพการเรียนรู๎และการปฏิบัติของผู๎เรียนรู๎ สํวน
การประเมินผล ( Evaluation) หมายถึงการรวบรวมหลักฐานเพื่อนํามาตัดสินคุณคําเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด๎วย การวางแผน การออกแบบ การนําไปใช๎ รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งการ
ประเมินการปฏิบัติของผู๎เรียนเป็นการกําหนดเกณฑ๑ที่ผู๎เรียนต๎องบรรลุ เชํน การกําหนดชิ้นงาน การสังเกต การ
บันทึกการทํางาน การสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อให๎
ครอบคลุม รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ตํอเน่ืองทุกคร้ัง ดังนั้น การประเมินจึงไมํใชํกิจกรรมที่กระทํารวบยอดคร้ัง
เดียว แตํเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งผู๎ออกแบบหลักสูตรด๎วยการกระทําเชํนน้ีเป็นวงจรตํอเน่ืองกัน
ไปเร่ือยๆ เพื่อนําไปสูํการปรับปรุงผู๎เรียนและหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น 
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                       6) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ (Decker Walker) 

                        เดคเกอร๑   วอล๑คเกอร๑ ( Decker Walker) ปฏิเสธแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรด๎วยการกําหนดสิ่ง
ตํางๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรด๎วยการอธิบายเชิงเหตุผลโดยปราศจากการค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงมากํอน วิธีการของ
วอล๑คเกอร๑เป็นวิธีการศึกษาแบบประจักษ๑นิยม ( Epiricalism) หรือเป็นวิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ ( Naturalistic 
model) ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นการแสวงหาข๎อเท็จจริงจากปรากฏการณ๑ทางสังคม และผํานกระบวนการพิจารณา
ไตรํตรองอยํางเหมาะสมกํอนการตัดสินใจออกแบบหลักสูตร สํวนผลการพิจารณาจะออกมาเชํนไรก็ยอมรับตาม
สภาพการณ๑ซึ่งเป็นวิธีคล๎ายกับเติบโตของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ ( Marsh , 1986 , curricula ; An Analytical 
Introduction : 53-57) 

                        รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล๑คเกอร๑ แบํงเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (Walker , 1971 , curriculum Theory Network : 58-59)  
                       ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ซึ่งได๎มาจากการศึกษาเชิงประจักษ๑ที่ได๎จากมุมมองตํางๆ ความ
เชื่อ คํานิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการพิจารณาสร๎างหลักสูตรตํอไปในอนาคต ทั้งนี้ 
มีความจําเป็นที่ต๎องวิเคราะห๑ปัญหาตํางๆ ไว๎ลํวงหน๎าซึ่งเป็นประโยชน๑ในการดําเนินการขั้นตํอไป 

                       ขั้นตอนท่ี 2 การพิจารณาไตร่ตรอง (Deliberates) ซึ่งเป็นการนําข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ปัญหาตํางเข๎ามาสูํกระบวนการปรึกษาหรือการอภิปราย การวิพากษ๑วิจารณ๑เพื่อพิจารณาทางเลือกตํางๆ 
กํอนที่จะออกแบบหลักสูตร โดยการถํวงน้ําหนักทางเลือกตํางๆ ( eight alternatives) ในทุกๆ ด๎านอยํางเป็น
รูปธรรม ทั้งในเชิงต๎นทุน คําใช๎จํายและประโยชน๑ที่ได๎รับมา การพิจารณาทางเลือกนี้จะกํอให๎เกิดความไมํแนํใจ
วําเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ดังน้ัน จึงสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธได๎อยํางเต็มที่กํอนการกําหนดทิศทางที่
ถูกต๎องในการออกแบบหลักสูตรตํอไป 

                       ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบหลักสูตร ( Curriculum design) เป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับสาระสําคัญ
ของหลักสูตรกํอน โดยคํานึงถึงองค๑ประกอบอยํางรอบด๎านของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งไมํกําหนด
รูปแบบหลักสูตรไว๎ลํวงหน๎า แตํใช๎ในการแสวงหาความเหมาะสมที่สอดคล๎องกับความเป็นจริงของสถานการณ๑ 
เป็นการเลือกที่ผํานการกลั่นกรองมาแล๎ว และมีความชัดเจนในองค๑ประกอบตํางๆ โดยสามารถชี้เฉพาะเจาะจง
ความต๎องการหลักสูตรของชุมชนได๎ชัดเจนมากยิ่งกวํา   รูปแบบของหลักสูตรเชิงวัตถุประสงค๑การออกแบบ
หลักสูตรเชิงพลวัตเป็นพรรณนาความเชื่อมโยงจากข๎อมูลพื้นฐาน โดยนําตัวแปรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมาสูํ
กระบวนการพิจารณาไตรํตรองอยํางรอบคอบ ( Deliberations) ซึ่งเป็นการเลือกวิธีที่ดีที่สุดจากนั้นเร่ิมก๎าวไปสูํ
จุดสุดท๎าย คือ การออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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     2.5.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย 

              การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานเทําที่ผํานมาเป็นหน๎าที่ของหนํวยงาน
ระดับนโยบาย โดยกรมวิชาการ เป็นผู๎พัฒนาหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติ รวมทั้งเป็นผู๎จัดเน้ือหา
สาระแบบเรียน สื่อรายวิชาตํางๆ ให๎โรงเรียนใช๎เหมือนกันทั่วประเทศ แม๎วําในคูํมือหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) เปิดโอกาสให๎โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของโรงเรียนได๎เอง แตํก็มีโรงเรียนจํานวนไมํน๎อยมากคือประมาณร๎อยละ 27 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ. 2543 : 296)   ที่มีหลักสูตรสอดคล๎องกับท๎องถิ่นและผู๎เรียน ดังนั้น การศึกษารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได๎ในบริบทของประเทศจากแนวคิดของ
หนํวยงานตํางๆ ซึ่งมีสํวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบ รวมทั้งแนวคิดของนักวิชาการ อันนําไปสูํการสังเคราะห๑
เป็นรูปแบบสําหรับการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในคร้ังนี้ มีดังตํอไปนี้ 
             1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 

              กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2539 : 2-35) ได๎กําหนดให๎โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรเองได๎
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 4 ลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
                  1. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

                  2. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเน้ือหา 

                  3. การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

                  4. การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทําวิชา/รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหมํ 
             1. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

              การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยศึกษาจากคําอธิบายหรือคําอธิบายวิชา
ที่กําหนด ซึ่งประกอบด๎วยสํวนตํางๆ คือ 

                   1.1 กิจกรรม ได๎แกํ สํวนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต๎องจัดให๎แกํผู๎เรียนสังเกต
ได๎จากคําวํา ศึกษาค๎นคว๎า ทดลอง สํารวจ ฝึก ปฏิบัติ วิเคราะห๑ อภิปราย ฯลฯ 

                   1.2 เน้ือหา ได๎แกํ สํวนที่ระบุถึงหัวข๎อหรือขอบขํายของเน้ือหาที่จะนํามาให๎ผู๎เรียนหรือฝึกเพื่อให๎
บรรลุตามจุดประสงค๑ 
                   1.3 จุดประสงค๑ ได๎แกํ สํวนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน หลังจากที่ได๎เรียนรู๎
หรือฝึกทักษะตามที่ได๎ระบุไปแล๎วในข๎อ 1.1 และ 1.2 พฤติกรรมที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นนี้ประกอบด๎วนสํวนที่เป็น
ความรู๎ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ 

                   ผลที่ได๎จากการศึกษา วิเคราะห๑   คําอธิบาย หรือคําอธิบายรายวิชานี้ ชํวยทําให๎ผู๎สอนมองเห็นภาพ
งานสอนของเน้ือหาหรือรายวิชาดังกลําวได๎ชัดเจนขึ้น วําต๎องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด มีขอบขําย
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เน้ือหาที่ต๎องเรียนรู๎หรือฝึกทักษะอะไรบ๎าง และประการสุดท๎ายต๎องการให๎ผู๎เรียนมีหรือเกิดพฤติกรรมทั้งในด๎าน
ความรู๎ ทักษะ เจตคติ รวมทั้งการจัดการอะไรบ๎าง กิจกรรมตํางๆ ที่วิเคราะห๑ออกมานี้ หลักสูตรกําหนดไว๎กว๎างๆ 
เป็นหน๎าที่ของโรงเรียนที่ต๎องพิจารณาวํากิจกรรมดังกลําวควรจัดโดยวิธีใด จัดอยํางไรให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับ
สภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น เนื้อหาและตัวผู๎เรียน เชํน 

                   กิจกรรม “ศึกษา” สามารถจะจัดรูปแบบหรือวิธีการ “ศึกษา” ได๎หลายวิธี เชํน 

-       ฟังคําอธิบายจากครู 
-       ค๎นคว๎าจากห๎องสมุดของโรงเรียน 

-       ค๎นคว๎าจากแหลํงวิทยาการอ่ืนๆ 

-       เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิในท๎องถิ่นมาบรรยาย 

-       ออกไปสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่น 

-       ออกไปสํารวจดูสภาพจริงในพื้นที่ 

-       สังเกตสิ่งแวดล๎อม 

-       ออกไปทัศนศึกษา 

-       รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ 

-       นําหรือพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ 
-       วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎ เชํน ความสัมพันธ๑ด๎านความเหมือนและความแตกตํางสิ่งที่เป็นเหตุผล 

                        ฯลฯ 

                   จะเห็นได๎วํากิจกรรมการ “ศึกษา” นั้น โรงเรียนสามารถ “ศึกษา” ตามที่กําหนดได๎ด๎วยวิธีการตํางๆ 
หลายวิธี และแตํละวิธีมีขั้นตอนของการปฏิบัติที่แตกตํางกันออกไป ไมํวําโรงเรียนต๎องตัดสินใจเลือกหรือปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะใดก็ตาม กิจกรรมที่จัดนั้นต๎องเป็นกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
และได๎เรียนรู๎จริงเกี่ยวกับท๎องถิ่นของตนเองได๎มากที่สุด ต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่ได๎จาก
การวางแผนอยํางมียุทธศาสตร๑ของโรงเรียน ที่สําคัญต๎องไมํทําให๎จุดประสงค๑การเรียนรู๎เปลี่ยนแปลงไป 

                  2. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

                   การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ เป็นการดําเนินการตํอเน่ืองจากที่โรงเรียนได๎วิเคราะห๑เนื้อหา/
คําอธิบายรายวิชามาแล๎ว โรงเรียนต๎องนําเอาผลการวิเคราะห๑ในสํวนที่เป็นเน้ือหามาวิเคราะห๑ตํอไปอีกวําจาก
หัวข๎อหรือขอบขํายเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไว๎ในแตํละหัวข๎อนั้นควรมีการเพิ่มเติมวิเคราะห๑รายละเอียดอะไร
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อีกบ๎างวําพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดเนื้อหานี้ โรงเรียนสามารถพิจารณากําหนดรายละเอียดเนื้อหา
เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่นได๎อยํางเต็มที่ โดยต๎องไมํทําให๎จุดประสงค๑การ
เรียนรู๎เปลี่ยนไปและต๎องไมํคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลาและผู๎เรียนด๎วยการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้ 
โรงเรียนสามารถดําเนินการได๎เอง 

                  3. การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

                   การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด๎วยการเลือก ปรับปรุงหรือ
จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหมํ มีลักษณะดังนี้ 
                       3.1 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน จําแนกประเภทตามลักษณะของสื่อการเรียนการสอนได๎
ดังนี ้
                           3.1.1 หนังสือเรียน เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให๎ใช๎สําหรับการเรียนมีสาระ
ตรงที่ระบุไว๎ในหลักสูตรอยํางถูกต๎อง อาจมีลักษณะเป็นเลํม เป็นแผํนหรือเป็นชุดก็ได๎ 
                           3.1.2 คูํมือครู แผนการสอน แนวการสอน หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อชํวยครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแตํละรายวิชาให๎เป็นไปตามจุดประสงค๑ของหลักสูตร 

                           3.1.3 หนังสือเสริมประสบการณ๑ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงประโยชน๑ในด๎าน
การศึกษาหาความรู๎ของตนเอง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณคําของภาษา การเสริมสร๎าง
ทักษะและนิสัยรักการอําน การเพิ่มพูนความรู๎ ความเข๎าใจในสิ่งที่เรียนรู๎ตามหลักสูตรให๎กว๎างขวางขึ้น หนังสือ
ประเภทนี้โรงเรียนควรจัดไว๎บริการครูและนักเรียนในโรงเรียน หนังสือเสริมประสบการณ๑จําแนกออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

                                1. หนังสืออํานนอกเวลา เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให๎ใช๎ในการเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียนสําหรับให๎นักเรียนอํานนอกเวลาเรียน โดยถือวํากิจกรรมการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับหนังสือนี้เป็นสํวนหน่ึงของการเรียนตามหลักสูตร 

                                2. หนังสืออํานเพิ่มเติม เป็นหนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตรสําหรับให๎นักเรียนอํานเพื่อศึกษา
หาความรู๎เพิ่มเติมด๎วยตนเอง ตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอํานของแตํละบุคคล หนังสือ
ประเภทนี้เคยเรียกวําหนังสืออํานประกอบ 

                                 3. หนังสืออุเทศ เป็นหนังสือสําหรับใช๎ค๎นคว๎าอ๎างอิงเกี่ยวกับการเรียน โดยมีการเรียบเรียง
เชิงวิชาการ 

                                4. หนังสือสํงเสริมการอําน เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑เน๎นไปในทางสํงเสริม
ให๎ผู๎อํานเกิดทักษะในการอําน และมีนิสัยรักการอํานมากยิ่งขึ้นอาจเป็นหนังสือวรรณคดี นวนิยาย นิยาย ฯลฯ ที่
มีลักษณะไมํขัดตํอวัฒนธรรม ประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ให๎ความรู๎ มีคติและสาระประโยชน๑ 
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                           3.1.4 แบบฝึกหัด เป็นสื่อการเรียนสําหรับให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติ เพื่อชํวยเสริมให๎เกิดทักษะและ
ความแตกฉานในบทเรียน 

                           3.1.5 สื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ เชํน สื่อประสม วีดีทัศน๑ เทปบันทึกเสียง ภาพพลิก แผํนภาพ 
เป็นต๎น 

                        สื่อการเรียนการสอนดังกลําวข๎างต๎น โรงเรียนสามารถเลือกใช๎ ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นเพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ตามความเหมาะสม 

                       3.2 การเลือกใช๎สื่อการเรียนการสอน 

                        เน่ืองจากสื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภทตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว และสื่อการเรียนการ
สอนแตํละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตํางกันออกไป อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตจากสํวนกลางก็
มักจะให๎เนื้อหาทั่วไปๆ ซึ่งไมํเจาะจงเฉพาะท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่ง ฉะนั้นโรงเรียนจึงควรเลือกใช๎สื่อการเรียน
การสอนให๎เหมาะสมกับสภาพของท๎องถิ่นตน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

                            3.2.1 วิเคราะห๑หลักสูตร โดยวิเคราะห๑จุดประสงค๑ คําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชา และคาบเวลา
เรียน ที่ปรากฏในหลักสูตรวํา วิชา/รายวิชานั้นมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ เจตคติ คํานิยม ทักษะ และการปฏิบัติ
อยํางไร มีขอบขํายเน้ือหาเพียงใด และมีคาบเวลาเรียนเทําไร เพื่อนํามากําหนดสื่อการเรียนการสอนอยําง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

                           3.2.2 สํารวจ รวบรวมสื่อการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข๎องหรือสอดคล๎องกับ
จุดประสงค๑และคําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชาจากแหลํงตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สถาบันการศึกษาในท๎องถิ่น ร๎าน
จําหนํายหนัง ฯลฯ เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห๑ความเหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตร 

                            3.2.3 วิเคราะห๑สื่อการเรียนการสอน ที่ได๎จากการสํารวจและรวบรวมไว๎ตาม              ข๎อ 3.2.2 
เพื่อพิจารณาวําสื่อการเรียนการสอนดังกลําวสามารถนํามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรได๎หรือไมํ
เพียงใด 

 

                       3.3 การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 

                        โรงเรียนอาจปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทั้งหนังสือเรียน คูํมือครู แผนการสอน แนวการสอน
หนังสือเสริมประสบการณ๑ ให๎ครอบคลุมเนื้อหาที่ปรับรายละเอียด หรือให๎เป็นปัจจุบันได๎ 
                       3.4 การจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

                        เมื่อโรงเรียนได๎วิเคราะห๑สื่อการเรียนการสอนเพื่อเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพของท๎องถิ่นแล๎ว
พบวํา มีความจําเป็นที่โรงเรียนจะต๎องจัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหมํเพื่อให๎สามารถนําไปใช๎จัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชํน หนังสือเรียน คูํมือครู แผนการสอน หนังสือเสริมประสบการณ๑ 
แบบฝึกหัด สื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ เป็นต๎น 

                 4. การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท าวิชา/รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ แนวการจัดท าวิชา/รายวิชา
เพิ่มเติม 

              การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้เป็นการจัดทําวิชาหรือรายวิชาขึ้นใหมํ หลังจากที่ศึกษามาแล๎วพบวํา สิ่งที่
ควรพัฒนานั้นไมํมีปรากฏอยูํในหลักสูตรของกลุํมประสบการณ๑หรือรายวิชา/กลุํมวิชาใดๆ ในหลักสูตร
แกนกลาง การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทํารายวิชา/รายวิชาขึ้นใหมํนี้ ควรดําเนินการในรูปแบบของ
คณะทํางานโดยมีขั้นตอนการจัดทําดังนี้ 
                        1. ศึกษาจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค๑และโครงสร๎าง เนื้อหาของกลุํมประสบการณ๑/กลุํม
วิชา/รายวิชาตํางๆ จากหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทําและเพื่อป้องกัน
ไมํให๎เกิดการซ้ําซ๎อนกับเนื้อหาที่มีอยูํ 
                        2. นําเอาผลการศึกษาผลการวิเคราะห๑สภาพที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของท๎องถิ่น ที่ได๎จากการวางแผนอยํางมียุทธศาสตร๑มาใช๎เป็นข๎อมูลในการกําหนด
จุดประสงค๑และเนื้อหา 

                        3. กําหนดจุดประสงค๑ของวิชา/รายวิชาที่จะดําเนินการจัดทําขึ้นใหมํ โดย 

                            3.1 วิเคราะห๑จากปัญหา/ความต๎องการของท๎องถิ่น ซึ่งได๎แกํ สิ่งที่ต๎องการให๎ร๎ูพฤติกรรมที่
ต๎องการให๎เกิดและเงื่อนไขตํางๆ (ถ๎ามี) 

                            3.2 กําหนดจุดประสงค๑ให๎ครอบคลุมกับสภาพที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อเรียนจบรายวิชา
นั้น ไมํใชํการดําเนินการงานหรือกิจกรรม 

                        4. กําหนดเน้ือหา โดยการวิเคราะห๑จากจุดประสงค๑ ซึ่งระบุคําหลักของจุดประสงค๑รายวิชานั้น ซึ่ง
ประกอบด๎วยสํวนที่เป็นความรู๎  (สิ่งที่ให๎ผู๎เรียน/ศึกษา)  และสํวนที่เป็นทักษะ (สิ่งที่ต๎องการฝึก) เน้ือหาที่กําหนด
นี้ต๎อง 

                           4.1 สอดคล๎องกับจุดประสงค๑รายวิชา 

                            4.2 ประกอบด๎วยสํวนที่เป็นความรู๎และทักษะ 

                            4.3 เหมาะสมกับวัยและพื้นความรู๎ของผู๎เรียน 

                            4.4 เหมาะสมกับคาบเรียน 

                            4.5 ไมํขัดตํอความมั่นคงของชาติ ระบบการปกครองตามหลังประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย๑เป็นประมุข และไมํขัดตํอศีลธรรมอันดี 
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                        5. กําหนดคาบเวลาเรียนสําหรับคําอธิบายหรือรายวิชาที่จัดทําขึ้นใหมํ ในการกําหนดคาบเวลา
ต๎องเป็นไปตามเงื่อนไข เชํน ระดับประถมศึกษา จํานวนคาบเวลาเรียนที่กําหนดขึ้นนั้นต๎องไมํทําให๎คาบเวลา
เรียนสําหรับกลุํมประสบการณ๑/หนํวยยํอยที่มีอยูํเปลี่ยนแปลงไป 

                        6. เขียนคําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชา ให๎เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแมํบทโดย
ระบุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหาและจุดประสงค๑การเรียนรู๎ของรายวิชา ตามแบบฟอร๑มที่
กําหนด 

                        7. จัดทําเอกสารชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดทําวิชาหรือรายวิชาที่จัดทําขึ้นใหมํ ตาม
แบบฟอร๑มที่กําหนด โดยให๎มีรายละเอียดเนื้อหา ประกอบด๎วย 

                            7.1 เหตุผลความจําเป็น 

                            7.2 จุดประสงค๑ (ของวิชา/รายวิชาที่จัดทํา) 

                            7.3 ขอบขํายเนื้อหา 

                            7.4 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                            7.5 สื่อการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมการสอน 

                            7.6 แนวการวัดผลประเมินผล 

                        8. ในการเสนอขออนุมัติ ให๎สํงเอกสารในข๎อ 6 และ 7 ให๎แกํหนํวยงานที่ทําหน๎าที่พิจารณาอนุมัติ 
เมื่อได๎รับอนุมัติและกระทรวงศึกษาธิการให๎ใช๎คําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชาดังกลําวแล๎วจึงนําเอาคําอธิบายหรือ
รายวิชาดังกลําวมาจัดทําการเรียนการสอนในโรงเรียนและต๎องไมํลืมวํา เนื้อหารายวิชาที่ทําขึ้นใหมํต๎องไมํเป็น
เน้ือหาที่ซ้ําซ๎อนกับเนื้อหาที่มีอยูํแล๎วในแมํบท เนื้อหาในกลุํมประสบการณ๑/รายวิชา/กลุํมวิชาเดียวกันหรือตําง
กลุํมกันก็ตาม ดังนั้นต๎องตรวจสอบรายละเอียดของเน้ือหากํอนลงมือพัฒนา 

                        สําหรับเกณฑ๑ที่ใช๎ในการพิจารณาอนุมัติคําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชาที่จัดทําประกอบด๎วยเกณฑ๑
ตํางๆ ดังนี้ 
                        1. สนองและสอดคล๎องกับหลักการ จุดหมาย และโครงสร๎างของหลักสูตร 

                        2. เป็นสํวนหน่ึงของโครงสร๎างความร๎ูในแตํละกลุํมประสบการณ๑หรือกลุํมวิชาตามที่โครงสร๎าง
หลักสูตรทั้ง 3 ระดับกําหนดไว๎ 
                        3. สอดคล๎องและสนองตํอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต๎องการของท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 

                        4. มีความสมบูรณ๑และความพร๎อมเพียงพอในการนําไปใช๎ในการเรียนการสอน ปัจจัย 
กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ 

                        5. เป็นผลผลิตจากการนําข๎อมูลในระดับท๎องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในด๎านหลักสูตร 
สื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน 
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                        6. ไมํเป็นเน้ือหาวิชา/รายวิชาที่ซ้ําซ๎อนกับเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาที่มีอยูํในหลักสูตรแกนกลาง 

                        7. ไมํมีเน้ือหาที่กลําวมาโดยตรงกับพาดพิงในลักษณะที่ลบหลูํสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ ไมํขัดตํอหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ไมํขัดกับหลักศีลธรรมอันดี และไมํ
กระทบกระเทือนตํอความมั่นคงของชาติ 
                        8.มีรูปแบบและวิธีการเขียนสอดคล๎อง และเป็นไปตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

                        จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด๎วยการปรับกิจกรรม ปรับเน้ือหา ปรับปรุงสื่อ และเพิ่มเติม
รายวิชาดังกลําวมาแล๎ว กรมวิชาการได๎กําหนดขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น และปรับปรุงแบบการพัฒนาหลักสูตรด๎วยการเพิ่มกิจกรรมการจัดทําสื่อใหมํเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งขั้นตอน
ในการพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของท๎องถิ่น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 4-6) มีดังนี ้
                        1. ศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานในเร่ืองตํางๆ เชํน 

                            1.1 ด๎านการศึกษา 

                            1.2 ด๎านเศรษฐกิจ 

                            1.3 ด๎านสังคมวัฒนธรรม 

                            1.4 ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

                            1.5 ด๎านการสื่อสาร/คมนาคม 

                            1.6 ด๎านประชากร 

                        2. ศึกษาวิเคราะห๑หลักสูตรในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
                            2.1 หลักการ จุดหมาย และโครงสร๎าง 

                            2.2 จุดประสงค๑และคําอธิบายรายวิชา 

                        3. วางแผนและจัดทําหลักสูตรตามความต๎องการของท๎องถิ่นในลักษณะตํางๆ เชํน  
                3.1 การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  

                            3.2 การปรับรายละเอียดเนื้อหา 

                            3.3 ปรับปรุง และ/หรือเลือกใช๎สื่อการเรียนการสอน 

                            3.4 จัดทําสื่อการเรียนขึ้นใหมํ 
                            3.5 จัดทําคําอธิบายและรายวิชาเพิ่มเติม 

                        4. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 
                        5. จัดทําแผนการสอน 
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                        การพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของท๎องถิ่นในลักษณะที่ 3.1-3.4 สถานศึกษาไมํจําเป็นตอง
ขออนุมัต/ิขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาสามารถดําเนินจัดทําคําอธิบาย หรือคําอธิบายรายวิชา
ขึ้นมาใหมํแล๎ว สถานศึกษาจะต๎องดําเนินการเสนอในกระทรวงศึกษาธิการหรือผู๎ที่ได๎รับการอนุมัติและ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให๎ใช๎ได๎แล๎วจึงจะสามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได๎ 
  2)  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

                   กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ( 2541 : 2) เปิดโอกาสให๎สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรได๎เอง โดยพัฒนา “หลักสูตรท๎องถิ่น” และให๎ความหมายวํา เป็นหลักสูตรที่สร๎างขึ้นจากสภาพปัญหา
และความต๎องการของผู๎เรียนหรือสร๎างจากหลักสูตรแกนกลางที่ปรับให๎เข๎ากับสภาพชีวิตจริงของผู๎เรียนตาม
ท๎องถิ่นตํางๆ หรือสร๎างจากเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบตํอผู๎เรียน หลักสูตรท๎องถิ่นมีความ
สอดคล๎อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่นนั้นๆ เน๎นการเรียนรู๎ชีวิตของตนเอง ปรับตนเอง
ให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การใช๎เทคโนโลยีและขําวสารข๎อมูลในการเรียนรู๎ตํางๆ ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ตามสภาพชีวิตจริงของตนเอง สามารถนําเอาความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของครอบครัวและท๎องถิ่นได๎ 
                        รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่นําหลักสูตรแกนกลางมาปรับให๎
เข๎ากับสภาพของผู๎เรียน ซึ่งแตกตํางไปตามท๎องถิ่นตํางๆ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
                       ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาของชุมชน 

                        การวิเคราะห๑หลักสูตรแกนกลาง ครูและผู๎เรียนต๎องรํวมกันศึกษาหลักสูตรแกนกลางที่กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนสร๎างขึ้น กําหนดหมวดวิชาตํางๆ ที่ผู๎เรียนแตํละระดับต๎องเรียน เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางที่
กําหนดเป็นเนื้อหากลางทั่วไปตามหลักทฤษฎีของหมวดวิชานั้นๆ ศึกษารายละเอียดของแตํละหมวดวิชา 
วิเคราะห๑หัวข๎อของเนื้อหาดังนี ้
                            1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางในระดับที่นํามาจัดการเรียนการสอน (ประถม มัธยมต๎น มัธยม
ปลาย ทุกหมวดวิชา) 

                            1.2 วิเคราะห๑หัวข๎อเน้ือหาที่ต๎องพัฒนาเป็นหลักสูตรท๎องถิ่นตามสภาพปัญหาของชุมชนที่
สํารวจมาแล๎ว และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของท๎องถิ่น 

                            1.3 พิจารณาหัวข๎อเนื้อหาในหมวดวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข๎องนํามาจัดหมวดหมูํด๎วยกันในลักษณะ
บูรณาการเนื้อหา 

                        ขั้นตอนท่ี 2 การจัดหมวดหมู่สภาพปัญหาและความต้องการท่ีส่งผลต่อผู้เรียน 

                        นําสภาพปัญหาและความต๎องการที่สํารวจและวิเคราะห๑แล๎วมาพิจารณารํวมกับหัวข๎อเน้ือหา 
หมวดวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่กําหนดเป็นหมวดวิชาแกนในการพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนแล๎วจัด
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หมวดหมูํของเน้ือหาที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการหลังจากนั้นจัดลําดับความสําคัญตามสภาพ
ปัญหาของท๎องถิ่นที่พบ                        
                        ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนแผนการสอนโดยด าเนินการดังนี้ 
                            3.1 การกําหนดหัวข๎อปัญหา (theme) หัวข๎อเน้ือหาของการเรียนการสอน 

                            3.2 การเขียนสาระสําคัญ ( concept) เป็นบทสรุปใจความสําคัญของเร่ืองเน๎นความคิดรวบยอด 
หลักการ ทักษะหรือลักษณะนิสัยที่ต๎องการปลูกฝังให๎เกิดกับผู๎เรียน 

                            3.3 การกําหนดขอบเขตเนื้อหา ให๎ระบุวําหัวข๎อเนื้อหาครอบคลุมและสัมพันธ๑กับ  วิชาใด 

                            3.4 กําหนดจุดประสงค๑ทั่วไปหรือจุดประสงค๑ปลายทางเป็นจุดประสงค๑ที่คาดวําผู๎เรียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางไร หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านความร๎ู ทักษะและทัศนะคติอยํางไรเมื่อเรียนจบ
เร่ืองนั้นแล๎ว 

                            3.5 การกําหนดจุดประสงค๑เฉพาะหรือจุดประสงค๑นําทาง เป็นการกําหนดเป้าหมายของการ
เรียนการสอนในแตํละหัวเร่ืองยํอยที่ปรารถนาให๎เกิดกับผู๎เรียน นิยมเขียนในลักษณะของจุดประสงค๑เชิง
พฤติกรรม 

                            3.6 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ให๎กําหนดกิจกรรมตามขั้นตอนของทฤษฎีเชิง
ระบบ (System Approach)  
                            3.7 สื่อการเรียนการสอน ต๎องระบุให๎ชัดเจนวําในการเรียนการสอนแตํละหัวข๎อเนื้อหาต๎องใช๎
อุปกรณ๑อะไรบ๎าง และสามารถจัดหาจากที่ใด โดยวิธีใด ต๎องระบุเป็นรายข๎อตามจุดประสงค๑ 
                            3.8 การประเมินผล เป็นการเขียนแนวทางการประเมินผลของการปฏิบัติกิจกรรมแตํละ
ขั้นตอนตามจุดประสงค๑ที่กําหนด โดยให๎ผู๎เรียนรวบรวมผลงานไว๎ นําเสนอครูประจํากลุํม โดยการพรรณนางาน
ที่รวบรวมไว๎ เกี่ยวกับอะไร มีจุดมุํงหมายอยํางไร ผู๎เรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํอการรวบรวมผลงาน และมี
แนวคิด มีการพัฒนาอะไรตํอไป มีความพึงพอใจกับชิ้นงานมากน๎อยเพียงใด 
                        ขั้นตอนท่ี 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                        ครูและผู๎เรียนรํวมกันพัฒนาโดยมีสถานศึกษาอํานวยความสะดวกและกํากับดูแลเพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่งสถานศึกษาโดยศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู๎อนุมัติหลักสูตรที่ครูและ
ผู๎เรียนรํวมกันพัฒนาขึ้นตามความต๎องการทางนโยบายของรัฐความต๎องการทางการศึกษาและความต๎องการใน
การพัฒนาตนเองของผู๎เรียน โดยมีวิธีดําเนินตามลําดับ ดังนี้ 
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                            4.1 ครูนําหลักสูตรท๎องงถิ่นที่พัฒนาแล๎ว นําเสนอศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
เพื่อนําเสนอศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นรายภาคเรียน แตํในกรณีไมํต๎องขออนุมัติใหมํหรือในกรณี
หลักสูตรวิชาชีพให๎นําเสนอเป็นคราวๆ ไป ที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นจากหลักสูตรแกนกลาง 

                            4.2 ครูและผู๎เรียนรํวมกันกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามสภาพ
ความเป็นไปได๎ โดยให๎ความสําคัญกับกระบวนการหาความรู๎ ( Input) กระบวนการนําความรู๎ที่ได๎รับไปปรับ/
ประยุกต๑ใช๎ ( Process) และกระบวนการแสดงผลของความรู๎หรือการเรียนรู๎ที่สามารถประยุกต๑ใช๎กับชีวิต 
(Output) 

                            4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ โดยยึดวิธีของทฤษฎีเชิงระบบ ( Systems 
Approach: I-P-O) 

                       ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล 

                        การประเมินผลเน๎นการประเมินผลตามสภาพที่แท๎จริง ( Authentic assessment) ซึ่งประเมินอิง
ความสามารถและการพัฒนาผู๎เรียนมุํงเน๎นความก๎าวหน๎า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นชีวิตจริงของผู๎เรียนแตํละคน
สะท๎อนให๎เห็นสภาพของงานและสิ่งที่ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติ โดยผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างคําตอบด๎านการแสดง การ
สร๎างสรรค๑ผลผลิตของงานเป็นการประเมินผลงานของผู๎เรียนที่ได๎ทําจริง ปฏิบัติจริง  ในแตํละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียน หรือกระบวนการรวบรวมเหตุการณ๑ ข๎อมูลที่ผู๎เรียนทําได๎และแปลความหมายของข๎อมูลหรือ
เหตุการณ๑แล๎วตัดสินใจจากข๎อมูลพื้นฐานเหลํานั้น ในทางปฏิบัตินิยมใช๎วิธีการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน จากการรวบรวมข๎อมูลผลผลิต การ
แสดงออก การประเมินจากสภาพจริง ในงานที่มีความหมายและมีเกณฑ๑มาตรฐานที่ชัดเจนจะสะท๎อนถึง
ความสามารถ การถํายทอดความรู๎ที่ได๎รับ โครงสร๎างและประมวลความรู๎ความคิดในขั้นสูงรวมทั้งคุณภาพของ
การแสดงออกและผลผลิตที่มีคุณภาพ  

                        
ตาราง 1 แสดงรูปแบบ/สาระของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

ผู้เสนอ รูปแบบ/สาระ 

ไทเลอร๑ หลักการและเหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร ต๎องคํานึงถึงพื้นฐานที่สําคัญ 

4 ประการ คือ จุดมุํงหมาย ประสบการณ๑ การจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ 
และประเมินอยํางไรจึงจะทราบวําผู๎เรียนบรรลุเป้าหมาย 
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ผู้เสนอ รูปแบบ/สาระ 

ทาบา การพัฒนาหลักสูตรแบบรากหญ๎า ( Grass-roots approach) หลักสูตรควร
ได๎รับการออกแบบโดยครูผู๎สอนมากกวําพัฒนาจากองค๑กรที่อยูํสูงขึ้น โดยมี
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห๑ความต๎องการ 

2. กําหนดจุดมุํงหมาย 3. คัดเลือกเนื้อหา 4. การจัดรวบรวมเน้ือหาสาระ 

5. การคัดเลือกประสบการณ๑การเรียนรู๎ 6. การจัดรวบรวมประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ 7. กําหนดวิธีวัดและประเมินผล 

เซย๑เลอร๑ 
อเล็กซานเดอร๑ 
และเลวิส 

การพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด๎วยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญ 

4 ขั้นตอน คือ 1. วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 2. การออกแบบหลักสูตร 

3. การนําหลักสูตรไปใช๎ 4. การประเมินผลหลักสูตร 

โอลิวา การพัฒนาหลักสูตรมีองค๑ประกอบที่สําคัญ  12 ขั้นตอน คือ 1. จุดหมายของ
การศึกษา 2. ความต๎องการจําเป็นของผู๎เรียนและชุมชน 3. เป้าหมายหลักสูตร 
4. จุดประสงค๑หลักสูตร 5. นําหลักสูตรไปใช๎ 6. เป้าหมายการจัดการเรียน
การสอนแตํละระดับ 7. จุดประสงค๑การจัดการเรียนแตํละรายวิชา 8. เลือก
ยุทธวิธีในการสอน 9. เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลกํอนนําไปสอน
จริง  10. นํายุทธวิธีไปปฏิบัติจริง 11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

สกิลเบ็ก การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นพลวัต ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห๑
สถานการณ๑ 2. การกําหนดวัตถุประสงค๑ 3. การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน 4. การนําหลักสูตรไปใช๎ 5. การประเมินการเรียนรู๎และการประเมินผล
หลักสูตร 

วอล๑คเกอร๑ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดเชิงประจักษ๑นิยม ประกอบด๎วยขั้นตอน  

3 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การพิจารณาไตรํตรอง 

3. การออกแบบหลักสูตร 

กรมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูล
พื้นฐาน 2. ศึกษาวิเคราะห๑หลักสูตร 3. วางแผนและจัดทําหลักสูตร 

4. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 5. จัดทําแผนการสอน  
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ผู้เสนอ รูปแบบ/สาระ 

กรมการศึกษานอก
โรงเรียน 

การพัฒนาหลักสูตรประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห๑หลักสูตร 

แกนกลาง 2. การจัดหมวดหมูํสภาพปัญหาและความต๎องการที่สํงผลตํอ
ผู๎เรียน 3. การเขียนแผนการสอน 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การประเมินผลผู๎เรียน 

 
 

3.  หลักสูตรบูรณาการ 
 3.1 ความหมายของหลักสูตรบูรณาการ 

หลักสูตรบูรณาการ( Integrated Curriculum) หมายถึง การรวมเน้ือหาสาระของวิชาตํางๆ ในหลักสูตรที่
มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล๎ายกันและทักษะในการเรียนรู๎ ให๎เชื่อมโยงสัมพันธ๑เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการต้ังเป็น
หัวข๎อเร่ืองขึ้นใหมํ และมีหัวข๎อยํอยตามเนื้อหาสาระ อีกทั้งสอดคล๎องกับบริบทการเรียนรู๎ของสังคมอยํางสมดุล 
มีความหมายแกํผู๎เรียน และให๎โอกาสผู๎เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองให๎มากที่สุด และการสอนแบบ
บูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช๎วิธีสอนหลายวิธี จัดกิจกรรมตํางๆในการสอนเน้ือหา
สาระที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย (สิริพัชร๑  เจษฏาวิโรจน๑. 2546 : 16) 

หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู๎และประสบการณ๑ทุกประเภทเข๎าด๎วยกันในแผนการ
จัดหลักสูตร  โดยเน๎นการเชื่อมโยงประเด็นและหมวดหมูํจากเน้ือหาตําง ๆ เข๎าด๎วยกันในแนวนอนเพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎มองเห็นภาพรวมของความร๎ู  และได๎เรียนรู๎ความหมายที่ลึกซึ้งของสาระวิชาที่เรียน  จะต๎องมีการจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นความสัมพันธ๑ของแตํละองค๑ความรู๎ในแนวนอนในลักษณะเป็นหนํวยเดียวกัน  ไมํ
แบํงแยกเป็นสํวน ๆ และแตํละรายวิชาต๎องเชื่อมโยงเข๎ากับวิชาอื่น ๆ ในลักษณะที่ปฏิสัมพันธ๑ตํอกันและกัน 
(กนกนุช ชื่นเลิศสกุล.2543) 

3.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2549 : หน๎า 35 – -

39)  จากสภาพการจัดการเรียนการสอนที่แยกออกเป็นรายวิชาสํงผลให๎ผู๎เรียนต๎องจดจําเน้ือหา หรือเรียนรู๎ทักษะ
ตําง ๆ ซึ่งแยกออกจากกันและกันอยํางมากมายทําให๎ไมํสามารถคิดแบบเชื่อมโยง คิดแบบองค๑รวม การเรียนรู๎
แบบบูรณาการหรือแบบองค๑รวมจะชํวยให๎มีการถํายโอนความร๎ูและทักษะตําง ๆ ระหวํางวิชาได๎ อีกทั้งเป็นวิธีที่
สอดคล๎องกับหลักธรรมชาติ เน่ืองจากในวิถีชีวิตของคนเรา  การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑  จะมีลักษณะการ
เชื่อมโยงเป็นองค๑รวมมากกวําการมองปัญหาเพียงแงํมุมใดแงํมุมหนึ่ง และจะใช๎สิ่งที่สั่งสมเป็นปัญญา และ
ความรู๎ที่มีมาทั้งหมดเป็นเคร่ืองตัดสินใจ 
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นอกจากนี้การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ยังชํวยทําให๎มีวิธีในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่มี
เน้ือหาของแตํละสาระการเรียนรู๎แนํนเกินไป  การรวมสาระการเรียนรู๎และกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน
ตามวิธีการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทําให๎ครูผู๎สอนสามารถจัดหัวข๎อ  ทักษะ
และแนวคิดหลายอยํางพร๎อมกัน  แทนที่จะแยกสอนเป็นสาระการเรียนรู๎เดี่ยว ๆ ได๎เป็นอยํางดี 

การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยง ความร๎ู ความคิด 
ทักษะ และประสบการณ๑ที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธ๑กันเป็นองค๑รวม  เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการร๎ูแจ๎ง  ร๎ู
จริงในสิ่งที่ศึกษา  สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎  

การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการมีหลายรูปแบบ  ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑และความเหมาะสมของตัว
ผู๎เรียนและสาระการเรียนรู๎     ซึ่งมีผู๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการไว๎หลาย
แนวคิดเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ โดยใช๎กลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นหลัก ซึ่งแบํงได๎เป็น 2 
ลักษณะ คือ 

1. การบูรณาการภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงเน้ือหาด๎านความร๎ู  ทักษะ 
กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎น้ัน ๆ เข๎าด๎วยกัน  เพื่อมุํงศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองราว  ประเด็น  ปัญหา หัวข๎อ  หรือประสบการณ๑เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การบูรณาการภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎
เดียวกันนั้น  การสอนจึงสามารถดําเนินการโดยผู๎สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎น้ัน ๆ ไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืน ๆ  

2. การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงเน้ือหาด๎านความร๎ู  
ทักษะ กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  ตั้งแตํสองกลุํมสาระการเรียนรู๎ขึ้นไปเข๎าด๎วยกัน  เพื่อมุํง
ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราว  ประเด็น ปัญหา หัวข๎อ หรือประสบการณ๑เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ใน
เร่ืองนั้น ๆ อยํางเข๎าใจลึกซึ้ง และชัดเจนใกล๎เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตยิ่งขึ้น การบูรณการระหวํางกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ การสอนจะเป็นการดําเนินการโดยผู๎สอนต้ังแตํสองคนขึ้นไป รํวมปรึกษาหารือกัน แล๎วแยกกันสอน
ตามความรับผิดชอบของตน หรือสอนรํวมกันเป็นทีม 

การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การเชื่อมโยงในด๎านเนื้อหาและ/หรือ 
สาระ/วิธีการ และการนําไปใช๎ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะหลาย ๆ ด๎านได๎แกํ ความรู๎ ทักษะ 
กระบวนการ ประสบการณ๑ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จึงจําเป็นต๎องมีการวางแผนการวิเคราะห๑หลักสูตร  
การกําหนดเน้ือหา การจัดการเรียนการสอน  มีการประสานงานและรํวมมือกันระหวํางผู๎สอนในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ตําง ๆ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การบูรณาการจึงต๎อง
เชื่อมโยงตั้งแตํหลักสูตรไปสูํการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด๎วยการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการซึ่งมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 
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วิธีที่ 1  กําหนดประเด็น/หัวเร่ือง แล๎วจึงวิเคราะห๑มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นของกลุํม  
สาระการเรียนรู๎ที่นํามาบูรณาการ 

ในการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามวิธีที่ 1 นี้ การกําหนดประเด็นหรือหัวเร่ือง อาจ
ได๎มาจากนโยบายของสถานศึกษาหรือจากผู๎สอนในระดับชั้น ความสนใจของผู๎เรียนจากนั้นจึงมาพิจารณาดูวํา 
ในการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ตามประเด็นหรือหัวเร่ืองนี้เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎ หรือกลุํมสาระการเรียนรู๎
ใด สามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นใดบ๎าง แล๎วกําหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข๎อง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดเตรียมแหลํง/สื่อการเรียนรู๎ และจัดเตรียม/สร๎างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล เมื่อได๎
หนํวยการเรียนรู๎แล๎วควรประเมินผลหนํวยการเรียนรู๎ จากนั้นปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ๑ แล๎วนําไปจัดการเรียนรู๎
ตามแผนที่ได๎พัฒนาไว๎ 

วิธีที่ 2  วิเคราะห๑และเลือกมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ แล๎ว  
จึงกําหนดประเด็น/หัวเร่ือง 

ในการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามวิธีที่ 2 นี้ ผู๎สอนในระดับชั้นเดียวกันมารํวมกัน
พิจารณาวําในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สอนอยูํนั้น มีมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นอะไรบ๎าง และวิเคราะห๑วํา
มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นใดและรายละเอียดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ใดที่เหมาะสมจะนํามาบูรณาการรํวมกัน 
แล๎วจึงกําหนดประเด็นหรือหัวเร่ืองให๎สอดคล๎องกัน จากนั้นจึงพิจารณาผลการเรียนรู๎ และจัดเตรียม/สร๎าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เมื่อได๎หนํวยการเรียนรู๎แล๎วควรประเมินผลหนํวยการเรียนรู๎ จากนั้นปรับปรุงแก๎ไข
ให๎สมบูรณ๑ แล๎วนําไปจัดการเรียนรู๎ตามแผนที่ได๎พัฒนาไว๎ 

3.3  การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ           
ในการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ที่มุํงให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยงความรู๎ 

ความคิด ทักษะ ประสบการณ๑ที่มีความหมาย หลากหลาย และสัมพันธ๑กันเป็นองค๑รวมและเกิดการเรียนรู๎
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎น้ัน จําเป็นต๎องมีการประเมินผลเพื่อแสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ซึ่งในการประเมินผลนั้นสามารถดําเนินการได๎ดังนี้ 

1) การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
การประเมินผลหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการน้ัน จะประเมินหนํวยการเรียนรู๎ใน 

ด๎านความสอดคล๎องของการจัดหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กับมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นของกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ที่นํามาบูรณาการ ความสมบูรณ๑ครบถ๎วนขององค๑ประกอบของหนํวยการเรียนรู๎ การเรียงลําดับของ
หนํวยการเรียนรู๎      การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ   หรือการบูรณาการภายในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ความเหมาะสมของรูปแบบการบูรณาการ การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆกับการ
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นําไปใช๎ในชีวิตจริงความชัดเจนของการจัดทําผังมโนทัศน๑ของหนํวยการเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ที่จัดทํา
สามารถนําไปปฏิบัติจริงได๎ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ 

2)  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
 -  การประเมินคุณภาพ/ความสามรถของผู๎เรียนที่มีผลมาจากการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 

ประกอบด๎วยการประเมิน 3 ด๎าน คือ 1) การประเมินตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 2) การประเมินการอําน คิด 
วิเคราะห๑ และเขียน และ 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 

  การประเมินคุณภาพ/ความสามารถของผู๎เรียนนี้ไมํควรมุํงเน๎นแตํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จ
สิ้นการเรียนเทํานั้น แตํควรประเมินระหวํางกระบวนการเรียนรู๎ ดังนั้น การประเมินผลจึงควรมีลักษณะเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง ( authentic assessment) ซึ่งเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยํางใดอยําง
หนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ๑ที่เป็นจริง หรือใกล๎เคียงกับ
ชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ๑ซับซ๎อนและเป็นองค๑รวมมากกวํางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 

-  การประเมินการปฏิบัติ ( performance  assessment) จะเน๎นประเมินทักษะการปฏิบัติและผลงาน
จากการปฏิบัติ สําหรับการประเมินตามสภาพจริง ( authentic assessment) จะเน๎นประเมินทักษะการปฏิบัติ และ
ผลงานที่ได๎จากการคิดออกแบบสร๎างสรรค๑และปฏิบัติตามบริบทของสิ่งที่เรียนรู๎หรือบริบทของชีวิตจริง 

เคร่ืองมือที่ใช๎ในการประเมิน ใช๎เทคนิคการให๎คะแนนโดยสร๎างแนวทางการให๎คะแนน ( scoring 
guideline) โดยการแตกคุณภาพเป็นประเด็นการประเมิน ( rubrics) แล๎วนําไปเขียนบรรยายระดับคะแนน 
(scoring rubrics)  

3.4  เป้าหมายสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการจะ
ประสบผลสําเร็จได๎ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องต๎องมีการดําเนินงานอยํางประสานสัมพันธ๑กัน และดําเนินการอยําง
ตํอเน่ืองจริงจัง ดังนี้ 

1) เขตพื้นที่การศึกษา    สามารถสร๎างความร๎ูความเข๎าใจให๎กับสถานศึกษา   และครูผู๎สอน 
สามารถจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการได๎อยํางชัดเจนตรงกัน มีการกํากับติดตาม และสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการอยํางตํอเน่ือง 

2) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการใช๎หลักสูตรสูํการจัดการเรียนการสอนในชั้น 
เรียนเพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3) ผู๎เรียนได๎รับการฝึกฝนให๎ใช๎กระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงคิดแบบองค๑รวมอันจะนําไปสูํการ 
เชื่อมโยงความรู๎ที่เรียนในโรงเรียน ไปสูํการนําไปใช๎ประโยชน๑และแก๎ปัญหาในชีวิตประจําวันตํอไป 

หลักสูตรสาระท๎องถิ่น  เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู๎เรียนและครูรํวมกันสร๎างขึ้นเพื่อมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน
เรียนจากชีวิตจริง    เรียนแล๎วเกิดการ เรียนรู๎สามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตอยํางมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดี
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ของสังคมอยํางมีความสุข        การเรียนการสอนจะสอนตาม ความต๎องการของผู๎เรียน โดยครูเป็นผู๎คอยให๎
คําแนะนํา ผู๎เรียนเป็นผู๎ค๎นคว๎าหาความร๎ูด๎วยตนเอง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  ดําเนินการได๎  2 
ลักษณะดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรจากสภาพปัญหาและความต๎องการของชุมชน 
         1. การสํารวจสภาพปัญหาชุมชน 
         2. การวิเคราะห๑สภาพปัญหาชุมชนและความต๎องการของผู๎เรียน 
         3. การเขียนแผนการสอน 
         4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         5. การประเมินผล 

ลักษณะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 
         1. การวิเคราะห๑หลักสูตรแกนกลางและวิเคราะห๑สภาพปัญหาของชุมชน 
         2. กาจจัดหมวดหมูํสภาพปัญหาและความต๎องการที่สํงผลตํอผู๎เรียน 
         3. การเขียนแผนการสอน 
         4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         5. การประเมินผล 
 การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู๎และประสบการณ๑ทุกชนิดที่บรรจุอยูํในแผนของหลักสูตร 
เป็นการเชื่อมโยงในแนวนอน ระหวํางหัวข๎อ และเน้ือหาตําง ๆ ที่เป็นความร๎ู ทั้ง  3 ด๎าน ได๎แกํ พุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัย การบูรณาการทําให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และร๎ูในเร่ืองนั้นอยํางลึกซึ้ง 
การบูรณาการความร๎ูเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะในยุคที่มีความรู๎ ข๎อมูล ขําวสารมาก จึงเกิดหลักสูตรที่เรียกวํา 
หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curricula) ซึ่งพยายามสร๎างหัวเร่ือง  (Themes) ในวิชาตําง ๆโดยนําความคิดหลัก
ในวิชามาสัมพันธ๑กัน  และสัมพันธ๑กับวิชาอื่นด๎วยวิธีจัดหลักสูตรบูรณาการ โดยทั่วไปมี  2 แบบ ซึ่งมีความ
แตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด 

1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Model) คือ การสร๎างหัวเร่ือง (Theme) ขึ้น 
มาแล๎วนําความร๎ูจากวิชาตํางๆ มาโยงความสัมพันธ๑กับหัวเร่ืองนั้น    การจัดแบบนี้ทําให๎ผู๎เรียนต๎องแสวงหา
ความรู๎  ทักษะ และประสบการณ๑จากวิชาตําง ๆ มากกวํา 2 วิชา เกิดการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้ง มีความใกล๎เคียงกับชีวิต
จริง 

2. แบบพหุวิทยาการ ( Multidisciplinary Model ) คือการนําเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไป 
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สอดแทรก (Infusion) ในวิชาตําง ๆ ของหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งเป็นวิธีที่มีทางเป็นไปได๎ และทําได๎งําย เพราะ
ผู๎สอนสามารถบูรณาการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กับวิชาที่ตนกําลังสอนอยูํ เชํนการบูรณาการเร่ืองการอนุรักษ๑พลังงาน
และสิ่งแวดล๎อมในวิชาตํางๆ  
 
4. พืชล าไย 
 4.1 ลักษณะของล าไย 

ลําไย (นิดดา หงส๑วิวัฒน๑ และทวีทอง หงส๑วิวัฒน๑, 2550) ชื่อวิทยาศาสตร๑: Dimocarpus longan(มักเขียน
ผิดเป็น ลําใย) มีชื่อเรียกทางพื้นบ๎านภาคเหนือวํา "บําลําไย" ชื่อภาษาอังกฤษวํา Longan อยูํในวงศ๑ Sapindaceae 
เป็นพืชไม๎ผลเขตร๎อนและกึ่งร๎อน เป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลาง ลําต๎นสีน้ําตาล ออกดอกเป็นชํอ สีขาวครีม ผลทรง
กลมเป็นชํอ ผลดิบเปลือกสีน้ําตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ําตาลล๎วน เนื้อลําไยสีขาวหรือชมพูอํอน เมล็ดสีดําเป็นมัน 
เน้ือลํอนเม็ด 

3.2 ประวัติล าไย 

เศรษฐมันต๑ กาญจนกุล (2555) กลําวไว๎วํา ลําไยเป็นไม๎ที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร๎อนและกึ่งร๎อนของเอเชีย ซึ่ง
อาจมีถิ่นกําเนิดในอินเดียตะวันออก พมําตอนเหนือและจีนตอนใต๎ แตํที่พบหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีของ
จีนในสมัยพระเจ๎าเซ็งแทงของจีนเมื่อ 1,766ปีกํอนคริสกาล และจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ 110ปีกํอน
คริสตกาล ได๎มีการกลําวถึงลําไยไว๎แล๎ว และเมื่อชาวยุโรปได๎เดินทางไปยังประเทศจีนเมื่อปีพ.ศ. 1514 ได๎เขียน
เร่ืองราวเกี่ยวกับลําไยไว๎ในปี พ.ศ. 1585 แสดงวําลําไยมีการปลูกในประเทศจีนที่มณฑลกวางตุ๎ง,มณฑลเสฉวน 
ซึ่งมีศูนย๑กลางอยูํที่มณฑลฝูเจ้ียน 

ลําไยได๎แพรํหลายเข๎าไปในประเทศอินเดีย,ศรีลังกาพมํา และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และ
เข๎าสูํประเทศสหรัฐอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่25 ในประเทศไทยทางภาคเหนือมีลําไยพันธุ๑พื้นเมืองเรียก 
"ลําไยกะลา" หรือลําไยธรรมดา  ในสมัยรัชกาลที่6 มีชาวจีนนําพันธุ๑ลําไยเข๎ามาถวายพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี
จํานวน5ต๎น (ในปัจจุบันบัญญัติชื่อพันธุ๑เบี้ยวเขียว) ทรงให๎ปลูกที่เชียงใหมํ 3ต๎น โดยปลูกที่สวนเจ๎าสบาย ณ ที่
ประทับของเจ๎าดารารัศมีหลังเสด็จนิวัติกลับมาประทับถาวรเมื่อพระพุทธเจ๎าหลวงรัชกาลที่5 เสด็จสวรรคต และ
สํงมาปลูกที่ตรอกจันทร๑ กรุงเทพฯ 2ต๎น  หลักฐานที่พบเป็นต๎นลําไยในสวนเกําแกํของ ร.อ.หลวงราญอริพล 
(เหรียญ ศัพทเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร๑ถนนสาธุประดิษฐ๑ใกล๎วัดปริวาศในสมัยรัชกาลที่5 ตํอมามีการ
ขยายพันธุ๑จากต๎นในจังหวัดเชียงใหมํ จากนั้นก็ขยายสูํภูมิภาคตํางๆในภาคเหนือ โดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการ
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กลายพันธุ๑ (Mutation) เกิดพันธุ๑ใหมํๆตามสภาพคุณลักษณะที่ดีของภูมิอากาศที่เหมาะสมและเกื้อกูลตํอการ
เจริญเติบโตของต๎นลําไย  

โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ และ จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิประเทศเป็นดินทราย อยูํ
ในที่ลุํมของลําน้ําหลายสาย จนเกิดลําไยต๎นหมื่นที่บ๎านหนองช๎างคืน อําเภอเมืองลําพูน ซึ่งเก็บผลขายต๎นเดียวได๎
ราคาเป็นหมื่น เมื่อปีพ.ศ. 2511 ผลิตผลตํอต๎นได๎ 40-50เขํง พัฒนาการของลําไยในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะที่จังหวัด
ลําพูน ถ๎านับจากการเสด็จกลับเมืองเชียงใหมํครั้งแรกของพระราชชายาเจ๎าดารารัศมีเมื่อปีพ.ศ. 2457 จนถึงลําไย
ต๎นหมื่นที่หนองช๎างคืนเมื่อปีพ.ศ. 2511 มีการพัฒนาพันธุ๑รํวม90ปี จนขณะนี้มีลําไยมากมายหลายพันธุ๑และมีการ
ปลูกมากถึง157,220ไรํ 

3.3 พันธุ์ล าไย 
ลําไยนั้นปลูกในหลายประเทศ แหลํงปลูกขนาดใหญํคือประเทศจีนมีการปลูกลําไยถึง 26สายพันธุ๑ (บัว

เรียม มณีวรรณ๑, ทองเลียน บัวจูม เผําพงษ๑ ปูระณะพงษ๑ และ โยธิน นันตา, 2554) โดยสํวนมากปลูกในมณฑล
กวางตุ๎ง 12สายพันธุ๑ ปลูกในประเทศไต๎หวันอีก 15สายพันธุ๑ ปลูกในสหรัฐอเมริกา 1สายพันธุ๑ คือพันธุ๑โคฮาลา 
และในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแหลํงปลูกลําไยขนาดใหญํไมํแพ๎จากประเทศจีน โดยมักมักปลูกในเวียดนามทาง
ตอนเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น โดยพันธุ๑ลําไยของเวียดนามนั้นนําเข๎ามาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสายพันธุ๑ที่ทนได๎
ในอากาศเย็นจัดจนถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งตํางจากลําไยของประเทศไทยเกิดการกลายพันธุ๑เป็นลําไยเมืองร๎อน 
สามารถทนอุณหภูมิสูงได๎ถึง40-43องศาในฤดูร๎อน  

3.3.1 ล าไยไทย 
ลําไยในประเทศไทย สามารถแบํงออกเป็นกลุํมและแยกเป็นชนิดยํอย เชํน กลุํมลําไยพันธุ๑ดี(ลําไย

กะโหลก), กลุํมลําไยป่า, กลุํมลําไยพื้นเมือง(ลําไยกระดูก), กลุํมลําไยเครือหรือลําไยเถา(ลําไยชลบุรี)  
1. ล าไยกะโหลก เป็นพันธุ๑ลําไยที่ให๎ผลขนาดใหญํมีเนื้อหนารสหวาน แบํงเป็นอีกสายพันธุ๑ยํอยอีก คือ  

 ล าไยสีชมพู มีผลใหญํเนื้อหนา, เมล็ดเล็ก, เน้ือมีสีชมพูเร่ือๆ รสดีมากที่สุด 
 ล าไยตลับนาค มีผลใหญํเนื้อหนา, เมล็ดเล็ก, หวานกรอบ, เน้ือแห๎ง, เปลือกบาง 
 ล าไยเบี้ยวเขียว หรือลําไยอีเขียว ผลใหญํกลมเบี้ยว เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ 

เน้ือลํอน 
 ล าไยอีแดง สีเปลือกของผลคํอนข๎างแดง เป็นพันธุ๑ขนาดกลาง กิ่งเปราะหักงําย ผลกลม

ใหญํ เมล็ดใหญํ รสหวานแบํงออกเป็น 2ชนิดยํอย คือ  
 ล ำไยอีแดงเปลือกหนำ มีใบป้อมใหญํผลใหญํ 
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 ล ำไยอีแดงเปลือกบำง ใบยาวผลเล็กกวําอีแดงเปลือกหนา 
 ล าไยอีดอ ผลขนาดปานกลางมีเมล็ดเล็ก, รสหวาน เป็นลําไยที่มักออกดอกและเก็บ

ผลผลิตกํอนพันธุ๑อื่นๆ สามารถทนแล๎งได๎ดี ชาวสวนนิยมปลูกชนิดน้ีมากที่สุด 
แบํงเป็น2ชนิดยํอย คือ  

 ล ำไยอีดอ-ยอดแดง ใบอํอนมีสีแดง เจริญเติบโตเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับอี
ดอยอดเขียว ไมํคํอยนิยมปลูกเนื่องจากออกดอกติดผลไมํดี 

 ล ำไยอีดอ-ยอดเขียว ใบอํอนเป็นสีเขียว ออกดอกติดผลงํายแตํอาจไมํ
สม่ําเสมอ 

 ล าไยอีด า ผลใหญํ ใบดํา เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ 
 ล าไยอีแห้ว เป็นลําไยพันธุ๑หนัก ลําต๎นไมํคํอยแข็งแรง เป็นพันธุ๑ที่เจริญเติบโตดีมาก 

ทนแล๎งได๎ดี แบํงออกเป็น2ชนิดยํอย คือ  
 ล ำไยอีแห้ว-ยอดแดง มีใบอํอนสีแดง เมล็ดมีขนาดปานกลาง 
 ล ำไยอีแห้ว-ยอดเขียว เมื่อแตกใบอํอนมียอดสีเขียว ผลกลมใหญํ, หัวเบี้ยว 

เน้ือกรอบแตํไมํหวาน 
 ล าไยอีเหลือง มีทรงพุํมคํอนข๎างกลม ออกผลดก กิ่งเปราะหักงํายเมื่อมีผลดก ผล

คํอนข๎างกลมมีเนื้อสีขาวนวล เมล็ดกลม 
 ล าไยพวงทอง เป็นพันธุ๑ที่ชํอดอกขนาดใหญํกว๎าง ผลทรงคํอนข๎างกลมและเบี้ยว

เล็กน๎อย ผิวสีน้ําตาลมีกระสีน้ําตาล เน้ือหนา กรอบ สีขาวครีม รสหวาน เมล็ดขนาด
ปานกลางและแบน ปลูกมากในภาคกลางตอนลําง เชํน นครปฐม, สมุทรสาคร สันนิ
ฐานวํากลายพันธุ๑จากเมล็ดมาจากลําไยกระโหลกและลําไยอีดอ 

 ล าไยเพชรสาครทวาย สามารถออกดอกมากกวําหนึ่งครั้งตํอปี มีใบขนาดเล็ก เรียว
แหลม ออกดอกและให๎ผลผลิตปีละ 2 รํุน คือรํุนแรกออกดอกราวเดือนธันวาคม-
มกราคม และเก็บผลได๎ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน, รํุนที่สองออกดอกราว
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เก็บเกี่ยวผลได๎ในเดือนธันวาคม-มกราคม ผลกลม เปลือก
บาง เน้ือมีสีขาวฉ่ําน้ํา 

 ล าไยปู่มาตีนโค้ง มีผลสวย ผลมีขนาดใหญํสีเขียว ให๎ผลดก แตํคุณภาพและรสชาดไมํดี 
มีกลิ่นคาว เป็นสายพันธุ๑ที่ไมํนิยมปลูกจึงหายากและเสี่ยงตํอการสูญพันธุ๑สูง มักพบใน
สวนลําไยรุํนเกําๆ 
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2. ล าไยกระดูก หรือล าไยพื้นเมือง เป็นพันธุ๑พื้นเมือง ทรงพุํมกว๎างใบหนาทึบ ผลเล็กมีน้ํามาก เน้ือน๎อยไมํ
หวาน มีน้ําตาลประมาณ 13.75% ขึ้นได๎ทั่วไปปลูกงําย เหลือให๎เห็นน๎อยเพราะไมํนิยมปลูก เนื่องจากไมํมี
ราคา มีหลายสายพันธุ๑ยํอยแตํมักเรียกรวมกันวําลําไยพื้นเมือง 
3. ล าไยกะลา หรือล าไยธรรมดา ผลปานกลาง เนื้อหนากวําลําไยพันธุ๑กระดูก เน้ือกรอบบางมีน้ํามาก 
ให๎ผลดก 
4. ล าไยสายน้ าผึ้ง ลักษณะคล๎ายลําไยธรรมดา แตํเนื้อมีสีเหลืองอํอน เนื้อมีรสดี หอมกรอบ เมล็ดเล็ก 
5. ล าไยเถา หรือล าไยเครือ เป็นไม๎ต๎นรอเลื้อย ลําต๎นไมํมีแกํนจึงพันเข๎ากับรั้วหรือหลัก ผลเล็ก , เมล็ดโตก
วําลําไยบ๎าน, เน้ือหุ๎มเมล็ดบางมีเนื้อน๎อย รสชาติมีกลิ่นคล๎ายกํามะถันจึงนิยมปลูกไว๎ประดับมากกวํา
รับประทาน  นิยมปลูกไว๎ประดับมากกวําปลูกไว๎รับประทาน ชอบขึ้นตามป่าเขา 
6. ล าไยขาว เป็นลําไยพันธุ๑โบราณหายาก ในครั้งหน่ึงเชื่อวําเคยสูญพันธุ๑ไปแล๎วจากประเทศไทย แตํในปี 
พ.ศ. 2554 ได๎มีการตามหาและตอนกิ่งขยายพันธุ๑อีกครั้งหนึ่ง ผลขนาดเล็กกวําลําไยทั่วไป เปลือกสี
น้ําตาลอํอนเกือบขาว เนื้อสีขาวใส เมล็ดลีบ รสหวาน และยังมีลําอีกอยากหลายชนิดที่ยังไมํถูกจําแนก 
เชํน ลําไยใบหยก, ลําไยอีสร๎อย, ลําไยตอหลวง, ลําไยเพรชน้ําเอก, ลําไยพวงเพชรบ๎านแพ๎ว เป็นต๎น ฯลฯ  

3.4 ประโยชน์ของล าไย 
ภาสกิจ วัณณาวิบูล (2555) กลําวไว๎วํา เปลือกของต๎นมีสีน้ําตาลอํอนหรือเทาและมีรสฝาดใช๎ต๎มเป็นยา

หม๎อแก๎ท๎องรํวง ลําต๎นมีขนาดใหญํ สูงประมาณ 30-40 ฟุต เน้ือไม๎มีสีแดงและแข็งสามารถใช๎ทําเครื่องใช๎
ประดับบ๎านได๎ เนื้อลําไยกินสดเป็นผลไม๎ ทําเป็นอาหารหวาน เชํน ข๎าวเหนียวเปียกลําไย วุ๎นลําไย ลําไยลอยแก๎ว 
น้ําลําไย หรือแปรรูป เชํน บรรจุกระป๋อง ตากแห๎งสามารถทําเป็นชาชงดื่ม เป็นยาบํารุงกําลังชํวยให๎หลับสบาย
เจริญอาหาร แตํถ๎ากินลําไยมากเกินไปจะเกิดอาการร๎อนใน แผลในปาก หรือตาแฉะได๎ ในตํารายาจีนเรียกกุ๎ย
หยวน (ภาษาจีนกลาง) หรือ กุ๎ยอ้ี (ภาษาจีนแต๎จ๋ิว) ใช๎เป็นยาบํารุงเลือด กลํอมประสาท [4] 
3.5 คุณค่าทางอาหารของล าไย 

กองวิทยาศาสตร๑กรมวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทยได๎ทําการวิเคราะห๑สํวนประกอบของลําไยปรากฏผล
วํา  

1. ลําไยสดทั่วไปประกอบด๎วยน้ํา81.1%คาร๑โบไฮเดรต16.98%โปรตีน0.97%เถ๎า0.56%กาก0.28%และ
ไขมัน 0.11% 

2. ในลําไยสด100กรัมจะมีคําความร๎อน72.8แคลอรีและมีวิตามิน69.2มิลลิกรัมแคลเซียม57มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส35.17มิลลิกรัมและธาตุเหล็ก0.35มิลลิกรัม 
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3. ลําไยแห๎งประกอบด๎วยคาร๑โบไฮเดรต 69.06%น้ํา 21.27%โปรตีน 4.61%เถ๎า 3.33%กาก 1.50%และ
ไขมัน 0.171% 

4. ลําไยแห๎ง 100กรัมจะมีคําความร๎อน 296.1แคลอรี แคลเซียม 32.05มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 150.5มิลลิกรัม
โซเดียม 4.78มิลลิกรัม เหล็ก 2.85มิลลิกรัม โพแทสเซียม 1390.3มิลลิกรัม กรดแฟนโทซินิค 0.72
มิลลิกรัมวิตามินบี 12จํานวน 1.08มิลลิกรัม 
ในเมล็ดลําไยมีปริมาณโปรตีนรวม 6.5% ปริมาณไขมันรวม1.94% และปริมาณเยื่อใยรวมเป็น 8.33% คํา

พลังงานที่ใช๎ประโยชน๑ได๎จริงเป็น 3,365 kcal/kg สามารถนําไปใช๎เป็นสํวนประกอบของอาหารสัตว๑ได๎ ใน
เปลือกหุ๎มเมล็ดของลําไยมีปริมาณแทนนินสูง 

 
4. ทักษะการประกอบอาชีพ  

4.1 ความหมายของอาชีพ 
สํานักสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554) กลําวไว๎วํา อาชีพ  หมายถึง  

หน๎าที่การงานที่พึงประสงค๑ตํอสังคม และสร๎างผลตอบแทนที่เป็น รายได๎ตรงตามความต๎องการเพื่อการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปัจจุบันมีการแขํงขันกันมาก อาชีพ ตําง ๆ จําเป็นต๎องมีความร๎ูความสามารถ 
ความชํานาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผู๎ที่ประสบผลสําเร็จ ในอาชีพของตนเอง จะต๎องมีการค๎นคว๎า หา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรูตําง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความร๎ู ความสามารถให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา   

4.2 ความหมายของการพัฒนาอาชีพ 
 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพด๎านตําง ๆ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาด การ

พัฒนาอาชีพมีความสําคัญใน 

ด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาสินค๎าให๎สามารถให๎สามารถเข๎าสูํตลาดการแขํงขันและเป็นที่ยอมรับของ
ตํางประเทศ 

ด้านสังคม ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะสํงผลให๎สภาพของสังคมดีขึ้น ด๎านการศึกษา ครอบครัวที่มี
เศรษฐกิจดีจะสามารถมุํงสํงบุตรหลานเข๎ารับการศึกษาได๎ตามความต๎องการการพัฒนาอาชีพจึงมีความจําเป็นใน
การพัฒนากระบวนการผลิต และ กระบวนการตลาดโดยการนําภูมิปัญญานวัตกรรม / เทคโนโลยี มาประยุกต๑ใช๎ 

กระบวนการผลิต เป็นการบริหารจัดการด๎านทุน แรงงาน ที่ดินหรือสถานที่ให๎เกิดผลผลิต ที่มีการ
พัฒนาอยํางตํอเน่ือง 
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กระบวนการตลาด เป็นการบริหารจัดการด๎านการตลาด เร่ิมตั้งแตํการศึกษาความต๎องการของลูกค๎า การ
กําหนดเป้าหมาย การทําแผนการตลาด การสํงเสริมการขาย การกําหนดราคาขาย การขาย การสํงมอบสินค๎า
ให๎กับลูกค๎า เพื่อนําข๎อมูลมาใช๎พัฒนาอาชีพ 

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู๎ ความสามารถ ความชาญฉลาด อันเกิดจากพื้นความร๎ูที่ผํานกระบวนการสืบ
ทอด ปรับปรุง พัฒนา สะสมมาเป็นเวลานานอยํางเหมาะสม  

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ๑ใหมํ หรือเป็นการพัฒนา มาจากของเดิมที่มีอยูํแล๎ว 

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย๑พัฒนาขึ้นเพื่อชํวยในการทํางานหรือแก๎ปัญหาตําง ๆ ต๎องพิจารณา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม / เทคโนโลยี ดูจากองค๑ประกอบ 4 ด๎าน คือ  

1. ความสามารถในการทํางาน 

2. ประหยัดคําใช๎จําย 

3. ทํางานได๎รวดเร็ว 

4. ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม 

4.3 ความพร้อมในการพัฒนาอาชีพ 

การพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม/เทคโนโลยี 
จําเป็นที่ผู๎ประกอบการอาชีพต๎องศึกษาข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎เฉพาะเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับ
การพัฒนาอาชีพ จําเป็นจะต๎องรู๎จักเลือกใช๎แหลํงที่เอ้ือตํอการพัฒนาอาชีพได๎แกํ แหลํงเรียนรู๎ แหลํงเงินทุน 
แหลํงวัสดุ อุปกรณ๑ เคร่ืองจักร แหลํงงาน ตลาดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใช๎ได๎อยําง
หลากหลาย สําหรับการประกอบอาชีพจําเป็นต๎องมีการศึกษา วิเคราะห๑ ให๎เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผู๎ประกอบการอาชีพจําเป็นต๎องพัฒนาตนเองให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ มีความคิดริเร่ิม
สร๎างสรรค๑ ใฝ่หาประสบการณ๑ เพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  

4.4 การฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

กํอนที่จะฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพจะต๎องวางแผนการฝึกวําจะฝึกอยํางไร ที่ไหน เมื่อไร วิเคราะห๑
ทักษะที่จําเป็นและต๎องฝึกอยํางถี่ถ๎วน ให๎ครอบคลุมทักษะที่ต๎องการฝึกและมองเป็นภาพรวมของการพัฒนา
อาชีพทั้งระบบ และ สามารถวางแผนในการเลือกสถานที่ฝึกและวิธีการฝึกได๎เมื่อได๎มีแผนการฝึกทักษะเพื่อ
พัฒนาอาชีพแล๎ว ต๎องดําเนินการฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่กําหนดไว๎ ควรมีการบันทึกองค๑ความรู๎เก็บไว๎ศึกษา
และเมื่อปฏิบัติเสร็จแล๎วต๎องได๎ความรู๎เพิ่มขึ้น 
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4.5 การจัดการการผลิตและบริการ 

ผู๎ประกอบอาชีพต๎องมีความร๎ูความเข๎าใจ ในเร่ืองการจัดการ การผลิตและการบริการเป็นอยํางดี 
ดําเนินงานตามขั้นตอนตําง ๆ อยํางตํอเน่ืองทําให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจบนแนวคิดพื้นฐานวําเมื่อ
กระบวนการดีผลลัพธ๑ที่ออกมาก็จะดีตาม การใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเป็นการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย๑ ในการแก๎ปัญหาและสนองความต๎องการอยํางสร๎างสรรค๑ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข๎ามามี
บทบาทอยํางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย๑ ในกิจกรรมตํางๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถทํางานได๎เร็ว
ขึ้น ได๎ปริมาณมากขึ้น ลดคําใช๎จํายในการใช๎แรงงานคน ใครนําเทคโนโลยีมาใช๎กํอนคนอ่ืน ถือวําเป็นกลยุทธ๑
อยํางหนึ่งที่จะทําให๎ประสบความสําเร็จกํอนคูํแขํง การดําเนินธุรกิจให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง ต๎องมีระบบ
ควบคุม การจัดการการผลิตและการบริการ ระบบการควบคุมที่นิยมใช๎มาก ได๎แกํวงจรควบคุม PDCA (Deming 
Cycle)มีรายละเอียด ดังน้ี 

P (Planting)การวางแผน 

D (Do)การปฏิบัติ 
C (Check)การตรวจสอบ 

A (Action)การปรับปรุงแก๎ไขและตั้งมาตรฐานในการทํางาน 

4.6 โครงการพัฒนาอาชีพ 

โครงการพัฒนาอาชีพเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสูํการปฏิบัติ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว๎ 
เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดี ทําให๎เกิดความชัดเจนมีเหตุผล เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องตรงกัน เพื่อพัฒนากิจกรรม
ให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป ในการเขียนโครงการ ต๎องมีการเตรียมข๎อมูลให๎พร๎อมกํอนการเขียนโครงการ 
การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีรายการที่ต๎องจัดทําข๎อมูลและรายละเอียด คือ  

1. ชื่อโครงการ                                                                     2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงค๑                                                                   4. เป้าหมาย 

5. วิธีดําเนินการ                                                                  6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

7. งบประมาณ                                                                     8. เครือขําย 

9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ                       10. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

11. ความสัมพันธ๑กับโครงการอ่ืน                                     12. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

เมื่อจัดทําโครงการเรียบร๎อยแล๎ว ควรต๎องจัดทําแผนปฏิบัติการโดยนําขั้นตอนที่ระบุไว๎ในวิธีการ
ดําเนินการมาจัดทํา การรายงานผลเป็นการสรุปจากผลการประเมินวําเป็นไปตามโครงการหรือไมํ เพื่อหาแนว
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ทางแก๎ไข และสํงเสริมให๎การปฏิบัติงานตามโครงการน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินผลโครงการ 
ควรทําการประเมินด๎านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะมีผลตํอความมั่นคงของอาชีพในระยะยาวด๎วย  

 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ปิ่นอนงค๑ พะนิจรัมย๑ , ประวิต เอราวรรณ๑ และมนูญ ศิวารมย๑ ( 2555) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา
หลักสูตรท๎องถิ่น เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ๑ผ๎าพื้นเมือง กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบวํา หลักสูตรท๎องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีองค๑ประกอบที่ครบถ๎วน
ซึ่งมีความสอดคล๎องกัน ประกอบด๎วย   คําชี้แจงในการใช๎หลักสูตร ความนํา วิสัยทัศน๑ พันธกิจ หลักการ 
จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ โครงสร๎างหลักสูตร สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  คําอธิบายรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ เนื้อหา เวลาเรียน 
แนวการจัดการเรียนการสอน   สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ผลการประเมิน
หลักสูตรท๎องถิ่นอยูํในระดับมาก 
 วัชรา วรรณอําไพ (2555) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การ พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง ปลูกกล๎วย
น้ําว๎าเพิ่มคํารํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช๎กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการศึกษาพบวํา ได๎หลักสูตรท๎องถิ่นแบบ 
บูรณาการ เร่ือง ปลูกกล๎วยน้ําว๎าเพิ่มคํา รํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอดคล๎องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนที่เกิดจาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ผลการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมาก 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง 
ปลูกกล๎วยน้ําว๎าเพิ่มคํารํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง ปลูกกล๎วยน้ําว๎าเพิ่มคํา รํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวําและกํอนเรียน 

ความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียนที่ได๎รับการเรียนการสอนโดยใช๎หลักสูตร
ท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง ปลูกกล๎วยน้ําว๎าเพิ่มคํา รํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทยอยูํในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดโดยสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให๎เห็นวําหลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง ปลูกกล๎วย  
น้ําว๎าเพิ่มคํา รํวมพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มี
คุณภาพสามารถนําไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ได๎ 
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 ฤทัย  สุขเลิศ( 2554) ได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เร่ือง  อาชีพการทําสวนลําไยในชุมชนโป่งน้ําร๎อน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ๎านโป่งน้ําร๎อน  โดยได๎นํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบามาใช๎ในการพัฒนาหลักสูตร  
จากผลการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตรท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง อาชีพการทําสวนลําไยในชุมชนโป่ง
น้ําร๎อนมีคุณภาพสูงหรือดีมาก  มีความสอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่นและผู๎เรียน  หลังจาก
นําไปทดลองใช๎  พบวํา  หลักสูตรที่สร๎างขึ้นมีหลักการ  จุดมุํงหมาย โครงสร๎างเนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  สื่อ  
แหลํงเรียนรู๎  กิจกรรมการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผลมีความสอดคล๎องกัน  ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ ในเร่ืองพืชเศรษฐกิจประจําท๎องถิ่น  และอาชีพของคนในชุมชนทางการเกษตรคือการปลูกอาชีพการทํา
สวนลําไย  มีทักษะกระบวนการทํางานดีมาก  และมีเจตคติที่ดีตํอหลักสูตรท๎องถิ่น  ตลอดจนเกิดความรัก  ความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของท๎องถิ่น  นําความร๎ูที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  และเห็นคุณคูํรํวมกันอนุรักษ๑ลืบสาน
มรดกอันล้ําคําให๎คงอยูํตํอไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริม
ทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ  ผู๎วิจัยมีขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1. การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน 
2. การพัฒนารํางหลักสูตร 
3. การทดลองใช๎หลักสูตร 
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร  ทักษะการประกอบ
อาชีพสวนลําไย  และสํารวจความต๎องการในการพัฒนาหลักสูตร  การบูรณาการจัดการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะ
การประกอบอาชีพในท๎องถิ่น  ตรวจสอบและยืนยันข๎อมูลโดยผู๎เชี่ยวชาญ 
ตอนท่ี 2  การพัฒนาร่างหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
สวนลําไยสําหรับนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ  เป็นการสร๎างหลักสูตรบูรณาการให๎
สอดคล๎องกับทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย ที่ได๎จากการศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน มีขั้นตอนการดําเนินการ 3 
ขั้น  ดังนี ้ ขั้น 1 การพัฒนารํางหลักสูตร  ขั้น 2 การตรวจสอบรํางหลักสูตร   และขั้น 3 การปรับปรุงรํางหลักสูตร
กํอนนําไปทดลองใช๎ 
ตอนท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
 เป็นขั้นนํารํางหลักสูตรบูรณาการที่ได๎จากการพัฒนารํางหลักสูตรไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ 
ตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 เป็นการนําผลจากการทดลองใช๎ไปเทียบกับเกณฑ๑ที่กําหนดรวมทั้งนําผลที่ได๎มาใช๎ในการแก๎ไขหลักสูตร 



เพื่อให๎ได๎หลักสูตรบูรณาการที่เหมาะสมและสมบูรณ๑พร๎อมที่จะนําไปใช๎เพื่อการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑
ให๎กับนักเรียนให๎มีคุณภาพตํอไป 
 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
สวนลําไย สําหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ แสดงแผนการดําเนินงานได๎ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”สํงเสริมทักษะ
การประกอบชีพสวนลําไย สําหรับนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหมํ  

 
 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนา วิธีการ เป้าหมาย 

ตอนที่ 1 
การศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน 

 

ตอนที่ 2 
การพัฒนารํางหลักสูตร 

 

ตอนที่ 3 
การทดลองใช๎หลักสูตร 

 

ตอนที่ 4 
การประเมินผลและปรับปรุง 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาหลักสูตร  ทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย   
2. ตรวจสอบและยืนยันข๎อมูลโดย
ผู๎เช่ียวชาญ 
 
1. กําหนดรางหลักสูตรโดยใช๎
ข๎อมูลพื้นฐาน 
2. ตรวจสอบคุณภาพรํางหลักสูตร
โดยผู๎เช่ียวชาญ 
3.ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรตาม
ผู๎เช่ียวชาญ 
 
1. นําหลักสูตรที่ได๎ไปทดลองใช๎
กับกลํุมเป้าหมาย 
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 
 
 
ประเมินผล และปรับปรุงแก๎ไข
หลักสูตรโดยใช๎ข๎อมูลจากการ
ทดลองใช๎หลักสูตร 
 
 

1. หนํวยการเรียนรู๎ที่สําคัญและ
จําเป็นของทักษะการประกอบอาชีพ
สวนลําไย   
2. แนวทาง วิธีการในการสํงเสริม
ทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
 
รํางหลักสูตรบูรณาการที่ผํานการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎เช่ียวชาญ
และปรับปรุงพร๎อมที่จะนําไปทดลอง
ใช ๎
 

1.ได๎หลักสูตรที่สามารถสํงเสริม
ผู๎เรียนได๎ตามจุดหมาย 
2.ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อบกพรํองของการ
ใช๎หลักสูตร 
 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ๑พร๎อมที่จะ
นําไปใช๎จริงในการสํงเสริมผู๎เรียน 
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รายละเอียดของการวิจัยแตํละขั้นตอน  มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
 เป็นการศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืช
เศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย สําหรับนักเรียน  การศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัย
ดําเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร  ข๎อมูลเกี่ยวกับพืชลําไย  และการสัมภาษณ๑ผู๎ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับอาชีพสวน
ลําไย  ผู๎นําชุมชนในอําเภอฮอด  ผู๎ปกครองนักเรียน  ตลอดถึงบุคคลในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพสวนลําไย  มีการตรวจสอบยืนยันข๎อมูลและขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู๎เชี่ยวชาญที่หลากหลาย  ทั้ง
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตร  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารหลักสูตรท๎องถิ่น  ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการเกษตร  
และผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการประกอบอาชีพสวนลําไย  จึงมีความเชื่อมั่นได๎วําข๎อมูลพื้นฐานที่ได๎มีความนําเชื่อถือ
และสอดคล๎องเหมาะสมกับการสํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยให๎กับนักเรียน  ซึ่งรายละเอียดการ
ดําเนินการศึกษา  มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู๎บูรณาการ พืชลําไย การประกอบอาชีพ
สวนลําไย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร  จากเอกสารตํารา  วารสารและอินเตอร๑เนต   โดยมี
จุดมุํงหมายเพื่อเป็นการเตรียมข๎อมูลและกําหนดข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  โดย
ทําการศึกษาสํารวจความต๎องการของท๎องถิ่น  นักเรียน  ผู๎ปกครองในสิ่งที่ต๎องการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  สัมภาษณ๑การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนลําไยในรูปแบบของทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไยจากบุคคลในท๎องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในการประกอบอาชีพสวนลําไย  แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การบูรณาการการเรียนรู๎และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 ผลการจากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  สรุปได๎วําองค๑ประกอบความรู๎
ความเข๎าใจ ทักษะที่เกี่ยวข๎องการประกอบอาชีพสวนลําไย มี  2 ประเด็น  คือ 

      ประเด็นที่ 1 เป็นเนื้อหาความรู๎เกี่ยวกับข๎อมูลพืช “ลําไย” 
      ประเด็นที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทําสวนลําไย 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห๑หลักการและแนวทางการสํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตรสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนาเพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎  ทักษะใน
การประกอบอาชีพสวนลําไย  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น  สามารถนักเรียนนําความรู๎และทักษะที่ได๎จากการ
เรียนรู๎ไปประกอบอาชีพได๎  และมีเจคติที่ตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย  นั้นควรยึดหลักการที่สําคัญในการ
จัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
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 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบบูรณาการความร๎ูที่เชื่อมโยงความรู๎และกระบวนการทั้งในกลุํม
สาระการเรียนรู๎และระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎  
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติโดยให๎นักเรียนสามารถนําความร๎ูไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎อง  เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น  ใช๎แหลํงเรียนรู๎จากสภาพการณ๑จริง
ในท๎องถิ่น  และนําบุคคลในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ความร๎ูแกํนักเรียน  
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนเห็นคุณคํามีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน  
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบยืนยันผลการศึกษาองค๑ประกอบของทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  
หลักการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการจากขั้นตอนที่ 1 โดยผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการประกอบอาชีพ
สวนลําไย  ซึ่งรายละเอียดการดําเนินการตรวจสอบยืนยัน  มีดังนี้ 
  1. คัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ประกอบของทักษะการประกอบ
อาชีพสวนลําไย หลักการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ  ที่สรุปได๎จากขั้นตอนที่ 1 โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดผู๎เชี่ยวชาญให๎มี
หลากหลายครอบคลุมทั้งด๎าน การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น ด๎านการเกษตร  การประกอบ
อาชีพสวนลําไย  และการจัดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย 
   1.1  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น  จํานวน  2 คน   
   1.2  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเกษตร  จํานวน 1  คน 

1.3  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการประกอบอาชีพสวนลําไย  จํานวน  2  คน 
1.4  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการศึกษาจํานวน  2  คน 

 2.  สร๎างเคร่ืองมือที่ใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลที่วิเคราะห๑
และสรุปได๎จากเอกสาร  ตํารา  อินเตอร๑เนต และการสัมภาษณ๑ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินความเหมาะสม
ข๎อมูลเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยตามประเด็น ๆ ดังนี้  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร , 
หลักสูตรบูรณาการสํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  และองค๑ประกอบของทักษะการประกอบอาชีพ
สวนลําไย 
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ตัวอย่าง   แบบประเมินความเหมาะสมของข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ล าไยพืช
เศรษฐกิจท้องถิ่น”ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไย 
 คําชี้แจง   ให๎ทําเคร่ืองหมาย ลงในชํองที่ทํานมีความคิดเห็นตํอประเด็นที่กําหนดให๎พร๎อมกับให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมในแตํละประเด็น 

ที่ รายการประเมิน ความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 1 0 -1 

0 การบูรณาการ   หมายถึง  การ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎  ความร๎ูคาม
เข๎าใจ และทักษะในศาสตร๑ตําง ๆ 
มากกวํา 1 วิชามารวมด๎วยกัน
ภายใต๎เร่ืองราว  โครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อแก๎ปัญหา  หรือ
แสวงหาความรู๎ความเข๎าใจในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

.................... 

 
 
 
 
 
 
 

................. 

 
 
 
 
 
 
 

................. 

 

00 องค๑ประกอบของทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย  
ประกอบด๎วย 2 ประเด็น คือ 
1.ประเด็นความร๎ูเกี่ยวกับพืชลําไย 
2.ประเด็นความร๎ู ความเข๎าใจและ
ทักษะในการประกอบอาชีพสวน
ลําไย 

 
 
 
 
 

................. 

 
 
 
 
 

................. 

 
 
 
 
 

................. 

 

 
  3. นําแบบประเมินความเหมาะสมข๎อมูลที่สร๎างขึ้นเสนอผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมครบถ๎วนสมบูรณ๑ และปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ  
  4. ติดตํอผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น ด๎านการเกษตร  และด๎านการประกอบ
อาชีพสวนลําไย เพื่อขอความอนุเคราะห๑ประเมินความเหมาะสมของข๎อมูลเกี่ยวกับการสํงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไยที่ผู๎วิจัยสรุปได๎จากการศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูลจากเอกสารตํารา  แบบสัมภาษณ๑และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพร๎อมกับให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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  5. นําข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินความเหมาะสมที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง 
“ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยมาวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง 
(Index  of  item  objective congruence : IOC)  ซึ่งแปลผลจากข๎อมูลที่ได๎มาเป็นคะแนน  ดังนี้   
 
  +1 หมายถึง เห็นด๎วย 

0 หมายถึง ไมํแนํใจ 
-1 หมายถึง  ไมํเห็นด๎วย 

 

โดยใช๎สูตร   
N

R
IOC


   

 
เมื่อ  IOC  เป็น  ดัชนีความสอดคล๎อง  

R  เป็น  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  
 N   เป็น  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ  

 
 เกณฑ๑การตัดสิน ถ๎าคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC)  ที่คํานวณได๎ในแตํละข๎อมีคํามากกวําหรือเทํากับ
0.50 ถือวํามีความถูกต๎องเหมาะสมไมํต๎องดําเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม แตํถ๎าดัชนีความสอดคล๎องในแตํละ
ข๎อมีคําน๎อยกวํา  0.50  ถือวําไมํมีความถูกต๎องเหมาะสมจําดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎เชี่ยวชาญ สํวนข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ถ๎าผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องกันมากกวํา 50% จะดําเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะนั้น 
 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎องของคะแนนประเมินความเหมาะสมของข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 7  คน ได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง  อยูํระหวําง  0.70-1.00  นอกจากนี้ผู๎เชี่ยวชาญบางทํานได๎ให๎ข๎อเสนะ
แนะเพิ่มเติมวําทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  ควรเพิ่มเติมความรู๎เกี่ยวกับประวัติของลําไย 
 

ตอนที่ 2 การพัฒนาร่างหลักสูตร 
 ดําเนินการพัฒนารํางหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐานที่ได๎จากตอนที่ 1  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ 3 ขั้นตอน  ดังนี้  คือ  ขั้นการพัฒนารํางหลักสูตร  ขั้นการตรวจสอบรํางหลักสูตร  และขั้นตอนการ
ปรับปรุงรํางหลักสูตร มีรายละเอียดในแตํละขั้นตอน  ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การพัฒนารํางหลักสูตร 
 1. กําหนดกรอบรํางหลักสูตร  โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญ 6 องค๑ประกอบ  คือ  แนวคิดหลักการของ
หลักสูตร  วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  โครงสร๎างเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและแหลํงเรียนรู๎  และ
การวัดและประเมินผล รายละเอียดแตํละองค๑ประกอบ  มีดังนี้ 
  1.1  แนวคิดหลักการของหลักสูตร  เป็นการกําหนดแนวทางหรือทิศทางในการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย
สําหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหมํ ให๎สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรได๎
อยํางมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากข๎อมูลพื้นฐานที่ศึกษาได๎จากแนวคิดทฤษฎีหลักการในการพัฒนาที่ได๎จาก
ขั้นตอนที่ 1 
  1.2  กําหนดจุดประสงค๑ คือเขียนรํางจุดหมายของหลักสูตรและจุดประสงค๑การเรียนรู๎โดย
ดําเนินการวิเคราะห๑หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งใช๎หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักและใช๎
เป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตร นําข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห๑สภาพความต๎องการและความคิดเห็นของ
ท๎องถิ่นมาใช๎ในการปรับเพิ่ม ขยายและกําหนดจุดมุํงหมาย และจุดประสงค๑การเรียนรู๎ของหลักสูตรบูรณาการ
กําหนดเป็นวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ดังตํอไปนี้ 

-    เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน 
และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 

- เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับ ลําไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของท๎องถิ่น 
- เพื่อให๎ผู๎เรียนนําความรู๎และทักษะที่ได๎รับจากการเรียนไปประกอบอาชีพได๎ 
- เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเจคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
- เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงคุณคําและความสําคัญของพืชในท๎องถิ่น 
1.3  โครงสร๎างเนื้อหา  เป็นการกําหนดสาระเน้ือหาหลักสูตรในรูปกิจกรรมจากข๎อมูลพื้นฐานที่ 

ได๎จากตอนที่ 1   โดยกําหนดให๎สอดคล๎องกับวัตถประสงค๑  ซึ่งโครงสร๎างเนื้อหาที่โดยปรับสาระ  โครงสร๎าง  
ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการงานอาชีพซึ่งใช๎เป็นหลัก
ในการบูรณาการ  คือ  สาระที่ 4 การอาชีพ  เน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียนรู๎
ของนักเรียน  โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ   ใช๎เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  มีดังนี้ 
  หนํวยที่ 1 ประวัติและพันธุ๑ลําไย  จํานวน 2  ชั่วโมง 

-  เรียนรู๎เกี่ยวกับประวัตของลําไย 
-  เรียนรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างของพืชลําไย 
-  เรียนรู๎เกี่ยวกับพันธุ๑ลําไย 
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หนํวยที่ 2 การปลูกลําไย  จํานวน  3  ชั่วโมง 
- การเตรียมดินและเลือกดิน 
- ขั้นตอนการปลูกลําไย 
- การขยายพันธุ๑ลําไย 

หนํวยที่ 3 การบํารุงดูแลรักษาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช   จํานวน  3 ชั่วโมง 
- การให๎น้ําลําไย 
- การให๎ปุ๋ยลําไย 
- การกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย 
- การป้องกันลําไยจากภัยธรรมชาติ 
- ความปลอดภัยในสวนลําไย 

หนํวยที่ 4 การผลิตลําไย  จํานวน  9  ชั่วโมง 
-  ตัดแตํงกิ่ง 
-  ตัดแตํงชํอผล 
-  การผลิตลําไยที่ออกผลธรรมชาติ 
-  การผลิตลําไยนอกฤดูกาล 

 หนํวยที่ 5  การเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย  จํานวน  3 ชั่วโมง 
  1.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  เป็นการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎  ที่จะนําผู๎เรียนไปสูํ
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และโครงสร๎างเนื้อหา
ของหลักสูตร  ซึ่งใช๎เทคนิควิธีการสอนโดยยืดผ๎เรียนเป็นสําคัญ  เน๎นการได๎ปฏิบัติคัดเลือกประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย เชํน กระบวนการเรียนรู๎ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ใช๎รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ คือ การเรียนรู๎โดยการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้นตอน (5E)  เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมี
สํวนรํวมในการปฏิบัติจริง ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง มีทักษะการแสวงหาความรู๎ 
นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎และทําให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค๑ ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย โดยครูผู๎สอนจะต๎องมีความสามารถในการวิเคราะห๑ผู๎เรียน วิเคราะห๑เนื้อหาที่จะสอนเปิด
โดอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รํวมเลือกแนวทางการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และการประเมินผลการเรียนรู๎ของตน  
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1.5  สื่อและแหลํงเรียนรู๎  เป็นการกําหนดสื่อการเรียนรู๎ ซึ่งเน๎นแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ  
เน้ือหาและจุดประสงค๑การเรียนรู๎  โดยเนื้อหาในหนํวยที่ 1  เป็นการเรียนรู๎ด๎วยการสืบเสาะค๎นจากสื่อออนไลน๑  
หนํวยที่  2  หนํวยที่ 3 หนํวยที่ 4 และหนํวยที่ 5  เป็นการเรียนรู๎และปฏิบัติการในสถานประกอบการ คือ สวน
ลําไยจากวิทยากรท๎องถิ่น   

1.6  การวัดและประเมินผล เป็นองค๑ประกอบที่ชี้ให๎เห็นวําการนําหลักสูตรไปใช๎นั้นบรรลุ 
วัตถุประสงค๑หรือไมํ  เกิดผลสัมฤทธิ์มากน๎อยเพียงใด  และจะใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรตํอไป  
โดยได๎กําหนดเกณฑ๑การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค๑ตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ และสร๎างเคร่ืองมือใน
การวัดและการประเมินผลด๎านความร๎ูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู๎
ที่นํามาบูรณาการการวัดและประเมินผลด๎านทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยโดยใช๎แบบสังเกตทักษะการ
ปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพการทําสวนลําไยโดยใช๎แบบวัดเจตคติ    
 2.  ดําเนินการเขียนรํางหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” และเอกสารประกอบ
หลักสูตรตามองค๑ประกอบที่กําหนดโดยการนําข๎อมูลพื้นฐานที่ผํานการตรวจสอบยืนยันจากผู๎เชี่ยวชาญจากตอน
ที่ 1 มาใช๎ในการพัฒนารํางหลักสูตร  โดยนําข๎อสรุปจากการศึกษาทฤษฏีการสรุปองค๑ความรู๎และจากผู๎เชี่ยวชาญ
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คุณลักษณะของทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยเป็นวัตถุประสงค๑ของ
หลักสูตร 
 

ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
 เป็นการนําหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” ที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎กับ
กลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมเป้าหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 1. จุดมุํงหมายของการทดลองใช๎หลักสูตร 
  การทดลองใช๎หลักสูตรมีจุดมุํงหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรวําหลักสูตรที่
สร๎างมีความเหมาะสมกับผู๎เรียนหรือไมํมากน๎อยเพียงใด  โดยประเมินในประเด็นตํอไปนี้  
  1.1  หลักสูตรที่สร๎างขึ้นสามารถสํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยให๎กับผู๎เรียนได๎
เพิ่มขึ้นหรือไมํ  และนักเรียนมีความคิดเห็นตํอหลักสูตรนี้อยํางไร  
  1.2  ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการใช๎หลักสูตรและปัจจัยตําง ๆ ที่สนับสนุนให๎การใช๎
หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
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 2.  แบบแผนกรทดลองใช๎หลักสูตร 
  ในการทดลองใช๎หลักสูตรในครั้งนี้เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไย
พืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” เพื่อสํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบแผนการทดลอง  
One-group Pretest – Posttest Design   โดยการสุํมตัวอยํางทดลอง แล๎วทําการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 มี
ลักษณะการทดลองดังนี้ (ล๎วน สามยศ และอังคณา สายยศ,  2543,  หน๎า 216) 
 

    X     
 

โดยที่   แทน การสอบกํอนที่จะทําการทดลอง  
X แทน การจัดกระทํา (Treatment) 

 แทน การสอบหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง  
3.  ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  จํานวน 6 ห๎องเรียน จํานวน  185 คน และกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ ที่ผู๎ปกครองประกอบ
อาชีพสวนลําไย  จํานวน 30  คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.  เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด๎วย 
  4.1 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการทดลอง 
   4.1.1 หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะ

การประกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับนักเรียน 
   4.1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร  ได๎แกํ  คูํมือการใช๎หลักสูตรและแผนการ

จัดการเรียนรู ๎
  4.2 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไย

พืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
   4.2.2  แบบสังเกตทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
   4.2.3  แบบสอบถามเจตคติที่มีตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย 
5.  การสร๎างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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 5.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  ดําเนินการ ดังนี ้

5.1.1  ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ตําราตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและ 
เน้ือหาสาระที่มีในโครงสร๎างหลักสูตรและนําข๎อมูลมาสร๎างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับรําง) ให๎ตรง
จุดประสงค๑ที่กําหนด ซึ่งได๎ข๎อสอบเป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก โดยวัดพฤติกรรมทั้ง 4 ด๎าน คือ ความรู๎ความจํา 
ด๎านความเข๎าใจ ด๎านการนําไปใช๎ 

5.1.2  นําแบบทดสอบที่สร๎างขึ้นเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ ตรวจสอบการใช๎คําถาม  
ตัวเลือก ความสอดคล๎องระหวํางจุดประสงค๑กับพฤติกรรมที่ต๎องการวัด จากนั้นนํามาปรับปรุงแก๎ไข และนํา
แบบทดสอบที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วเสนอให๎ครูผู๎สอน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด๎านความ
เที่ยงตรงเน้ือหา โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ระหวํางแบบทดสอบกับจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ต๎อง 
การวัด ผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานพิจารณาลงความเห็นวําข๎อสอบแตํละข๎อสอบวัดจุดประสงค๑การเรียนรู๎ที่ต๎องการวัด
หรือไมํ โดยกําหนดคะแนนความเห็นดังนี้ 
  +1 หมายถึง แนํใจวําข๎อสอบสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

 0 หมายถึง ไมํแนํใจวําข๎อสอบสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
-1 หมายถึง  แนํใจวําข๎อสอบนั้นไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

 

โดยใช๎สูตร   
N

R
IOC


   

 
เมื่อ  IOC  เป็น  ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑  

R  เป็น  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด  
N   เป็น  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ  

เกณฑ๑การตัดสินเพื่อคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่คํานวณได๎ในแตํ
ละข๎อมีคํามากกวําหรือเทํากับ 0.50 ถือวํามีความถูกต๎องเหมาะสมไมํต๎องดําเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม แตํถ๎า
ดัชนีความสอดคล๎องในแตํละข๎อมีคําน๎อยกวํา  0.50  ถือวําไมํมีความถูกต๎องเหมาะสมจําดําเนินการปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ สํวนข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ถ๎าผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องกัน
มากกวํา 50% จะดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะนั้น 
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    5.1.3  ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎องของคะแนนประเมินความ
เหมาะสมของข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3  คน ได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง  อยูํระหวําง  0.67-1.00  นอกจากนี้
ผู๎เชี่ยวชาญบางทํานได๎ให๎ข๎อเสนะแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช๎คําในประโยคคําถามไมํให๎กํากวม 

5.1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผํานการตรวจสอบจากผู๎ทรงคุณวุฒิไป 
ทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ  จํานวน 30 คน ที่ไมํใชํกลุํม 
ตัวยํางในงานวิจัย แตํมีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยําง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ แล๎วนําแบบทดสอบ
ให๎คะแนน คือ ตอบถูกให๎ 1 คะแนน ตอบผิด หรือไมํตอบ หรือตอบเกินกวําหนึ่งคําตอบให๎ 0 คะแนน  

5.1.5 นําผลคะแนนที่ได๎ไปวิเคราะห๑คําความยาก (P) และหาคําอํานาจจําแนก  
(r) ของแบบทดสอบเป็นรายข๎อ (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543, หน๎า 186) ได๎ข๎อสอบที่มีคําความยาก 
(P) ระหวําง 0.43-0.79 และมีคําอํานาจจําแนก (r) อยูํระหวําง 0.29-0.86 จํานวน 15 ข๎อ 

5.1.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว๎มาหาคําความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช๎สูตร KR-20  ของ Kuder-Richartsonได๎คําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งฉบับเทํากับ 0.8 2 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นอยูํใน
ระดับสูง 

5.2  แบบสังเกตทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
เป็นแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพสวนลําไยของนักเรียนที่เกิดขึ้นระหวํางที่มีการจัดการเรียนรู๎

หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” ซึ่งผู๎สอนหรือวิทยากรมอบหมายงานหรือกิจกรรมให๎
ผู๎เรียนปฏิบัติ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลวํา ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรบูรณาการที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยสร๎างแบบ
สังเกตพฤติกรรมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับการประเมินมีเกณฑ๑การประเมิน ดังนี้ 
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ตาราง แสดงเกณฑ๑การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 

ทักษะ รายการพฤติกรรมที่สังเกต เกณฑ ์

การปลูก และ

ขยายพันธุ์ล าไย 

1.จัดเก็บ บํารุงรักษา เคร่ืองมือและ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการปลูกลําไยได๎ 
2.มีการเตรียมดิน และเลือกดินในการ
ปลูกลําไย 
3.คัดเลือกพันธุ๑ลําไยที่จะปลูกได๎
เหมาะสมกับสภาพดิน และสภาพอากาศ 
4.สามารถปลูกลําไย และดูแลให๎ต๎นลําไย
ที่ปลูกเจริญเติบโตได๎ 
5.ปฏิบัติการตอนกิ่งลําไยและสามารถ
นําไปปลูกได๎ 

 เกณฑ์การแปลความหมาย 
4.50  -  5.00  หมายถึง มากที่สุด 
3.50  -  4.49  หมายถึง มาก  
2.50  -  3.49  หมายถึง ปานกลาง 
1.50  -  2.49  หมายถึง น๎อย  
1.00  -  1.49  หมายถึง น๎อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมิน 
ผลการสังเกตพฤติกรรมเฉลี่ยในระดับ 
มากขึ้นไป(3.50 ขึ้นไป) ถือวําผํานเกณฑ๑ 
 

การบ ารุง ดูแลรักษา 
ป้องกัน และก าจัด
ศัตรูพืช 
 

6.ปฏิบัติการให๎น้ําลําไยได๎เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่สวน 
7.ปฏิบัติการเลือกชํวงเวลาให๎ปุ๋ยลําไยได๎
เหมาะสมกับสภาพลําไย 
8.ดูแลสวนลําไยไมํให๎ได๎รับความ
เสียหายจากศัตรูพืชได๎ 
9.มีวิธีการในการดูแล ป้องกันศัตรูพืชที่
ไมํสํงผลเสียกับชีวิต 
10.เลือกใช๎วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ๑ถูกต๎อง 
เหมาะสม ถูกต๎อง เหมาะสม ในการ
ป้องกัน ดูแลสวนลําไย 
 
 
 
 

 เกณฑ์การแปลความหมาย 
4.50  -  5.00  หมายถึง มากที่สุด 
3.50  -  4.49  หมายถึง มาก  
2.50  -  3.49  หมายถึง ปานกลาง 
1.50  -  2.49  หมายถึง น๎อย  
1.00  -  1.49  หมายถึง น๎อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมิน 
ผลการสังเกตพฤติกรรมเฉลี่ยในระดับ 
มากขึ้นไป(3.50 ขึ้นไป) ถือวําผํานเกณฑ๑ 
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 5.3  แบบวัดเจตคติที่มีตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย 
เป็นแบบวัดเจตคติตํออาชีพการทําสวนลําไย เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณ 

คํา 5 ระดับ  มีขั้นตอนในการสร๎างเคร่ืองมือ ดังนี ้
   5.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร๎างแบบวัดเจตคติ จากเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การวัดเจตคต ิ ประเด็นข๎อคําถามเพื่อศึกษาเจคติจากคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
   5.3.2 สร๎างแบบวัดเจตคติตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย โดยสร๎างเป็นแบบมาตรา
สํวนประมาณคํา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร๑ท ซึ่งเป็นข๎อความเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอหลักสูตร
บูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมการประกอบอาชีพสวนลําไย 

ทักษะ รายการพฤติกรรมที่สังเกต เกณฑ ์

การผลิตล าไย การผลิตล าไย 
11.ตัดแตํงกิ่งได๎เหมาะสมกับการเตรียม
ต๎นลําไยเพื่อออกชํอดอก 
12.เลือกความพร๎อมของสภาพลําไย เชํน
ลักษณะใบ ได๎ถูกต๎องกับการใสํสารเรํง
การออกดอก 
13.ปฏิบัติการใสํสารเรํงดอกลําไยได๎ถูก
วิธี 
14.ตัดแตํงชํอดอกเพื่อให๎ได๎ผลผลิตลําไย
ที่มีคุณภาพได๎เหมาะสม 

 

 การเก็บเกี่ยวล าไย 
 

 การเก็บเกี่ยวล าไย 
15.สามารถประเมินเวลาที่จะเก็บผลลําไย
ในสวนได๎เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลผลิตลําไย 
16.เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยได๎ถูกต๎อง 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิตลําไย 
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   5.3.3 นําแบบวัดเจตคติตํอการประกอบสวนลําไย ที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทําน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกต๎องเหมาะสมและภาษาที่ใช๎แล๎วนํามา
ปรับปรุงในสํวนของภาษาที่ใช๎ในแบบวัดเจตคติให๎ชัดเจนและเข๎าใจงํายขึ้น 

  5.3.4 นําแบบวัดเจตคติตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย ที่ผํานการตรวจสอบปรับปรุง
แก๎ไขแล๎วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ไมํใชํลุํมตัวอยํางจํานวน 30 คน 
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช๎และศึกษาให๎กระชับยิ่งขึ้นเพราะการใช๎ภาษาที่ฟุ่มเฟือยเกินไป ทําให๎
นักเรียนเกิดการสับสนได๎ และนําแบบวัดไปวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น ( Reliability) ทั้งฉบับมีคําเทํากับ 0.82 
คํานวณโดยใช๎สูตรแอลฟา (- Coefficient) ของครอนบัค (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543, หน๎า 218)จึง
ได๎แบบวัดเจตคติที่สมบูรณ๑กํอนนําไปใช๎จริง  จํานวน  15 ข๎อ 
   5.3.5 นําแบบวัดเจตคติที่มีตํอหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” มา
ตรวจให๎คะแนนแตํละข๎อมีน้ําหนักเป็น 5 4 3 2 และ 1 โดยมีเกณฑ๑ดังนี้ 
 ข๎อความทางบวก ( Positive) ให๎คะแนนจะเป็นดังนี้ 
  เห็นด๎วยอยํางยิ่ง   ให๎คะแนน  5 
  เห็นด๎วย    ให๎คะแนน  4 
  ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน  3 
  ไมํเห็นด๎วย   ให๎คะแนน  2 
  ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  ให๎คะแนน  1 
 ข๎อความทางลบ (Nagative) ให๎คะแนนจะเป็นดังนี้  
  เห็นด๎วยอยํางยิ่ง   ให๎คะแนน  1 
  เห็นด๎วย    ให๎คะแนน  2 
  ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน  3 
  ไมํเห็นด๎วย   ให๎คะแนน  4 
  ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  ให๎คะแนน  5 
 การแปลความหมายของคะแนนจากแบบวัดเจตคติแบํงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญสํง นิลแก๎ว, 2535, หน๎า 24) 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวํา มีเจตคติในทางที่ดีอยูํในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวํา มีเจตคติในทางที่ดีอยูํในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวํา มีเจตคติในทางที่ดีอยูํในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวํา มีเจตคติในทางที่ดีอยูํในระดับมากที่สุด 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวํา มีเจตคติในทางที่ดีอยูํในระดับมากที่สุด 
 
ตัวอยํางแบบวัดเจตคติที่มีตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย 

ข้อท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

0 นักเรียนควรมีความร๎ูเกี่ยวกับการตลาด
ของพืชลําไย 

 
 

    

00 การที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพสวนลําไย
ทําให๎นักเรียนไมํมีเวลาในการเรียน 

     

 
 6. การดําเนินการทดลองใช๎หลักสูตร ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  6.1 บันทึกข๎อความขออนุญาตจากผู๎อํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  เพื่อขอ
อนุมัติการทดลองใช๎หลักสูตร 
      6.2 เก็บข๎อมูลกํอนทดลองใช๎หลักสูตร โดยการทดสอบนักเรียนกํอนการทดลอง ด๎วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สังเกตพฤติกรรมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยโดยผู๎กครอง
นักเรียน  และแบบวัดเจตคติตํออาชีพการทําสวนลําไยโดยตัวนักเรียน 
      6.3 จัดการเรียนรู๎โดยใช๎หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะ
การประกออาชีพสวนลําไย  ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยการดูแลของครูผู๎สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับกลุํม
ตัวอยําง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 จํานวน  30  คน ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
และทําการสอนเป็นเวลา 20 ชั่วโมง ดังนี้ 
 ตารางแสดงการทดลองใช๎หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับนักเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เวลา 
(ชั่วโมง) 

วิทยากร แหล่งเรียนรู้ 

1 ประวัติและพันธุ๑ลําไย 2 ครูระดับชั้น ม.5 ห๎องปฏิบัติการคอมพิ
เตอร๑,สื่อออนไลน๑,
สมาร๑ทโฟน 

2 การปลูกลําไย 3 เจ๎าหน๎าที่
สํานักงานเกษตร
อําเภอฮอด 

พื้นที่สวนลําไยใน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

3 การบํารุง ดูแลรักษา 
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
ในสวนลําไย 

3 ปราชญ๑ท๎องถิ่น สวนลําไยของวิทยากร 

4 การผลิตลําไย 9 ปราชญ๑ท๎องถิ่น สวนลําไยของวิทยากร 
และพื้นที่สวนลําไยใน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

5 การเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย 3 ปราชญ๑ท๎องถิ่น สวนลําไยของวิทยากร 
 

 
  6.4 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดเวลา ทําการเก็บข๎อมูลหลังทดลองใช๎หลักสูตรโดยให๎กลุํม
ตัวอยํางทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประกอบอาชีพสวน
ลําไย และแบบวัดเจตคติที่มีตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย   โดยวิทยากรและผู๎ปกครองเป็นผู๎ประเมินทักษะ
การประกอบอาชีพสวนลําไยด๎วยแบบสังเกตทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย 
 7. การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริม
ทักษะการปรกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ   โดยใช๎สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล หาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล  ดังนี้ 
  7.1 หาคําความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาความสอดคล๎อง
ระหวํางข๎อทดสอบกับตัวชี้วัดในแตํละรายวิชาโดยใช๎สูตร 

    
N

R
IOC
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เมื่อ  IOC  เป็น  ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑  

R  เป็น  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด  
N   เป็น  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ  
 

      7.2 การหาคําความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎สูตร 

    
N

LH
P

2


  

   เมื่อ  P   แทน  คําความยาก  
    H  แทน จํานวนคนตอบถูกอยูํในกลุํมคะแนนสูง  
    L  แทน จํานวนคนตอบถูกอยูํในกลุํมคะแนนต่ํา  
    N  แทน จํานวนคนกลุํมสูงและกลุํมต่ํารวมกัน  
  

7.3 การหาคําอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎สูตร 

    
N

LH
r


  

   เมื่อ  r  แทน  คําอํานาจจําแนก  
    H  แทน จํานวนคนตอบถูกอยูํในกลุํมคะแนนสูง 
    L   แทน จํานวนคนตอบถูกอยูํในกลุํมคะแนนต่ํา  
    N  แทน จํานวนคนกลุํมสูงและกลุํมต่ํา  
  7.4 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎สูตร KR 20 (Kuder – 
Richardson 20) 

   20KR  หรือ  nr  =  



















S t

pq

n

n
2

1
1

 

เมื่อ       nr  แทน    คําความเชื่อมั่น  

p  แทน    สัดสํวนของผู๎ตอบถูกในข๎อหนึ่ง  

q  แทน    สัดสํวนของผู๎ตอบผิดในข๎อหน่ึงๆ 

    S t

2  แทน    คําความแปรปรวนทั้งฉบับ   
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 8. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  8.1 คําเฉลี่ยคํานวณจากสูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2543, หน๎า 59) 

  
n

X
X


  

X  แทน    คําเฉลี่ย 

X  แทน    ผลรวมของของคะแนนทั้งหมด  

 N  แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด  

      8.2 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2543, หน๎า 64) 

  
)1(

)(
.







N

xx
SD  

X  แทน   คะแนนของนักเรียนแตํละคน  

X  แทน    คะแนนเฉลี่ย 

   SD  แทน    สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      N   แทน    จํานวนนักเรียนในกลุํมตัวอยําง  

8.3 การทดสอบคํา (t-test) กํอนการใช๎หลักสูตรและหลังการใช๎หลักสูตรเพื่อเปรียบเทียบความ 
แตกตํางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียน โดยใช๎ ( t - Dependent) (ล๎วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ,2543, หน๎า 104) 

D

D

S

D
t


  

t t          แทน คําสถิติที่จะใช๎เปรียบเทียบคําวิกฤตเพื่อทราบความนัยสําคัญ 
D         แทน     คําเฉลี่ยผลตํางของคะแนนหลังเรียนและกํอนเรียน   
S         แทน ความแตกตํางของคะแนนแตํละคูํ  

D       แทน       คําเฉลี่ยของคะแนน 
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ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 หลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใช๎แล๎วจะทําการรวบรวมข๎อมูลและข๎อเสนะแนะตําง ๆ ที่ได๎จากการ
ทดลองใช๎หลักสูตรมาประเมินผลตามเกณฑ๑ที่กําหนดและนํามาปรับปรุแก๎ไขหลักสูตรทั้งในด๎านโครงสร๎าง
หลักสูตร  และรายละเอียดที่เป็นองค๑ประกอบของหลักสูตรเพื่อให๎หลักสูตรมีความถูกต๎องและเหมาะสมและ
สามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎สํงเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไยสําหรับนักเรียน ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตํอไป 
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ภาคผนวก 



หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไยของนักเรียน  
โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
แนวคิดหลักการ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราชการ  2542  มาตรา 27  ได๎กําหนดให๎สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน๎าที่จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางสําหรับสาระแกนกลาง  และสาระเพิ่มเติมในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับสภาพปัญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค๑เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหมํ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยูํในเขตที่ 
ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือปลูกข๎าว  ปลูกพืชผัก  และการทําสวนผลไม๎  โดยพบวํา
ผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมมากกวําร๎อยละแปดสิบประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวน
ลําไยและมีสวนลําไยของตนเอง  ร๎อยละห๎าประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสวนลําไยแตํไมํได๎มีสวนลําไยของ
ตนเอง (โรงเรียนฮอดพิทยาคม,2561,หน๎า 6) เมื่ออยูํในชํวงเวลาวันหยุดเรียน  หรือหลังเลิกเรียนนักเรียนก็จะต๎อง
มีหน๎าที่ชํวยผู๎ปกครอง  หรือหารายได๎ระหวํางเรียนที่เกี่ยวข๎องกับอาชีพสวนลําไย  โดยพบวําในหน่ึงปีนักเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคมมีความเกี่ยวข๎องกับการประกอบอาชีพสวนลําไยโดยการชํวยผู๎ปกครอง  และรับจ๎าง
ทํางานที่เกี่ยวข๎องกับอาชีพสวนลําไย  เชํน  เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย  ให๎น้ําลําไย  (โรงเรียนฮอดพิทยาคม, 2558,
หน๎า 3) แตํก็ยังมีนักเรียนสํวนใหญํของโรงเรียนที่ไมํมีความร๎ูโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง  ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางที่โรงเรียนใช๎อยูํยังเน๎นเนื้อหาสามัญทั่วไป  นักเรียนเรียนรู๎เร่ืองที่ไกลตัวและไมํสามารถนํามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎  นักเรียนขาดการสํงเสริมสนับสนุนให๎เรียนรู๎ทักษะในการประกอบอาชีพท๎องถิ่นของตนเอง 
ด๎วยเหตุนี้เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนสามารถตอบสนองตํอชุมชน  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
เน้ือหาที่เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง  ชุมชนพร๎อมทั้งเกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนอาชีพท๎องถิ่นและของตน  
มีความรู๎พื้นฐานที่จะสามารถนําความร๎ูที่ได๎รับไปประกอบอาชีพได๎    ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสาระ
ท๎องถิ่น  กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” สํงเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพสําหรับนักเรียน  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหมํ  ตามที่หลักสูตรกําหนดและตามความต๎องการ
ของชุมชน เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ  มีนิสัยรักการทํางาน  รักท๎องถิ่น  ชํวยเหลือ
ตนเอง  ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลําวเพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอนักเรียน  โรงเรียน ผู๎ปกครองและท๎องถิ่น  สร๎าง
พื้นฐานในการประกอบอาชีพให๎นักเรียนอันจะนําไปสูํการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพให๎กับนักเรียนในอนาคต  
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หลักสูตรบูรณาการ เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”  เป็นหลักสูตรเพื่อสํงเสริม  
ทักษะการประกอบอาชีพสวนลําไย  ที่เน๎นให๎นักเรียนมีทักษะการทํางาน  การประกอบอาชีพ  มุํงให๎นักเรียนมี
ความรู๎และทักษะพื้นฐานในการทํางานที่ได๎จากการเรียนไปประกอบอาชีพใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจําวัน   ให๎
นักเรียนเรียนรู๎อาชีพที่สําคัญในท๎องถิ่น  และเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา  โดยใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเป็นฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎  ทักษะในการประกอบอาชีพสวนลําไย  มีนิสัยรักการทํางาน  และสามารถ
ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพลําไย  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น  
 3. เพื่อให๎นักเรียนนําความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเรียนรู๎ไปประกอบอาชีพได๎  
 4. เพื่อให๎นักเรียนมีเจคติที่ตํอการประกอบอาชีพสวนลําไย 
 
โครงสร้าง 
 โครงสร๎างหลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัด
เชียงใหมํ เป็นหลักสูตรที่สร๎างขึ้น  โดยปรับสาระ  โครงสร๎าง  ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร  กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ  ซึ่งใช๎เป็นหลักในการบูรณาการ  คือ  สาระที่ 4 การอาชีพ  เน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียนรู๎ของนักเรียน  โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  
 เวลาเรียน  หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัด
เชียงใหมํ  กําหนดเวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน   
หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

หนํวยที่ ชื่อหนํวยการเรียนรู๎ จํานวนคาบ (ชั่วโมง)   
1 ประวัติและพันธุ๑ลําไย 2 
2 การปลูกลําไย 3 
3 การบํารุง ดูแลรักษาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช    3 
4 การผลิตลําไย 

-ตัดแตํงกิ่ง 
-ตัดแตํงชํอผล 
-ลําไยที่ออกผลธรรมชาติ 
-ลําไยนอกฤดูกาล 

9 

5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

3 

รวม 20 
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โครงสร้างเน้ือหา   
หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ 
การงานอาชีพ 

 
- การปลูกลําไย 
-  การผลิตลําไย 
-  การคัดเลือกพันธุ๑ลําไย 
-  การตัดแตํงชํอผลลําไย 
-  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
-  การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว   
 

- เรียนรู๎ด๎วยการสืบค๎นจากสื่อ 
ที่ครูรวบรวม 
-ปฏิบัติการเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ 
-เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง
กับวิทยากรท๎องถิ่น 
-สืบเสาะหาความรู๎จาก
แหลํงข๎อมูลตําง ๆ ตามความ
ถนัดความสนใจที่เชื่อถือได๎ 

ภาษาไทย 
 

-การเขียนบันทึก/รายงาน/สรุปผลการสืบค๎น การเขียนสรุปรายงาน นําเสนอ
ผลการสืบค๎น 

คณิตศาสตร๑ 
 

- การผลิตลําไย (สูตรสําหรับให๎สาร) 
- การวางแผนความนําจะเป็นในการผลิตลําไย 
และเก็บเกี่ยว 

-ปฏิบัติการเรียนรู๎จากผู๎
ประกอบอาชีพสวนลําไยที่
ประสบความสําเร็จ  
-กระบวนการกลุํมในการวาง
แผนการปฏิบัติเพื่อนําไปใช๎ 

วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี 

 

-โครงสร๎างดอกลําไย 
-การขยายพันธุ๑ลําไย 
-การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลิต 
-การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช    
 
 

-การตอนกิ่ง  โดยเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ในสวนลําไย 
-การทดลองศึกษาโครงสร๎าง
ดอกลําไย 
-เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ 
-เรียนรู๎โดยใช๎สื่อเทคโนโยลี 
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กลุํมสาระการเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
-ประวัติของพืชลําไย -เรียนรู๎ผํานกระบวนการ

โครงงานเชิงสํารวจรวบรวม
ประวัติลําไยจากท๎องถิ่นตํางๆ 
และข๎อมูลจากการสืบค๎น 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

- การดูแล บํารุงรักษาสวนลําไย (ระบบ
สิ่งแวดล๎อมและสุขอนามัยที่ดีในสวนลําไย)   

กิจกรรมสืบค๎นข๎อมูลจาก
ประสบการณ๑ตรงของชุมชน  
และข๎อมูลจากแหลํงอ๎างอิง 

ศิลปะ 
 

- การออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ลําไย เรียนรู๎ผํานกระบวนการ
โครงงานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ประกอบกับการบูร-
ณาการเทคโนโลยี 

ภาษาตํางประเทศ 
 

-การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
(ตลาดลําไย) 

เรียนรู๎ผํานกระบวนการสืบค๎น  
สัมภาษณ๑  และเครือขํายทาง
สังคมออนไลน๑ 

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบบูรณาการความร๎ูที่เชื่อมโยงความรู๎และกระบวนการทั้งในกลุํม
สาระการเรียนรู๎และระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎  
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนสามารถนําความร๎ูไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎อง  เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น  ใช๎แหลํงเรียนรู๎จากสภาพการณ๑จริง
ในท๎องถิ่น  และนําบุคคลในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ความร๎ูแกํนักเรียน  
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนเห็นคุณคํามีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน  
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน และในท๎องถิ่น 
 2. อินเตอร๑เนต 
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 3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
 4. บุคลากรในสํานักงานเกษตรอําเภอฮอด 
 5. เอกสารประกอบการเรียนรู๎ 
 6. วิทยากรท๎องถิ่น 
 
แนวทางการวัดและประเมินผล 
 1. ด๎านความร๎ู 
  1.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ด๎านทักษะและกระบวนการ 
  2.1  สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน 
 3. ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
  3.1  สังเกตพฤติกรรม ความใฝ่เรียนรู๎  มุํงมั่นในการทํางาน 
  3.3  ประเมินความพึงพอใจเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  
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หน่วยการเรียนรู้ 
หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เร่ือง “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”      จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

หนํวยที่ ชื่อหนํวยการเรียนรู/๎สาระการเรียนรู๎ จํานวน(ชั่วโมง) 
1 ประวัติและพันธุ๑ลําไย 2 
2 การปลูกลําไย 3 
3 การบํารุง ดูแลรักษาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในสวน

ลําไย 
3 

4 การผลิตลําไย 9 
5 การเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย 3 

 
      กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  และสาระที่ 4 งานอาชีพ 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ  สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

      การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร๑ 

      การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย สาระที่ 1 การอําน สาระที่ 2 การเขียน 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑ สาระที่ 2  สถิติและความนําจะเป็น 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษา และพลศึกษา สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
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     การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ สาระที่ 4 งานอาชีพกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ๑กับชุมชนและโลก 

 
แผนผังการบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น”   

เวลา  20 ชั่วโมง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบูรณาการ 
เร่ือง  

“ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
-สาระท่ี  2  สถิติและ
ความน่าจะเป็น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

-สาระท่ี  1 การอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 
-สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

-สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-สาระ ประวัติศาสตร์
และเศรษฐศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษา และพลศึกษา 
- สาระท่ี  2 ชีวิตและ
ครอบครัว  สาระท่ี  5 

ความปลอดภัยในชีวิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-สาระท่ี 4  ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 
หลักสูตร “ลําไยพืชเศรษฐกิจท๎องถิ่น”    หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 การปลูกลําไยแผนการ
เรียนรู๎ที่ 2 การปลูกลําไย            เวลา 3 ชั่วโมง  
โรงเรียนฮอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหมํ                      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ …….   เดือน……………. พ.ศ. 2561          ผู๎สอน …………………………… 
มาตรฐานการเรียนรู้        

ง 4.1    เข๎าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ๑ เห็นแนวทางในการอาชีพ ใช๎เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
ตัวชี้วัด 
  ง 4.1 ม. 4/1  อภิปรายแนวทางเข๎าสูํอาชีพที่สนใจ 

ง 4.1 ม.4/2เลือกและใช๎เทคโนโลยี อยํางเหมาะสมกับอาชีพ 
ง 4.1 ม.4/3มีประสบการณ๑ในอาชีพที่ถนัด และสนใจ 
ง 4.1 ม.4/4มีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ 

สาระส าคัญ 
 การปลูกลําไยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต๎องอาศัยทักษะและความละเอียดอํอน เพื่อให๎ต๎นลําไยมีการ
เจริญเติบโตที่ดีและรอดตายสูงวิธีการปลูกลําไยที่ถูกต๎องจะชํวยให๎ต๎นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได๎สวน
ลําไยที่มีความเป็นระเบียบสวยงาม 

วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนรู๎ เข๎าใจและสามารถบอกวิธีการปลูกลําไยแตํละขั้นตอนได๎  
2. นักเรียนสามารถปลูกต๎นลําไยตามกระบวนการทํางานได๎อยํางถูกต๎อง  

3.    นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการปลูกลําไย 

สาระการเรียนรู้ 
-   การเตรียมต๎นพันธุ๑ลําไยกํอนปลูก 
-    การเตรียมหลุมปลูกลําไย  
-    ขั้นตอนการขุดหลุมและปลูกต๎นพันธุ๑ลําไย 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการคิด 
- ทักษะการคิดวิเคราะห๑ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
- การอภิปรายรํวมกัน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
-      สามารถแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได๎ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- กระบวนการวางแผนการทํางาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 

2. ใฝ่เรียนรู๎ 
3. มุํงมั่นในการทํางาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

5. อยูํอยํางพอเพียง 

การประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 

- ใบงานที่ 2ขั้นตอนการปลูกลําไย 

- ใบความรู๎เร่ือง เทคนิคการปลูกลําไย  

- ผลงาน การปลูกต๎นลําไย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 การเตรียมต้นพันธุ์ล าไยก่อนปลูก  

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูชี้ให๎เห็นวํา “การปลูกลําไยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต๎องอาศัยทักษะและความละเอียดอํอน 
เพื่อให๎ต๎นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและรอดตายสูงวิธีการปลูกลําไยที่ถูกต๎องจะชํวยให๎
ต๎นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได๎สวนลําไยที่มีความเป็นระเบียบสวยงาม” 

2. ครูนํากิ่งพันธุ๑ลําไยที่มีสภาพสมบูรณ๑ที่พร๎อมจะนําไปลงหลุมปลูกมาให๎นักเรียนดู 
 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 

1. ครูเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับ การเตรียมต๎นพันธุ๑ลําไยกํอนนําไปปลูกลงหลุม ให๎
นักเรียนฟัง พร๎อมให๎นักเรียนชักถามข๎อสงสัยและแลกเปลี่ยนความร๎ูรํวมกัน  

2. ครูเปิดวีดีโอ การเตรียมหลุมปลูกลําไย ให๎นักเรียนดู  
3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนชักถามข๎อสงสัย เพื่อแลกเปลี่ยนความร๎ูรํวมกัน 

4. ครูแจกใบความรู๎ เร่ือง เทคนิคการปลูกลําไยให๎นักเรียนศึกษา พร๎อมอธิบายแตํละขั้นตอน
และข๎อควรระวังตําง ๆ เพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎เกี่ยวกับวิธีการเตรียมต๎นพันธุ๑ลําไยกํอนปลูก  

2. ครูมอบหมายให๎นักเรียนไปศึกษาวิธีการเตรียมหลุมและขุดหลุมปลูกในใบความร๎ู  

ชั่วโมงท่ี 2 การเตรียมหลุมปลูกล าไย  

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและวิทยากรพานักเรียนไปบริเวณที่จะทําการเตรียมหลุมปลูกลําไย  

2. ครูอธิบายอุปกรณ๑ที่จะต๎องใช๎ในการทําการวัดขนาดหลุมปลูก 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 

1. วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญอธิบายวิธีการเตรียมหลุมกํอนปลูกอีกครั้ง โดยกําหนดระยะตําแหนํง
ของหลุมปลูก 2x4 เมตร (ตามแผนผังในใบความร๎ู) และขนาดของหลุม 30x50 เซนติเมตร 

2. นักเรียนรํวมกันทําการวัดขนาดหลุมปลูกตามกระบวนการขั้นตอนและใช๎ไม๎หลักทํา
เคร่ืองหมายปักไว๎ โดยมีครูและวิทยากรให๎คําแนะนําอยํางใกล๎ชิด  

3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนชักถามข๎อสงสัยและบอกปัญหาที่พบในระหวํางการทํางาน  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก๎ไขปัญหาที่พบ  
2.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เร่ือง การเตรียมต๎นพันธุ๑ลําไยกํอนปลูก  

 

ชั่วโมงท่ี 3 การขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์ล าไย  
ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและวิทยากรพานักเรียนไปบริเวณที่จะทําการเตรียมหลุมปลูกลําไย  

2. ครูอธิบายอุปกรณ๑ที่จะต๎องใช๎ในการทําการเตรียมและขุดหลุมปลูก 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
1. วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญอธิบายวิธีการขุดหลุมปลูกต๎นลําไยอยํางละเอียดอีกครั้ง  
2. นักเรียนรํวมกันทําการขุดหลุมปลูกตามกระบวนการขั้นตอน โดยมีครูและวิทยากรให๎

คําแนะนําอยํางใกล๎ชิด 

3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนชักถามข๎อสงสัยและบอกปัญหาที่พบในระหวํางการทํางาน  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 

1.   ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก๎ไขปัญหาที่พบ  

2.   ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เร่ือง การเตรียมต๎นพันธุ๑ลําไยกํอนปลูก  

3.    ครูแจก ใบงานที่ 2 เร่ือง การปลูกลําไย ให๎นักเรียนทําเป็นการบ๎าน กําหนดสํงชั่วโมงถัดไป  
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การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผล  (K) 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 
 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สังเกตการตอบคําถาม
และการแสดงความ
คิดเห็น 

2. ตรวจจากใบงานที่ 2 
 

1. สังเกตความตั้งใจเรียน 
2. แบบประเมิน

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ 

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

2. แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล 

3. แบบประเมินผลงานรายบุคคล 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. กิ่งพันธุ๑ลําไย 

2. วีดีโอ เร่ือง การเตรียมหลุมปลูกลําไย  

3. ใบความรู๎ เร่ือง การปลูกลําไย 

4. ใบงานที่ 2 เร่ือง การปลูกลําไย 

5. สวนลําไยของโรงเรียน 

6. วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎มีความรู๎ทักษะในการปลูกลําไย 
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ใบความรู้ เรื่อง การปลูกล าไย 

การปลูกล าไยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต๎องอาศัยทักษะและความละเอียดอํอน เพื่อให๎ต๎นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดี

และรอดตายสูง ขั้นตอนการปลูกลําไยมีดังนี้  

 

  1. การเตรียมต้นพันธุ์ล าไยก่อนปลูก เพื่อให๎กิ่งพันธุ๑ลําไยสามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมปลูกได๎

ดีกํอนปลูกประมาณ 1-2 สัปดาห๑ ควรย๎ายต๎นพันธุ๑ลําไยออกกลางแจ๎ง มีการตัดแตํงกิ่งยอดอํอนออกบ๎าง เพื่อลด

การคายน้ํา (กรณีที่ใช๎ต๎นลําไยที่ขยายพันธ๑ด๎วยวิธีเสียบกิ่ง ควรตรวจสอบการเชื่อมติดของรอยแผลให๎สมบูรณ๑

และใช๎มีดกรีดพลาสติกพันแผลออกกํอนนําไปปลูก) 

 

2. การเตรียมหลุมปลูกล าไย 

อุปกรณ์  1. เทปวัด  

  2. ไม๎หลักเล็งแนว  

  3. ไม๎หลักกําหนดจุดเชือก  

  4. อุปกรณ๑อ่ืนๆ เชํน ค๎อน จอบ มีด  

 

หลักมีการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 การวัดระยะต าแหน่งของหลุมปลูกล าไย เป็นการกําหนดตําแหนํงของหลุมปลูกลําไยตามที่กําหนด

ไว๎ในแผนผังของพื้นที่ปลูก(2x4 เมตร)การวัดระยะเพื่อกําหนดตําแหนํงหลุมปลูกของลําไย ควรได๎แนวแถวปลูก

ที่มองทุกด๎านเป็นแนวเส๎นตรงในทุกทิศ อุปกรณ๑ที่จําเป็นในการวัดระยะตําแหนํงของหลุมปลูกลําไยเชํน เทปวัด 

ไม๎หลักเล็งแนว ไม๎หลักกําหนดจุดเชือก และอุปกรณ๑อ่ืนๆ เชํน ค๎อน จอบ มีด การทําสวนในพื้นที่ขนาดใหญํอาจ

ใช๎กล๎องชํวยเล็งแนวทําให๎การปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

2.2 การขุดหลุมปลูกล าไย ขนาดของหลุมปลูกพิจารณาได๎จากสภาพโครงสร๎างของดิน ถ๎าในสภาพพื้นที่

ที่มีโครงสร๎างดินปลูกเป็นดินรํวน และมีความอุดมสมบูรณ๑ขนาดของหลุมปลูกอาจเล็กลงได๎โดย ณ ที่นี้จะใช๎

ขนาดปกติ คือ ขนาด30x50เซนติเมตร 
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การทําสวนลําไยในพื้นที่ขนาดใหญํการขุดหลุมปลูกต๎องใช๎แรงงงานจํานวนมากทําให๎เสียเวลาและ

คําใช๎จํายสูง การใช๎แทรกเตอร๑ติดสวํานเจาะดิน ทําการขุดหลุมจะชํวยให๎ประหยัดเวลา และแรงงานได๎อยํางมาก 

แตํการใช๎อุปกรณ๑เหลํานี้ควรหลีกเลี่ยงในสภาพดินคํอนข๎างชื้น  

 
แผนผัง การวางแนวปลูกลําไยระยะชิด ระยะปลูก 2x4 เมตร 

ขั้นตอนการขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์ล าไย 

วิธีการปลูกลําไยที่ถูกต๎องจะชํวยให๎ต๎นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได๎สวนลําไยที่มีความเป็นระเบียบ

สวยงาม ควรมีขั้นตอนดังน้ี 

1.วางไม๎กําหนดตําแหนํงปลูก กํอนขุดหลุมในตําแหนํงปลูกเพื่อป้องกันไมํไห๎ตําแหนํงของต๎นลําไย

เคลื่อนไปจากตําแหนํงเดิมที่กําหนดไว๎ 

2. ขุดหลุมแยกชั้นดินบนและดินลํางไว๎ไมํไห๎ปนกัน ในสภาพที่มีความชื้นสูงควรมีการตากหน๎าดินทิ้ง

ไว๎ประมาณ 1 สัปดาห๑กํอนปลูกเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยูํในดิน 
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3. คลุกเค๎าปุ๋ยคอกที่ยํอยสลายแล๎วหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน อัตรา 1:1 หรือ 2:1 ใสํลงไปบริเวณก๎นหลุม

ปลูกต๎นลําไยให๎อยูํในตําแหนํงต๎นของไม๎กําหนดตําแหนํงปลูก 

4. กลบดินให๎แนํนกระชับให๎สูงกวําระดับพื้นและให๎รอยเชื่อมตํอต๎นพันธุ๑อยูํหัวผิวดินและรดนํ้าให๎

ความชื้นหลังปลูก 
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ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................ชั้น.....................เลขที่..........  

ใบงานท่ี 2 เรื่อง การปลูกล าไย 

ค าชี้แจง :ให๎นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการปลูกล าไยท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติมาพอสังเขป 

 

การเตรียมต้นพันธุ์ล าไยก่อนปลูก 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

การเตรียมหลุมปลูกล าไย 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

การขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์ล าไย 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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บันทึกหลังการสอน 

แผนการจัดการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก๎ไข 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………………(ผู๎บันทึก) 

(………………………………………………………………..) 

  ………./………./……… . 

บันทึกความเห็นของผู๎ตรวจสอบแผนการเรียนรู๎  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………………(ผู๎ตรวจ) 

(…………………………….……………………………..) 

                                                  ………./………./………
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น”  
 
1. การปลูกพืชลําไยให๎เจริญเติบโตได๎ดีควรเลือกลักษณะดินในข๎อใด  
 ก. ดินทราย 
 ข. ดินลูกรัง  
 ค. ดินเหนียว  
 ง. ดินรํวนปนทราย  
2. พันธุ๑ลําไยที่นิยมปลูกในท๎องถิ่นอําเภอฮอด  คือข๎อใด 
 ก.  พันธุ๑อีดอ  
 ข.  พันธุ๑ชมพู 
 ค.  พันธุ๑อีแห๎ว  
 ง.  พันธุ๑เบี้ยวเขียว  
3. อาชีพเกษตรกรมีความสําคัญของตํอชุมชนอยํางไร 
 ก.  ผลไม๎มีจํานวนมาก  
 ข.  มีแรงงานเพิ่มจํานวนมาก  
 ค.  สร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน 
 ง.  ทําให๎เกิดการย๎ายที่อยูํของคนในชุมชน  
4. เพราะเหตุใดจึงต๎องประกอบอาชีพ 
 ก. ต๎องการมีอํานาจ  
 ข. อาชีพทําให๎ผู๎คนนับถือ  
 ค.  เป็นหน๎าที่ของทุกคนต๎องทํา  
 ง.  ต๎องการรายได๎มาใช๎จํายในการดํารงชีวิต  
5. สํวนใดของดอกลําไยที่เปลี่ยนไปเป็นผล 
 ก.  รังไขํ  
 ข.  ไขํอํอน  
 ค.  กลีบดอก  
 ง.  ฐานรองดอก  
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6. สารละลายน้ําตาลมีประโยชน๑ตํอดอกของลําไยอยํางไร 
 ก.  ดอกบานเร็วขึ้น  
 ข.  ดอกลําไยแข็งแรงมากขึ้น  
 ค.  ดอกลําไยตัวเมียติดผลมากขึ้น  
 ง.  ดอกลําไยตัวผู๎มีปริมาณละอองเรณูมากขึ้น  
7. ปัจจัยชีวภาพ ( biotic factors) ในการกสิกรรม ที่กํอความเสียหายตํอพืชปลูก และเป็นสาเหตุทําให๎ศักยภาพ
ของการกสิกรรมลดลงเรียกวําอะไร 
 ก.  วัชพืช    

ข. ศัตรูพืช 
 ค.   โรคพืช       

ง. แมลงศัตรูพืช 
8.  สิ่งใดเป็นของใช๎ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยที่ชํวยให๎เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ก.  ค๎อน ตะปู ถุงเท๎า หนังยาง         
ข. แก๎วน้ํา  ร๎องเท๎ายาง ถุงนํอง หวี  

     ค. ผ๎าเช็ดหน๎า เสื้อคลุม ร๎องเท๎าหนัง  หวี  
ง.  แวํนตา  ถุงมือ  หมวกผ๎าปิดหน๎า  รองเท๎ายาง      

9. การให๎ปุ๋ยเมื่อตัดแตํงกิ่งเสร็จแล๎วควรให๎ปุ๋ยชนิดใด  
 ก.   ปุ๋ยเคม ี    

ข.  ปุ๋ยคอก    
 ค.   ปุ๋ยอินทรีย๑         

ง.  ปุ๋ยอินทรีย๑ผสมปุ๋ยเคมี 
10.  การกําจัดหรือบรรเทาผลเสียภายหลังจากที่ศัตรูพืชได๎เข๎ามาแพรํระบาดแล๎วแตํยังไมํถึงระดับความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจคือหลักการควบคุมและป้องกันกําจัดศัตรูพืชข๎อใด 
 ก.   การรักษา    

ข.   การกําจัด 
ค.  การป้องกัน    
ง. การหลีกเลี่ยง 
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11.  ข๎อใดเป็นวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย 
ก. มีด ตะกร๎า บันได                               
ข.  ขวาน ตะกร๎า ผ๎าคลุม 

    ค.  จอบ ขวานผ๎าตาขําย       
ง. บันได เก๎าอี้ ผ๎าพลาสติกผืนใหญํ                    

12.  สิ่งใดเป็นของใช๎ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยที่ชํวยให๎เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ก.  ค๎อน ตะปู ถุงเท๎า หนังยาง         
ข. แก๎วน้ํา  ร๎องเท๎ายาง ถุงนํอง หวี  

     ค. ผ๎าเช็ดหน๎า เสื้อคลุม ร๎องเท๎าหนัง  หวี  
ง.  แวํนตา  ถุงมือ  หมวกผ๎าปิดหน๎า  รองเท๎ายาง      

13.  การให๎ปุ๋ยเมื่อตัดแตํงกิ่งเสร็จแล๎วควรให๎ปุ๋ยชนิดใด 
 ก.   ปุ๋ยเคม ี    

ข.  ปุ๋ยคอก    
 ค.   ปุ๋ยอินทรีย๑         

ง.  ปุ๋ยอินทรีย๑ผสมปุ๋ยเคมี 
14.  นักเรียนคิดวําให๎ปุ๋ยเคมีทางดินมีข๎อเสียหรือไมํอยํางไร 
 ก.   มี เนื่องจาก ทําไห๎ดินเสื่อมสภาพเร็ว 

ข.  มี เนื่องจาก ทําให๎รากของพืชตายเร็ว   
ค.  ไมํมี เน่ืองจาก เป็นการให๎อาหารแกํพืชตามธรรมชาติ   
ง.  ไมํมี เน่ืองจาก ในสภาพปกติก็มีอาหารพืชในดินอยูํแล๎ว     

15.  ข๎อใดไมํใชํเหตุผลที่ต๎องมีการดูแลรักษาลําไยหลังการเก็บเกี่ยว 
 ก.   เป็นการดูแลไมํให๎โทรมเร็ว  

ข.  เป็นการเตรียมความพร๎อมลําไย   
 ค.   เพื่อชํวยพื้นฟูลําไยหลังการเก็บเกี่ยว     

ง.  เป็นการดูแลให๎ลําไยออกชํอดอกใหมํ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  เร่ือง “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น”  
 

ข้อท่ี เฉลย 
1 ง 
2 ก 
3 ค 
4 ง 
5 ข 
6 ง 
7 ง 
8 ข 
9 ง 

10 ง 
11 ง 
12 ก 
13 ก 
14 ง 
15 ง 
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แบบสังเกตทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไย 
ประกอบการเรียนรู้  หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” 

เรียนระหว่างวันที่ .............................................................................. 
ชื่อ-สกุล................................................................... เลขที่ ...............ชั้น ............ห๎อง............ 

ผู๎สังเกต          ผู๎ปกครอง     คร/ูวิทยากร      เพื่อน    อื่นๆ............................................. 
     ทักษะ                              รายการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

การปลูก และ
ขยายพันธุ์ล าไย 

1.เมื่อเสร็จจากการปลูกลําไยจัดเก็บ 
บํารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการ
ปลูกลําไยได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 
2.เตรียมดิน และเลือกดินที่เหมาะสมกับการ
ปลูก 
3.คัดเลือกพันธุ๑ลําไยที่จะปลูกได๎เหมาะสม
กับสภาพดิน  
4.เลือกชํวงเวลาปลูกลําไยในได๎เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ 
5.สามารถปลูกลําไย และดูแลให๎ต๎นลําไยที่
ปลูกเจริญเติบโตได๎ 
6.ปฏิบัติการตอนกิ่งลําไยได๎ถูกต๎อง สามารถ
นําไปปลูกได๎ 

     

การบ ารุง ดูแล
รักษา ป้องกัน และ
ก าจัดศัตรูพืช 
 
 
 
 
 

-ปฏิบัติการให๎น้ําลําไยได๎เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่สวน 
-ปฏิบัติการเลือกชํวงเวลาให๎ปุ๋ยได๎เหมาะสม
กับสภาพลําไย 
-ดูแลสวนลําไยไมํให๎ได๎รับความเสียหายจาก
ศัตรูพืชได๎เหมาะสม 
-มีวิธีการในการดูแล ป้องกันศัตรูพืชที่ไมํ
สํงผลเสียกับชีวิต 
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     ทักษะ                              รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 
 

-เลือกใช๎วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ๑ถูกต๎อง 
เหมาะสม ถูกต๎อง เหมาะสม ในการป้องกัน 
ดูแลสวนลําไย  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

การผลิตล าไย -ตัดแตํงกิ่งได๎เหมาะสมกับการเตรียมต๎น
ลําไยเพื่อออกชํอดอก 
-เลือกความพร๎อมของสภาพลําไย เชํน
ลักษณะใบ ได๎ถูกต๎องกับการใสํสารเรํงการ
ออกดอก 
-ปฏิบัติการใสํสารเรํงดอกลําไยได๎ถูกวิธี 
-ตัดแตํงชํอดอกเพื่อให๎ได๎ผลผลิตลําไยที่มี
คุณภาพได๎เหมาะสม 

     

การเก็บเกี่ยวล าไย -สามารถประเมินเวลาที่จะเก็บผลลําไยใน
สวนได๎เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิต
ลําไย 
-เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยได๎ถูกต๎อง เหมาะสม
กับคุณภาพของผลผลิตลําไย 

     

 คะแนนรวม      

คะแนนเฉลี่ย  

 

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประเมิน                                                                                
(.......................................................) 

                                                                                     วันที่............เดือน............... พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตทักษะการประกอบอาชีพสวนล าไย 
ประกอบการเรียนรู้ หลักสูตรบูรณาการ  เร่ือง  “ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น”  

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยท่ีสุด) 

การปลูก และขยายพันธุ์ล าไย 
1.จัดเก็บ บํารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ที่
ใช๎ในการปลูกลําไยได๎ 
2.มีการเตรียมดิน และเลือกดินในการปลูก
ลําไย 
3.คัดเลือกพันธุ๑ลําไยที่จะปลูกได๎เหมาะสม
กับสภาพดิน และสภาพอากาศ 
4.สามารถปลูกลําไย และดูแลให๎ต๎นลําไยที่
ปลูกเจริญเติบโตได๎ 
5.ปฏิบัติการตอนกิ่งลําไยและสามารถนําไป
ปลูกได๎ 
 
 
 
 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
สามารถเป็นแบบอยําง

และถํายทอดให๎กับ
ผู๎อ่ืนได๎ 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
สามารถเป็น
แบบอยํางได๎ 

ปฏิบัติได๎ด๎วย
ตนเอง 

ปฏิบัติได๎ โดยมีผู๎อื่น
คอยแนะนําเป็น

บางคร้ัง 

ปฏิบัติได๎ แตํต๎องมี
ผู๎อ่ืนคอยแนะนําตลอด 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
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5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยท่ีสุด) 

การบ ารุง ดูแลรักษา ป้องกัน และก าจัด
ศัตรูพืช 
6.ปฏิบัติการให๎น้ําลําไยได๎เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่สวน 
7.ปฏิบัติการเลือกชํวงเวลาให๎ปุ๋ยลําไยได๎
เหมาะสมกับสภาพลําไย 
8.ดูแลสวนลําไยไมํให๎ได๎รับความเสียหาย
จากศัตรูพืชได๎ 
9.มีวิธีการในการดูแล ป้องกันศัตรูพืชที่ไมํ
สํงผลเสียกับชีวิต 
10.เลือกใช๎วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ๑ถูกต๎อง 
เหมาะสม ถูกต๎อง เหมาะสม ในการป้องกัน 
ดูแลสวนลําไย 
 
 
 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
สามารถเป็นแบบอยําง

และถํายทอดให๎กับ
ผู๎อ่ืนได๎ 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
สามารถเป็น
แบบอยํางได๎ 

ปฏิบัติได๎ด๎วย
ตนเอง 

ปฏิบัติได๎ โดยมีผู๎อื่น
คอยแนะนําเป็น

บางคร้ัง 

ปฏิบัติได๎ แตํต๎องมี
ผู๎อ่ืนคอยแนะนําตลอด 

 

 

 1
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รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยท่ีสุด) 

การผลิตล าไย 
11.ตัดแตํงกิ่งได๎เหมาะสมกับการเตรียมต๎น
ลําไยเพื่อออกชํอดอก 
12.เลือกความพร๎อมของสภาพลําไย เชํน
ลักษณะใบ ได๎ถูกต๎องกับการใสํสารเรํงการ
ออกดอก 
13.ปฏิบัติการใสํสารเรํงดอกลําไยได๎ถูกวิธี 
14.ตัดแตํงชํอดอกเพื่อให๎ได๎ผลผลิตลําไยที่มี
คุณภาพได๎เหมาะสม 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
สามารถเป็นแบบอยําง

และถํายทอดให๎กับ
ผู๎อ่ืนได๎ 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
สามารถเป็น
แบบอยํางได๎ 

ปฏิบัติได๎ด๎วย
ตนเอง 

ปฏิบัติได๎ โดยมีผู๎อื่น
คอยแนะนําเป็น

บางคร้ัง 

ปฏิบัติได๎ แตํต๎องมี
ผู๎อ่ืนคอยแนะนําตลอด 

 การเก็บเกี่ยวล าไย 
15.สามารถประเมินเวลาที่จะเก็บผลลําไยใน
สวนได๎เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิต
ลําไย 
16.เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยได๎ถูกต๎อง 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิตลําไย 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
สามารถเป็นแบบอยําง

และถํายทอดให๎กับ
ผู๎อ่ืนได๎ 

ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
สามารถเป็น
แบบอยํางได๎ 

ปฏิบัติได๎ด๎วย
ตนเอง 

ปฏิบัติได๎ โดยมีผู๎อื่น
คอยแนะนําเป็น

บางคร้ัง 

ปฏิบัติได๎ แตํต๎องมี
ผู๎อ่ืนคอยแนะนําตลอด 
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แบบวัดเจตคติท่ีมีต่อการประกอบอาชีพสวนล าไย 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจํานวน  15  ข๎อ  สร๎างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอ 
การประกอบอาชีพสวนลําไย  คําตอบที่ได๎จะไมํมีผลใด ๆ ตํอการเรียน 
 2. นักเรียนมีอิสระในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของตนเอง  คําตอบของนักเรียนจะไมํมี
การตัดสินถูกหรือผิด  ดังนั้นขอให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แท๎จริงของตนเองโดยไมํต๎องวิตกกังวล  
 3. วิธีการตอบแบบสอบถาม  ให๎นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชํองให๎ตรงกับระดับความรู๎สึกขอบ
นักเรียนเพียงชํองเดียว  ตามตัวอยํางข๎างลําง  ข๎อใดตอบเกินหนึ่งชํองแสดงวําข๎อนั้นใช๎ไมํได๎ 

ข้อท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 นักเรียนควรมีความร๎ูเกี่ยวกับการตลาด
ของพืชลําไย 

 
 

    

ค าอธิบาย 
 จากตัวอยํางนักเรียนทําเคร่ืองหมาย   ในชํองเห็นด๎วยอยํางยิ่ง หมายถึง  การประกอบอาชีพสวนลําไย
ควรมีความรู๎เกี่ยวกับการตลาดของพืชลําไย 
ค าชี้แจง   โปรดอํานข๎อความตํอไปนี้  แล๎วทําเคร่ืองหมาย ในชํองให๎ตรงกับระดับความคิดเห็นของ 

  นักเรียนให๎มากที่สุด  

ข้อท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 นักเรียนควรมีความร๎ูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพสวนลําไย 

     

2 การประกอบอาชีพสวนลําไยสามารถทํา
ให๎คุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยูํ
ของครอบครัวดีขึ้น 

     

3 นักเรียนทุกคนสามารถประกอบอาชีพ
สวนลําไยได๎ 
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ข้อท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 การประกอบอาชีพสวนลําไยสามารถทํา
ให๎ทุกคนในครอบครัวรํวมกันทํางานได๎ 

     

5 การประกอบอาชีพสวนลําไยเป็นอาชีพที่
สุจริต 

     

6 การประกอบอาชีพสวนลําไยสามารถ
ฝึกฝนและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

     

7 ผู๎ประกอบอาชีพสวนลําไยต๎องมีความ
อดทนตํออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได๎ 

     

8 การประกอบอาชีพสวนลําไยจัดเป็น
อาชีพหลักของชุมชนท๎องถิ่นของ
นักเรียนที่นําสนใจ 

     

9 นักเรียนจะมีความสุขที่ได๎มีสํวนรํวม
ประกอบอาชีพสวนลําไย 

     

10 นักเรียนสามารถนําความร๎ูที่ได๎รับใช๎ใน
การประกอบอาชีพสวนลําไย 

     

11 นักเรียนมีความยินดีที่จะหารายได๎พิเศษ
ด๎วยการประกอบอาชีพสวนลําไยเพื่อเป็น
คําเลําเรียนและชํวยเหลือครอบครัว 

     

12 นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะได๎
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎ที่ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพสวน
ลําไย 
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ข้อท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

13 นักเรียนหาโอกาสศึกษาหาความรู๎
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวน
ลําไยให๎ประสบความสําเร็จ 

     

14 นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนตํอ
การประกอบอาชีพสวนลําไยของชุมชน
และท๎องถิ่น 

     

15 การประกอบอาชีพสวนลําไยให๎ประสบ
ความสําเร็จควรต๎องมีความเพียรพยายาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  

 

1. นายระวี คงภาษี   ผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารหลักสูตร 

2. นายประสงค๑ พยุงกรพินธุ๑   รองผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอมก๐อยวิทยาคม  
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารหลักสูตรท๎องถิ่น  
3.  นายมงคล  แก๎วกลางเมือง  หัวหน๎าเกษตรอําเภอฮอด  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหมํ  

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเกษตร 
4.  นางสายทอง   หล๎าใจ   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนฮอดพิทยาคม    

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหลักสูตร 
5.  นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง   ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎วิชาเกษตร 
6.  นายสุรศักดิ์  ดวงไทย   ผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพสวนลําไย  
7.  นางอรทัย  อุํนยาว    ผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพสวนลําไย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 



บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ.การพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของท๎องถิ่น. กรุงเทพมหานคร  : 
โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว, พิมพ๑ครั้งที่ 2, 2540. 

ชมพันธุ๑   กุญชร  ณ  อยุธยา.  การพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑ขําวทหารอากาศ, 2540. 
ธํารง  บัวศร.ี ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : เอราวัณการ  
พิมพ๑, 2532. 

นิดดา หงส๑วิวัฒน๑ และทวีทอง หงส๑วิวัฒน๑. ผลไม๎ 111 ชนิด: คุณคําอาหารและการกิน. กทม. แสงแดด. 2550  
 หน๎า 203 - 205  
บัวเรียม มณีวรรณ๑, ทองเลียน บัวจูม, เผําพงษ๑ ปูระณะพงษ๑ และ โยธิน นันตา.การศึกษาองค๑ประกอบทาง 

เคมี การยํอยได๎ของโภชนะ และพลังงานที่ใช๎ประโยชน๑ได๎ของเมล็ดลําไย และเน้ือในเมล็ดลําไยใน 
ไกํพื้นเมือง. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554.  

ปฎล  นันทวงศ๑ และ ไพโรจน๑  ด๎วงวิเศษ.  หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  สงขลา :  
สถาบัน   ราชภัฏสงขลา, 2543. 

ภาสกิจ วัณณาวิบูล. ร๎ูเลือกร๎ูใช๎ 100 ยาจีน. กทม. ทองเกษม. 2555  
รุจิร๑  ภูํสาระ. การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : บุ๏ค พอยท๑, 2545. 
สุมิตร  คุณานุกร. หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2536. 
เศรษฐมันต๑ กาญจนกุล. ล ำไยเครือ ใน ผลไม๎ในเมืองไทย. กทม. เศรษฐศิลป์. 2555 หน๎า 94-95  
เศรษฐมันต๑ กาญจนกุล. ล ำไยขำว ใน ผลไม๎ในเมืองไทย. กทม. เศรษฐศิลป์. 2555 หน๎า 104 - 105  
Beane , James A , Toepler , Jr. Conrad F. and Alessi , Jr. Samuel J. Curriculum Planning and 
                    Development. Massachusette : Allyn and Bacon , 1986. 
Kerr . Joseph and Keneth. “Metting the Changing Need of AdoultsThrough Education 
             Programes and Services,”  DissertationAdstractsInterrational. 36  (10) : 6424 –  

A. April 1976. 
Oliva , Peter F. Developing The Curriculum 3 rd ed. New York : Harper Collins Publishers,  

1992. 
Saylor ,J.Galen , Alexander , William M. and Lewis , Arthur J. Curriculum Planing for Better 
             Teaching and Learning. New York : Holt Rinehart and Winston, 1981. 

106 



Sowell ,Evelys , J. Curriculum An Integrative Introduction. New Jersey : Prentice Hall , 1996. 
Taba , Hilda . Curriculum Development : Theory and Practice . New York : Harcourt Brace  and  World, 
1962. 

107 


