
การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายประสิทธิ์  ชองขันปอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา  2545 

ISBN  974 – 653 – 591 – 9 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



THE DEVELOPMENT OF GRAPE BUDGRAFTING PROPAGATION CURRICULUM 
FOR SIXTH GRADERS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

By 
 

Prasit   Chongkhunpon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2002 

ISBN  974 – 653 – 591 – 9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา     
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6” เสนอโดย นายประสิทธิ์  
ชองขันปอน เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 1.  รองศาสตราจารย กาญจนา  คุณารักษ 
 2.  อาจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี 
 3.  อาจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
…………………………………..ประธานกรรมการ 
(อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล)  
……../………………./………….               
 
…………………………………..กรรมการ     …………………………………..กรรมการ
(รองศาสตราจารย กาญจนา  คุณารักษ)           (อาจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี)   
……../………………./………….                 ……../………………./…………. 
 
…………………………………..กรรมการ     …………………………………..กรรมการ 
 (อาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)                                (นายกมล  ปยภัณฑ)  
……../………………./………….                 ……../………………./…………. 
 
 
 

……………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 

                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่……...เดือน…….…….…….พ.ศ………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K 41462059  :  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ  :  การพัฒนาหลักสูตร/การติดตาพันธุองุน 
 ประสิทธ์ิ  ชองขันปอน  : การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
(THE DEVELOPMENT OF GRAPE BUDGRAFTING PROPAGATION FOR SIXTH GRADERS) อาจารย        
ผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ.กาญจนา  คุณารักษ, อ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ และ อ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี.  170 หนา. 
ISBN 974 – 653 – 591 – 9 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  3) การทดลองใช  
หลักสูตร และ 4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6        
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 52 คน เปนเวลา 15 คาบ ๆ ละ 20 นาท ี 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบประเมินความ
คิดเห็น 
 การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวน   
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ dependent. 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียน ผูปกครอง ผู นําตําบล ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอบานแพว ครูผูสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุ
องุน โดยใหผูรูในทองถิ่นดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา องคประกอบของหลักสูตร   
ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน แนวทางการจัด            
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และแผนการสอน 3 แผนการสอน ขอบขาย
เน้ือหาประกอบดวย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในการติดตาพันธุองุน วิธีการและขั้นตอนการติดตา
พันธุองุน การลงทุน การตลาด การคิดคาวัสดุแรงงาน และการกําหนดราคาจําหนาย  จากการประเมินองคประกอบ
ของหลักสูตรพบวา มีความสอดคลองเหมาะสม ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการสอนรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรูในทองถิ่น ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับการติดตาพันธุองุนกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถติดตาพันธุองุนไดถูกตอง รวดเร็ว และประณีต นักเรียนมีความคิดเห็น
ตอหลักสูตรในระดับปานกลาง ผูรูในทองถิ่นและนักเรียนมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ควรเพิ่มระยะเวลา
ในแตละแผนการสอนใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน              บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร                    ปการศึกษา 2545 
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………….. 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1. …..……….…………  2. …..…………….……  3. …..………….………. 
 

ง 
 



K 41462059  :  MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEYWORD : DEVELOPMENT / GRAPE BUDGRAFTING PROPAGATION CURRICULUM 
 PRASIT CHONGKHUNPON : THE DEVELOPMENT OF GRAPE BUDGRAFTING 
PROPAGATION CURRICULUM FOR SIXTH GRADERS. THESIS ADVISORS : 
ASSO.PROF.KANCHANA  KUNARUK, M.Sc., MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., AND WATCHARA  
LOWRIENDEE, Ph.D., 170 pp. ISBN 974 – 653 – 591 –  9 
 
 The purposes of this research were to develop the grape budgrafting propagation curriculum for 
sixth grader which consisted of 4 stages as follow : 1) The study of the fundamental data. 2) The 
development of the curriculum. 3) The implementation of the curriculum and 4) The evaluation of the 
curriculum.  The curriculum was implemented with sixth grade students for 15 periods. 
 The instruments employed were interview form, questionnaire and achievement test.  Percentage, 
mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis were employed for the analysis of data. 
 The result of the study concerning curriculum development showed that community, the students 
and other interested persons also desired the development of the grape budgrafting propagation curriculum 
by using local folklore in the curriculum and including local expert as teachers. 
 The following aspects were included in the curriculum namely principles, objectives, structure, 
course description, content, time duration and instructional direction, instructional media, measurement and 
evaluation test and lesson plans.  The curriculum content included general knowledge about equipments 
and the use of the equipments in budgrafting, methods and procedures of grape budgrafting, cost and 
benefit computation, price index and marketing.  The evaluation of the curriculum by experts showed that 
the curriculum functions were appropriate in all aspects.  The implementation of the curriculum revealed that 
the student’s pre-post test-scores were statistically significant different at .05 level.  Additionally the students 
had a positive attitude towards the curriculum.  Furthermore it was also recommended that the instructional 
time should be increased according to the curriculum content. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะทางดาน
เศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการมุงเนนขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทันสมัย 
ดวยอิทธิพลจากสภาพการเปลี่ยนแปลงและการมุงแขงขันทางธุรกิจไดสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ทางดานสังคม สภาพแวดลอม และยังรวมถึงสภาพชีวิตของคนไทย ฉะนั้นจะเห็นไดวา
การศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําให
มนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและ
สามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  ม.ป.ป. ก : 8) ดังนั้น การจัดการศึกษาที่จะสงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน
ดานสังคมและคุณภาพชีวิตจะตองมีการกระจายการจัดการศึกษาใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การกําหนดหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่น และเพ่ิมโอกาสในการจัดการศึกษาแกเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ม.ป.ป. : 71) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่ใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการจัดเนื้อหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอน ใหสัมพันธสอดคลองและเก้ือกูลกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยสงเสริม 
ใหองคกรตาง ๆ และประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ม.ป.ป. ก : 25) เชนเดียวกับแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาต ิฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีแนวทางที่จะสงเสริมใหสถาบันการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และนํามาใชอยางจริงจังและกวางขวาง โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
กําหนดและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการติดตามประเมินผลเพ่ือใหการจัดการศึกษามีเนื้อหา   
สอดคลองกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถิ่น
ของตนไดอยางเปนสุข สามารถดํารงไวซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ศิลป       
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหงชาต ิ ม.ป.ป. : 69)  ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวขางตน ทางกระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 5) ได 
เห็นความสําคัญที่ตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสนองความตองการของ
ชุมชน จึงไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 ในขอ
ที่ 6 คอื ใหองคกรในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนทางดานวิชาการหรอืดาน
บริหาร เชน กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ไดแก การสอน
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ภาษาอังกฤษตั้งแตระดับประถมศึกษา การสอนวิชาชีพ เชน งานเกษตร งานกอสราง งานไฟฟา    
เปนตน และหลักสูตรการติดตาพันธุองุน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การ
ดํารงชีวิตและครอบครัว งานเกษตร ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 นอกจากนี้ไดมีนักการศึกษาใหความเห็นพองกันวา การจัดการศึกษาไมสามารถ
แปลกแยกไปจากทองถิ่น   เพราะการศึกษาจะตองนําเอาประเด็นในทองถิ่นนั้น ๆ   มาเปน   
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาของตน 
สามารถทําใหเด็กที่จบการศึกษาออกไปมีความรูสึกรับผิดชอบ และมีความสามารถที่จะ     
สรางสรรคสังคมได (กรมวิชาการ  2538 : 5) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
เพราะการจัดการศึกษาในระดับนี้มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตที่มีความสุข กอปรทั้งมีความสามารถคงสภาพอานออก เขียนได คิด
คํานวณได เพ่ือเปนสื่อในการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการประกอบอาชีพตามควรแก
วัย และสามารถดํารงตนเปนพลเมืองดีของประเทศ (ธีระ  รุญเจริญ  2538 : 84) และเพ่ือใหการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายขางตน (กระทรวงศึกษา  
ธิการ  2535 : 4) จึงไดกําหนดแนวดําเนินการดังนี้      
 1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น โดยใหทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความหมาะสม 
      2.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับความสนใจ  
และสภาพชีวิตจริงของผูเรียนและใหโอกาสทัดเทียมกัน ในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
      3. จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุม
ประสบการณ และระหวางกลุมประสบการณใหมากที่สุด 
      4.   จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
สรางสรรค และกระบวนการกลุม 
 5.   จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติใหมากที่สุด และเนนใหเกิดความคิด
รวบยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ 
      6.  จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
      7.  ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ในการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
      8. ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพ้ืนฐาน 
เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวยกัน 
      9. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และการปฏิบัติจริง
ของผูเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3 

 จากแนวดําเนินการทั้ง 9 ขอ     จะเห็นวาในขอหนึ่งเปดโอกาสใหทองถิ่นพัฒนา
หลักสูตรตามสภาพของทองถิ่นและจัดใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาในปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาดานอาชีพใหกับทรัพยากร
มนุษยเปนอยางมาก จะเห็นไดจากหลักสูตรทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่
กําหนดใหเยาวชนของชาติไดเรียนรูเรื่องการงานและอาชีพ โดยระดับประถมศึกษามุงให
เยาวชนอายุระหวาง 6-11 ป มีความรูพ้ืนฐานทางดานการงานอาชีพใหเหมาะสมกับวัย เพ่ือไป
ชวยบิดามารดาประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษามุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถและทักษะทางอาชพีไดตามควรแกวัย ตลอดจนมีคานิยมและทัศนคตทิีดี่ตอ
งานอาชีพทุกอาชีพ มีความรูติดตัวพอไปประกอบอาชีพในสถานประกอบอาชีพ หรือแมแต
ประกอบอาชีพอิสระได (กรมวิชาการ  2533 ก : 1) ซึ่ง สาโรช  บัวศรี (2521 : 5-9) ไดกลาววา
การศึกษาเพ่ืองานอาชีพ หมายถึง การศึกษาที่เตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดทั้งที่
เปนอาชีพอิสระและรับจาง ทั้งในสวนที่ตองการความรูพ้ืนฐานและทักษะอยางงาย ๆ และ
สลับซับซอนตามความตองการของผูเรียน การเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมทางอาชีพจะตองมี
ข้ันตอนและคํานึงถึงความแตกตางดานวัยวุฒิ พ้ืนความรู ประสบการณ และความสนใจ 
นอกจากนี้ ลาวัณย     ถนองจันทร (2526 : 15) ไดแสดงทัศนะวา การเตรียมผูเรียนใหมีความ
พรอมในการประกอบอาชีพเปนสิ่งสําคัญมาก การศึกษาทุกระดับจะตองสอดแทรกวิชาชีพ วิธี
เตรียมผูเรียนเพ่ืออาชีพนั้น จะตองคํานึงถึงความรูและความถนัดสวนตัว และเนื่องจากอาชีพมี
อยูจํากัด การปลูกฝงอาชีพอยางเดียวยังไมพอ ควรสอนใหผูเรียนรูวิธีการเรียนดวยตนเองเพ่ือ
แสวงหาความรูสําหรับประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีอยูในสังคมตอไป ฉะนั้นจะเห็นไดวาการปรับ
รายละเอียดของหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่นเปนสิ่งจําเปนอยาง
ย่ิงในการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
อนุรักษและพัฒนาทองถิ่นของตน (สวัสด์ิ  จงกล 2529 : 71) นอกจากนี้ สิริพร  บุญญานันท 
(2530 : 1-6) ไดกลาวถึง  แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตไววาควรเนนความสําคัญของ
การเรียนวิชาชีพ เนื่องจากในอนาคตผูเรียนสวนใหญยังไมสามารถศึกษาตอในระบบโรงเรียน
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นระบบที่เปนจริงในสังคมจะชวยใหผูเรียนและสังคมเห็น
ความสําคัญของการเรียนวิชาชีพมากข้ึน หลักสูตรจะตองเนนในเรื่องนี้มากข้ึน โดยพยายามจัด
ใหผูเรียนไดประสบการณตรงในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เทาที่ผานมาแลวนั้น ไมประสบ
ผลสําเรจ็ในเรือ่งงานที่เตรยีมไปสูอาชพี และไมตรงกับสภาพของทองถิน่ ไมเขาขายลกัษณะของ
หลักสูตรทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากในทองถิ่นประกอบอาชีพการทําสวนผลไม โดยเฉพาะ
องุนเปนสวนมาก จากการสัมภาษณ โนรา  คงถิ่น (2543) กํานันตําบลเจ็ดริ้วกลาววา หลักสูตร
กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับอาชีพการปลูกองุนในทองถิ่น หลักสูตรงาน
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ที่เตรียมไปสูอาชีพควรจะมีความสัมพันธกับหลักสูตรทองถิ่นที่ใชกันอยู เพราะองุนเปนพืช
เศรษฐกิจ พ้ืนที่และภูมิอากาศของอําเภอบานแพวเหมาะกับการปลูกองุน องุนเปนพืชที่ตลาด
ตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง พันธุองุนที่ติดตาแลวยังเปนที่
ตองการของเกษตรกรตางจังหวัด เชน ราชบุรี กาญจนบุรี และบุรีรัมย จากการสัมภาษณ       
สังวัลย  มอญใต (2543) เกษตรกรผูจําหนายก่ิงพันธุองุนติดตา 
 

ปญหา 
 

 จากการสํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมงานและพ้ืนฐานอาชีพ ของ   
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร พบวา โรงเรียนในอําเภอ     
บานแพว สวนใหญมีขอจํากัดในหลายดาน กลาวคือ (1) ดานครู พบวาครูสวนใหญเปนครู
ประจําชั้นและสอนทุกกลุมประสบการณ จึงทําใหครูไมมีเวลาในการที่จะศึกษาหลักสูตรอยาง  
ลึกซึ้ง และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ โดยเฉพาะงานที่
เตรียมไปสูอาชีพ ครูขาดความรู ความสามารถ เกณฑการวัดและประเมินผลยังไมชัดเจน      
(2) ดานโรงเรียน พบวาโรงเรียนสวนใหญตั้งอยูหางไกลแหลงความรูและทรัพยากร จึงไมมีสื่อ
การเรียนการสอนอยางเพียงพอทุกกลุมประสบการณ โดยเฉพาะในกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ และอาคารสถานที่ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (3) ดานชุมชน พบวาผูปกครองของนักเรียนสวนใหญ
ใหความสนใจตอบุตรหลานนอยในการติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมักจะ
มอบใหโรงเรียนดําเนินการเองทั้งหมด และ  (4) ดานงบประมาณ พบวางบประมาณที่ไดจาก  
รัฐบาลมีจํากัดและขาดแคลนอุปกรณประกอบการเรียนการสอนและวัสดุฝกงาน ดังนั้นโรงเรียน
สวนใหญจึงจัดการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพตามสภาพที่เปนอยู ซึ่งไม   
ตอบสนองความตองการของนักเรียนและทองถิ่น จากการสัมภาษณ สมบัติ  ศรีสุพัฒน (2543) 
ศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว กลาววาผลสัมฤทธิ์ของกลุมการงาน
และพ้ืนฐานอาชีพต่ํากวาเกณฑที่กําหนด วิโรจน วัฒนานิมิตรกุล (2530 : ช) ซึ่งไดศึกษาสภาพ
ปญหาของการจัดการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ พบวา ครูขาดความรูความ
เขาใจในหลักสูตร ขาดแหลงวิทยากรในทองถิ่น ชวงเวลาในการดําเนินการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอนไมเพียงพอ และที่สําคัญคือในการจัดการเรียนการสอน พบวาขาดแหลงขอมูลเก่ียวกับ
เทคนิคและวิธีสอน เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลไมเพียงพอ และเกณฑในการวัดผล
และประเมินผลยังไมชัดเจน เชนเดียวกันกับ ไพฑูรย  ทองทรัพย (2536 : 151) ที่ไดศึกษา
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ พบวาครูผูสอนขาดความรู
ความชํานาญในการจัดการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ขาดเอกสารประกอบ
หลักสูตรที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอตอจํานวน  
นักเรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงานไมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน จากรายละเอียดดังกลาว
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ขางตนจะเห็นไดวาสภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพจะประสบ
ปญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอําเภอบานแพวก็เปนอําเภอหนึ่งที่ประสบปญหาดังกลาว จึงสงผล
ใหนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑเปาหมาย
ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว โดยสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว
ไดกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไว    รอยละ 80 ในแตละปการศึกษา แตจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2538-2541 มีคาเฉลี่ยรอยละ 77.50, 74.62, 77.96 และ 77.08 
ตามลําดับ (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  2541 : 21) ดานหลักสูตรพบวา
อําเภอบานแพวยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของทองถิ่นอยาง
เปนระบบตามทฤษฎีของการพัฒนาหลักสูตทองถิ่น โดยเฉพาะในกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพในแขนงงานเลือก (งานที่เตรียมไปสูอาชีพ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และจากการสํารวจ
สภาพชุมชนในอําเภอบานแพว เมื่อป พ.ศ. 2540 พบวานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับซึ่งอยู
ในวัยแรงงาน อายุ 14-40 ป มีการเคลื่อนยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 9 
ของประชากร (สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว  ม.ป.ท. : 29) จากการสัมภาษณ โนรา  คงถิ่น 
(2543) กํานันตําบลเจ็ดริ้ว พบวาขอมูลการอพยพของประชากรในวัยแรงงานดังกลาวสะทอนให
เห็นสภาพการจัดการศึกษาที่ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะไมสามารถปลูกฝงใหคนรักทองถิ่น 
 จากขอมูลทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และการ
อพยพของประชากรวัยแรงงานออกจากทองถิ่น ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตร
งานที่เตรียมไปสูอาชีพ ซึ่งอยูในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนรักถิ่นฐานของตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการประกอบ
อาชีพและรูจักพัฒนาศักยภาพของตนเองในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต และยัง
เปนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และผลจากการสํารวจความตองการโดยการสัมภาษณ
นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และผูนําตําบล พบวา วิชาชีพที่นักเรียนชั้น ป.6 ผูปกครอง และ   
ผูนํา  ตําบลตองการใหพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรงานที่เตรียมไปสูอาชีพเรื่องการติดตาพันธุ
องุน ซึ่งเปนอาชีพที่จะสรางรายไดใหแกครอบครัวไดมากอีกอาชีพหนึ่ง เพราะนอกจากจะนํามา
ปลูกแลวยังสามารถจําหนายไดดวย จากการสัมภาษณ สังวัลย  มอญใต (2543) ผูประกอบการ
คาก่ิงพันธุองุนติดตา ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประพจนปญหาของการวิจัย 
 จากรายละเอียดของปญหาที่ไดกลาวแลวในตอนตนจึงเปนที่มาของการกําหนด
ปญหาของการวิจัยครั้งนี้ไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพของ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (การศึกษาภาคบังคับ) ในอําเภอบานแพวต่ํากวาเกณฑที่    
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพวกําหนดไว และนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ    
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ดังกลาวที่อยูในวัยแรงงานสวนหนึ่งของโรงเรียนในอําเภอบานแพว มีการเคลื่อนยายไปทํางาน
ภาคอุตสาหกรรมนอกทองถิน่ โรงเรยีนในอําเภอบานแพวยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหหมาะสม
กับสภาพความตองการของทองถิ่นอยางเปนระบบตามทฤษฎีของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
เพ่ือที่จะดึงนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเหลานั้นใหประกอบอาชีพอยูในทองถิ่นของตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่นที่เก่ียวกับการติดตาพันธุองุน ซึ่งการติดตาพันธุ
องุนเปนงานอาชีพที่สรางรายไดไดมากอาชีพหนึ่ง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนใหญ
ยังไมมีความรูความสามารถในเรื่องนี้ กอปรกับทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูปกครอง 
และผูนําตําบลมีความตองการที่จะมีหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
 

ความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นเปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นเขา
มามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ    
ทองถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือประโยชนใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและของทองถิ่นในดาน  
ตาง ๆ โดยเรียนรูเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง รวมทั้งใหผูเรียนรูจักทองถิ่นของตนเอง เกิดความรักและ
ผูกพันกับทองถิ่น ซึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ไดมีการกําหนดนโยบายใหจัดการศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น ในสวนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติก็ไดสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียน
ประถมศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น เพราะเห็นวาโรงเรียนไมควรแปลก
แยกจากทองถิ่น หากสถานศึกษาไมใหความสนใจกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จะสงผลใหครู   
และบุคลากรทางการศึกษาขาดการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น       
นักเรียน และชุมชนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทําใหสภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาไมประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในกลุม
การงานและพ้ืนฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนใน
การที่จะออกไปประกอบอาชีพสุจริตและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ทั้งนี้เพราะ
การจัดการเรียนการสอนในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพมุงใหผูเรียนมีคุณสมบัติสําคัญ คือ 
ทํางานเปน มีนิสัยรักการทํางาน มีการปรับปรุงงานอยูเสมอ  
 หลักสูตรการติดตาพันธุองุน ในหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการที่จะออกไปประกอบอาชีพ
สุจริตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ฝกใหทํางานเปน มีนิสัยรักการทํางาน และรูจักปรับปรุงงานอยู
เสมอ  
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 ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูในทองถิ่นอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มานานกวา   
25 ป เหน็ความสําคัญและถือเปนหนาที่ที่จะทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุ
องุนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และจากการศึกษาความตองการในการพัฒนา     
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีความตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธองุนมากที่สุด คือ 
รอยละ 83.43 สวนผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และผูนําตําบล มีความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุนมากที่สุดคือ รอยละ 81.68 ดังตารางที่ 1   และตาราง
ที่ 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงความสนใจและความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เก่ียวกับ 
 การเลือกอาชีพ 
 

วิชาชีพ ความตองการ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมสนใจ 
1.  การติดตาพันธุองุน 83.43 7.31 4.33   3.45   1.48 
2.  การตอนก่ิงมะนาว 1.36 2.49 5.39   6.41 84.35 
3.  การเพาะมะพราวน้ําหอม 3.39 4.15 3.42 41.59 47.45 
4.  อื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

 

ตารางที่ 2 ความตองการของผูปกครองและผูนําตําบลเก่ียวกับการเลือกอาชีพ 
 

วิชาชีพ ความตองการ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมสนใจ 
1.  การติดตาพันธุองุน 81.68 9.18 3.76   3.23   2.50 
2.  การตอนก่ิงมะนาว 3.61 2.48 8.96 29.84 55.11 
3.  การเพาะมะพราวน้ําหอม 1.85 3.43 5.35 30.06 59.31 
4.  อื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตองตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายแตละกลุม ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองในแตละกลุมเปาหมายจะมี
ลักษณะที่แตกตางกัน ไดมีผู เสนองานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ สุชาติ          
ลี้ตระกูล (2531 : บทคัดยอ) ทําการพัฒนาหลักสูตรสําหรับลูกกรรมกรกอสรางกอนวัยเรียนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจ ขอมูล     
พ้ืนฐานเพ่ือนํามาสรางเปนโครงรางหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ ไดแก ชุมชน     
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กอสราง จํานวน 6 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวยกรรมกรกอสรางที่มีครอบครัวและบุตร ลูก
กรรมกรกอสราง ครูผูสอนในศูนยเด็กเล็กเคลื่อนที ่รวมจํานวนทั้งหมด 211 คน เครื่องมือที่ใชใน
การสํารวจประกอบดวย แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบวัดสมรรถภาพ   
พ้ืนฐานบางประการ ข้ันตอนที่ 2 การรางและพัฒนาหลักสูตร เปนการนําผลการสํารวจขอมูล   
พ้ืนฐานมากําหนดประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตร หลังจากนั้นไดนําโครงรางของหลักสูตรไปให    
ผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม   
จํานวน 1 ฉบับ ภายหลังการประเมินแลวก็นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรอีกครั้ง  
ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร นําหลักสูตรไปทดลองใชกับลูกกรรมกรกอสรางที่ศูนยเด็ก
เล็กเคลื่อนที่โดยมีเครื่องมือวัดผลจากการทดสอบและประเมินพฤติกรรม  จํานวน 5 ฉบับ       
ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการทดลองใช โดยปรับเนื้อหาและรายละเอียด    
บางประการภายในหลักสูตร รัตนะ  บัวสนธ (2535 : บทคดัยอ) ไดทําการพัฒนา หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในเขต    
ภาคกลางตอนลาง  ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรคือ  ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มีการเขาไปอยูรวมในชุมชนเพ่ือศึกษาประมวลขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น   
ขอมูลทั่วไปของชุมชน ขอมูลการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ขอมูลความสัมพันธระหวางวัด โรงเรียน และ 
ชุมชน  ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาโครงรางหลักสูตร หลังจากนั้นทําการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญภายนอกชุมชนและผูรูในชุมชน นําขอมูลจากการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรมา
ปรับปรุงแกไขเปนหลักสูตรฉบับจริง ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชหลักสูตร โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในชุมชนเปนกลุมตัวอยาง ครูสองคนเปนผูนําหลักสูตรไปใช
และผูรูในชุมชนสองคนเปนผูรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร 
เปนการประเมินหลักสูตรขณะใชหลักสูตร ขอมูลที่เก็บรวบรวมคือ ขอมูลที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนครั้งหนึ่ง ๆ   หลังจากนั้นเปนการประเมินผลสรุปหลังจากใชหลักสูตรเสร็จสิ้น   สุภา
ภรณ         โรมเริงฤทธิ์ (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
ทองถิ่น (กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ  สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้คือ 
ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการเขียนโครงรางหลักสูตร ข้ันตอนที่ 2 การ
พัฒนาหลักสูตร โดยเขียนโครงรางหลักสูตรที่รางข้ึน   ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร   
ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรโดยนําผลจากการทดลองใชมาปรับปรุงในสวนของโครงสราง
และสวนประกอบอ่ืนที่ไมเหมาะสม และ มาเรียม  นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนา
หลักสูตรการวิจัย      วัฒนธรรม ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ ข้ันตอนที่ 1 การ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน      ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน    
ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร โดยเปนการ
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ประเมินผลในขณะใชหลักสูตรและการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้งผลกระทบของการ
ใชหลักสูตร  สวน ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2529 : 123-135) ซึ่งกลาวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นไว 12 ข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ควรมีการจัดตั้งคณะทํางาน
ประมาณ 5-8 คน และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานเนื้อหาวิชา ดานการสอน 
ดานสภาพของทองถิ่น และดานการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาเก่ียวกับสภาพและความ  
ตองการของชุมชน การสํารวจสภาพและความตองการของผูเรียน การศึกษาความเขาใจใน  
หลักสูตรแมบท และการวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 
 3. การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรระดับทองถิ่น 
 4. การกําหนดเนื้อหา 
 5. การกําหนดกิจกรรม 
 6. การกําหนดคาบเวลาเรียน 
 7. การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล 
 8. การจัดทําเอกสารหลักสูตร 
 9. การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร 
            10. การเสนอขออนุมัติใชหลักสูตร 
            11. การนําหลักสูตรไปใช 
            12. การประเมินผลหลักสูตร 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยดังนี้คือ ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรการติดตา
พันธุองุน  ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร การติดตาพันธุองุน โดยนําขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 
มาพัฒนาหลักสูตรฉบับรางและใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการวัดผลประเมินผล 
และดานภาษา นําการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช
หลักสูตร กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 52 คน มีผูรูในทองถิ่นรวมกับผูวิจัย
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล และข้ันตอนที่ 4  การประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญรวมกันปรับปรุงแกไขหลังจากการทดลองใชหลักสูตรการติดตา
พันธุองุน  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พัฒนาหลักสูตร  ทดลองใชหลักสูตร  ประเมินผลและปรับปรุง  
ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาโครงรางหลักสูตร  • สอนนักเรียนชั้นประถม  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
• ศึกษาและวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  • หลักการ     ศึกษาปที่ 6  • ทักษะการติดตาพันธุองุน  
   - แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  • จุดประสงค     - ผูวิจัย  • ความคิดเห็นของนักเรียนที่ม ี  
   - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  • โครงสราง     - ผูรูในทองถ่ิน     ตอหลักสูตรการติดตาพันธุองุน  
     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  • แนวการจัดกิจกรรม       
   - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544     การเรียนการสอน      
• วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  • สื่อการเรียนการสอน      
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  กลุมการงานและพื้นฐาน  • การวัดผลประเมินผล      
    อาชีพ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
    พุทธศักราช 2544         
• ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ  ประเมินฉบับรางหลักสูตร      
   - หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว  โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ                           ไมผาน   ผาน 
   - ศึกษานิเทศก (สํานักงานการประถมอําเภอบานแพว)  เพื่อหาประสิทธิภาพ    ผลการประเมิน  
   - ผูบริหารโรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว        
   - ผูสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ       
   - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 

ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 
   

 
 หลักสูตรการติดตา 

พันธุองุน 
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว        
   - ผูประกอบการคากิ่งพันธุองุนติดตา        
   - ผูรูในทองถ่ิน        

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย 

10 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมี
ข้ันตอน 4 ข้ันตอน คอื 
 1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 6 ในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรยีนวัดเจ็ดริ้ว สงักัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมทุรสาคร 
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ทักษะการติดตาพันธุองุน และความคิดเหน็ของ  นกัเรยีนทีม่ตีอ
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 

คําถามการวิจัย 
 1. ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เปนอยางไร 
 2. การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
มีลักษณะและมีประสิทธิภาพอยางไร 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 เปนอยางไร 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการติดตาพันธุ องุน  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันหรือไม ทักษะในการตดิตาพันธุองุน 
และความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรการติดตาพันธุองุนเปนอยางไร และผลการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเปนอยางไร 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. หลักสูตรการติดตาพันธุองุน มีประสิทธิภาพโดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 
(I.O.C. : Index of item objective congruence) ไมต่ํากวา 0.5 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการติดตาพันธุองุนกอนและหลังการใชหลักสูตร
การติดตาพันธุองุนแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร  ประชากรที่ใชในการทดลองใชหลักสูตรการติดตามพันธุองุน เปน      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ    
บานแพว สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 52 คน 
 

 เน้ือหา  หลักสูตรการติดตาพันธุองุน ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
ติดตาพันธุองุนจะตองปลูกตนตอองุนปา เนื่องจากมีความสมบูรณและเปนตนตอที่ทนตอทุก
สภาพพ้ืนที่ เมื่อตองการขยายพันธุตองเอาสวนที่เปนตาขององุนทั้งสามพันธุ ไดแก พันธุไวท  
พันธุคารดินัล และพันธุปอกดํา มาติดกับตนตอองุนปา แบงเนื้อหาออกเปน 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 
เครื่องมือและวัสดุการติดตาพันธุองุน เรื่องที่ 2 วิธีการและข้ันตอนการติดตาพันธุองุน และเรื่อง
ที่ 3 การลงทุน การตลาด การคิดคาวัสดุแรงาน และการกําหนดราคาจําหนาย  
 

 ระยะเวลาทดลองใชหลักสูตร สัปดาหละ 6 คาบ คาบละ 20 นาที จํานวน 5 
สัปดาห 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใหความหมายนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
 

 การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน หมายถึง การดําเนินงานตามข้ันตอน 4 
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่นําไปสูการสรางหลักสูตร ข้ันตอนที่ 2 การ
พัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน  ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 
 หลักสูตรการติดตาพันธองุน เปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนอยูในกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง      
คําอธิบายรายวิชา เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
การวัดผลและประเมินผล  
 

 การติดตาพันธุองุน  หมายถึง การขยายพันธุองุนโดยการเอาตาขององุนพันธุดี  
มาติดกับตนตอปา เพ่ือใหพันธุตอปาซึ่งแข็งแรงและใชเปนตนตอของพันธุดี 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียน
ตามหลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 

 ทักษะในการติดตาพันธุองุน หมายถึง ความสามารถในการทําการติดตาพันธุองุน
ไดถูกตอง รวดเร็ว และประณีต 
 ความคิดเห็นตอหลักสูตร  หมายถึง ความรูสึกที่เกิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีตอหลักสูตรการ
ติดตาพันธุองุนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว  
 

 ผูรูในทองถิ่น  หมายถึง ผูมีความรูและประกอบอาชีพการติดตาพันธุองุน พรอมทั้ง
จําหนายก่ิงพันธุองุนติดตา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น โดยผู วิจัยไดกําหนด
สาระสําคัญประกอบดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้คือ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา      
หลักสูตรในระดับทองถิ่น ลักษณะการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ผูมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สภาพการปลกู
องุนในอําเภอบานแพว การติดตาพันธุองุน และภูมิหลังของอําเภอบานแพว 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
 

 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึน หรือการจัดทํา 
หลักสูตรข้ึนมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
จะรวมไปถึงการผลิตเอกสารตาง ๆ สําหรับผูเรียนดวย (Saylor and Alexander  1974 : 7) และ 
สงัด  อุทรานันท (2532 : 30) ก็ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว 2 ลักษณะ หมายถงึ 
การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึน และอีกความหมายหนึ่งเปนการสรางหลักสูตรข้ึนมาใหมโดย
ไมมีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย ในการพัฒนาหลักสูตรมีนักการศึกษาไดเสนอแนะแนวคิด
และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไวหลายแนวทางดังนี้ 
 1. ไทเลอร (Tyler  1949 : 1-2) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยตั้งเปนขอ
คําถามไว 4 ขอ คือ 
  1.1 มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่โรงเรียนจะตองใหเด็กไดรับ 
  1.2 มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี ้
  1.3 จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
  1.4 จะพิจารณาไดอยางไรวาวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้นไดบรรลุแลว 
  ไทเลอรมีความเห็นวาในการจัดหลักสูตรและการสอนควรจะตอบคําถามที่เปน  
พ้ืนฐาน 4 ประการ ใหไดเสียกอนแลวจะตองเรียงตามกันมาเปนลําดับ ฉะนั้นการตั้ง
วัตถุประสงคในขอแรกจึงสําคัญที่สุด เพราะคําถาม 3 ขอนั้นข้ึนอยูกับจุดประสงคขอแรกที่
กําหนดไวและในการเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรนั้น  ไมไดทําเปนแผนภูมิ

14 
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อธิบายกระบวนการที่เสนอไว แต วิชัย  วงษใหญ (2537 : 11) ไดนําเสนอรูปแบบและแนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรมาอธิบายเปนแผนภูมิ ดังเสนอในแผนภูมิที่ 2  
 รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร  ตามแนวคิดของ วิชัย     
วงษใหญ (2537 : 11) 
 
   การศึกษาสังคม 
แหลงขอมูล 
เพื่อนํามา   การศึกษาผูเรียน 
กําหนด 
จุดมุงหมาย   การศึกษาแนวคิด     กําหนดจุดมุงหมาย 
ชั่วคราว    ของนักวิชาการ           ชั่วคราว 
 
   ปรัชญาสังคม 
 
   ปรัชญาการศึกษา 
 
   ขอมูลในการ           ทฤษฎีการเรียนรู 
   กําหนดเกณฑที ่
   ตรวจสอบพิจารณา          ปรัชญาการศึกษา 
   กลั่นกรองเปน 
   จุดมุงหมายจริง          ปรัชญาสังคม 
 
 
 
       จุดมุงหมาย 
 

 
   องคประกอบ  การเลือกและการ 
   ของหลักสูตร  จัดประสบการณ 
       การเรียน 
 
       การประเมินผล 
 
 
แผนภูมิที่ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
ที่มา  :  วิชัย  วงษใหญ,  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน : ภาคปฏิบัติ  
(กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2537), 11. 
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 2. ทาบา (Taba  1962 : 12) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ข้ันตอน  
ดังนี้ 
  2.1 วินิจฉัยความตองการ (diagnosis of needs) เปนการสํารวจความตองการ
และความจําเปนตาง ๆ ของสังคม 
  2.2 กําหนดจุดประสงค (formulation of objectives) โดยใชขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจเพ่ือใหจุดประสงคสอดคลองกับความตองการของสังคม 
  2.3 เลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) โดยการเลือกเนื้อหาสาระที่จะ
นํามาสอนตองใหตรงกับความตองการจําเปนของสังคม 
  2.4 จัดเนื้อหาสาระ (organization of content) จัดระเบียบ จัดลําดับ แกไข   
ปรับปรุงเนื้อหาสาระใหพิจารณาความยากงายของสาระวิชาวาอะไรควรเรียนกอนเรียนหลัง 
  2.5 เลือกประสบการณในการเรียนรู (selection of learning experiences)    
คัดเลือกประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรูสมบูรณย่ิงข้ึน 
  2.6 การจัดประสบการณการเรียนรู (organization of learning experience) จัด
ระเบียบ จัดลําดับ แกไขปรับปรุงประสบการณตาง ๆ เพ่ือใหจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
ตามจุดมุงหมายที่วางไว 
  2.7 การตัดสินใจวามีเนื้อหาและประสบการณอะไรที่จะตองประเมินผลวา ไดมี
การเรียนรูตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด และกําหนดดวยวาจะใชวิธีประเมินผล
อยางไร มีอะไรที่จะชวยในการประเมินผลไดบาง (determination of what to evaluate and of 
the ways and means of doing it) 
 

 3. โบแชมป (Beauchamp  1968 : 45) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่
เปนระบบ ซึ่งประกอบดวย ตัวนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) ดัง
แผนภูมิที่ 3 
 

ตัวนําเขา (input)  กระบวนการ (process)  ผลผลิต (product) 
     

พื้นฐานการศึกษา ลักษณะของ 
ชุมชน บุคลิกภาพ เนื้อหาที่ 
เรียนแลว แนวทางของศาสตร 
แตละสาขา คุณคาของสังคม 
และวัฒนธรรม 

 เลือกขอบขายและขั้นตอน 
ของหลักสูตร เลือกบุคลากร 
เลือกลําดับการดําเนินงาน 
พิจารณาวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร 
ตรวจสอบแกไขใหเรียบรอย 

 รูปเลมของหลักสูตร 
เพิ่มความรู เปลี่ยน 
เจตคติและสามารถ 
นําไปปฏิบิตได 

 

แผนภูมิที่ 3   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป 
ที่มา :  George A. Beauchamp, Curriculum Theory (Illinois : The Kagg Press, 1968) : 54. 
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 4. เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander  1974 : 27) ไดเสนอ   
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวาดวย (1) การศึกษาตัวแปรตาง ๆ จาก 
ภายนอก ไดแก ภูมิหลังของนักเรียน สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู แผนการศึกษาแหงชาต ิ
ทรัพยากรและความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตร และคําแนะนําจากผูประกอบวิชาชีพ   
(2) การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค (3) การนําหลักสูตรไปใช และ  (4) การ
ประเมินผล ดังแผนภูมิที่ 4 
 

 5. สงัด  อุทรานันท (2532 : 38-43) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 7    
ข้ันตอน ดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร จําเปนจะตองคํานึงถึงขอมูล
พ้ืนฐานของหลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเก่ียวกับผูเรียนและ
ทฤษฎีการเรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเก่ียวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา 
 

พ้ืนฐาน 
(ตัวแปรภายนอก) 

 การออกแบบ 
หลักสูตร 

 การนําหลักสูตร 
ไปใช 

 การประเมินผล 
หลักสูตร 

จุดมุงหมาย 
วัตถุประสงค 
ขอบเขต 

 ผูรับผิดชอบวางแผน 
หลักสูตร เปนผูตัดสินใจ 
ออกแบบหลักสูตร ที่มา 
ของการตัดสินใจมาจาก 
นโยบายการเมือง  
ตัวแทนของสังคม 
ซ่ึงอาจจะมีผลตอ 
การตัดสินใจออกแบบ 
หลักสูตร 

 ผูสอนเปนผูรับผิดชอบ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร 
หมายรวมถึงรูปแบบ 
อื่นที่ประกอบดวย 
ขอแนะนํา ซ่ึงเปรียบ 
เสมือนสื่อการเรียน 
การสอน ประกอบดวย 
การจัดการ การยืดหยุน 
เสรีภาพที่ใหแกผูสอน 
และผูเรียน 

 ผูสอนเปนผูรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธี 
การประเมินผลเพื่อ 
ตัดสินความกาวหนา 
ในการเรียนของผูเรียน 
ผูรับผิดชอบการพัฒนา 
หลักสูตร เปนการ
ประเมินการพัฒนา
หลักสูตร ขอมูลที่ได
จากการประเมิน 
ผลจะเปนพื้นฐานใน 
การพัฒนาหลักสูตร 
ระยะตอไปขางหนา 

 
 
 
แผนภูมิที่ 4   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร และอเล็กซานเดอร 
ที่มา  :  J Galen Saylor and William M. Alexander,  อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ,      
หลักสูตรและการพัฒนา  (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 314. 
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  5.2 การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร เพ่ือเปนการมุงแกปญหาและสนอง
ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว 
  5.3 การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู เพราะเนื้อหา
สาระที่จะนํามาสอนเปนเสมือนสื่อกลางที่พาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
  5.4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดมาตรการใหทราบ
วาควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตร 
ในตําราที่วาดวยการพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไปมักจะไมกลาวถึงการวัดผลการเรียนโดยตรง 
เพราะการวัดผลการเรียนเปนงานที่จะทําโดยนักวัดผล และในทางปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนนั้นมักจะจัดทําระเบียบการปฏิบัติที่แยกออกมาจากเอกสารหลักสูตร     
โดยเฉพาะ 
  5.5 การนําหลักสูตรไปใช เปนข้ันตอนของการนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติ หรือ
ไปสูการเรียนการสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัย      
กิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ หลายประเภท เชน การจัดทําเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร 
การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร เปนตน 
  5.6 การประเมินผลการใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตรมีความ      
มุงหมายทีจ่ะประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลกัสูตรเพ่ือใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากหลักสูตรนั้นเปนไป
ตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของสังคมและผูเรยีนเพียงใด ถาผลการประเมินไดพบขอบกพรอง
หรือมีจุดออนตรงไหนก็จะสงผลใหมีกิจกรรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในลําดับตอไป 
  5.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยูใหมีความหมาะสม หรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคม  
มากข้ึน 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท จะเห็นไดวามีความตอเนื่อง 
สัมพันธกันอยางเปนวัฏจักร ดังแผนภูมิที่ 5  หนา 19 
 6. งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตอง
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุม ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรที่จะ
ตอบสนองในแตละกลุมเปาหมายจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ไดมีผูเสนองานวิจัยที่เก่ียวกับการ
พัฒนา      หลักสูตรดังนี้คือ สุชาติ  ลี้ตระกูล (2531 : บทคัดยอ) ทําการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
ลูกกรรมกร กอสรางกอนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนํามาสรางเปนโครงรางหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชใน
การสํารวจ   ไดแก ชุมชนกอสราง จํานวน 6 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวยกรรมกรกอสรางที่มี
ครอบครัวและบุตร ลูกกรรมกรกอสราง ครูผูสอนในศูนยเด็กเล็กเคลื่อนที่ รวมจํานวนทั้งหมด 
211 คน    เครื่องมือที่ใชในการสํารวจประกอบดวย แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  
และแบบวัด 
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ขอมูลจากภายนอก 

 
 

วิเคราะหขอมูล 
พื้นฐาน 

    ประเมินผลการ       กําหนด 
      ใชหลักสูตร     จุดมุงหมาย 
 

ปรับปรุงแกไข 
 

   นําหลักสูตร        คัดเลือกและ 
       ไปใช      จัดเน้ือหาสาระ 
 

กําหนดมาตรการวัด 
และประเมินผล 

 
แผนภูมิที่ 5   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท 
ที่มา  :  สงัด  อุทรานันท,  พ้ืนฐานและการพัฒนาหลักสูตร,  พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพฯ :      
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 39. 
 

สมรรถภาพพ้ืนฐานบางประการ ข้ันตอนที่ 2 การรางและพัฒนาหลักสูตรเปนการนําผลการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานมากําหนดเปนประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตร หลังจากนั้นไดนําโครงรางของ
หลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง โดยใชเครื่องมือเปน
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ภายหลังการประเมินแลวก็นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข  
หลักสูตรอีกครั้ง ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร นําหลักสูตรไปทดลองใชกับลูกกรรมกร   
กอสรางที่ศูนยเด็กเล็กเคลื่อนที่ โดยมีเครื่องมือวัดผลจากการทดสอบและประเมินพฤติกรรม  
จํานวน 5 ฉบับ  และข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการทดลงใช โดยปรับเนื้อหา
และรายละเอียดบางประการภายในหลักสูตร และ มาเรียม  นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ไดทํา
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรมสําหรับขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาต ิซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
สรางหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตรวัฒนธรรม การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และ   ผูเก่ียวของ สํารวจความรูพ้ืนฐานของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ และสํารวจชุมชนที่เปนสนามวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ขอมูลพ้ืนฐาน โดยประมวลขอมูลตาง ๆ  มาพัฒนาเปนโครงรางหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวย 
หลักการ จุด        มุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม การวัดและการประเมินผล หลังจาก
นั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตร และนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงโครงราง
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หลักสูตร ข้ันตอน  ที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ โดยจัดใหมีการฝกอบรมภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติ
ภาคสนามในสนามวิจัย  และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร โดยเปนการประเมินผล
ในขณะใชหลักสูตรและการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้งผลกระทบของการใชหลกัสตูร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะพบวามีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับสรางหลักสูตร ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ    
ขอมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร 
โดยเปนการประเมินผลขณะใชหลักสูตร และการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้ง
ผลกระทบของการใชหลักสูตร 
 

หลักสูตรทองถิ่น 
 

 หลักสูตรทองถิ่นเปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ความไมสอดคลอง
กับสภาพความเปนอยูของผูเรียน ชุมชน ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยม    
ทําใหผูเรยีนไมสนใจที่จะศึกษาเพราะเปนเรือ่งไกลตัว จึงทาํใหมีการพัฒนาหลักสตูรทองถิน่ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน ดังนั้นจึงมีผูกลาวถึงความหมายของหลักสูตร
ทองถิ่นดังนี้คือ  กรมวิชาการ (2534 : 60)  ไดกลาววาหลักสูตรทองถิ่น หมายถึง การจัดทํา   
รายละเอียดในตัวหลักสูตร การจัดทําแผนการสอนในทุกกลุมประสบการณ จัดทําหลักสูตรและ 
คูมือคร ูงานเลือกในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และวิชาที่เก่ียวกับการดํารงชีวิต การจัดทํา
หนงัสือเสรมิประสบการณตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิน่ เพ่ือใหผูเรยีน
นําความรูและประสบการณในชั้นเรียนไปใชในชี วิตประจําวัน ในสวนของสํานักงาน           
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 7)   ไดกลาววา    หลักสูตรระดับทองถิ่น 
หมายถึง รายละเอียด  เนื้อหา แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน เอกสารความรู หนังสือ   
เสริมประสบการณที่จัดทําข้ึนใหสอดคลองเฉพาะทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกัน เพ่ือใหผูเรียนได   
เรียนรูเรื่องราวของตนเอง ชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ และสังคมอยางลึกซึ้ง และนําประสบการณนั้น
มาพัฒนาความเปนอยูของชีวิต อาชีพของสังคมใหดีข้ึน ในสวนของ สุภาภรณ  โรมเริงฤทธิ ์
(2535 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น (กลุมการงานและ
พ้ืนฐานอาชีพ) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้คือ ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการเขียนโครงรางหลักสูตร โดยสํารวจความสนใจและความตองการของชุมชน       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เก่ียวกับการเลือกอาชีพ กลุมตัวอยางเปนผูนําทองถิ่นและ       
ผูปกครองนักเรียน จํานวน 186 คน นักเรียน จํานวน 56 คน ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
โดยเขียนโครงรางหลักสูตรที่รางข้ึนประกอบดวย หลักการ จุดประสงคทั่วไป โครงสราง เนื้อหา 
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อัตราเวลาเรียน แนวการใชหลักสูตร การประเมิน และคําอธิบายรายวิชา หลังจากนั้นทําการ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุง ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร 
โดยนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และข้ันตอนที่ 4 การ      
ปรับปรุงหลักสูตร โดยนําผลจากการทดลองใชมาปรับปรุงในสวนของโครงสรางและ           
สวนประกอบอ่ืนที่ไมเหมาะสม หลังจากนั้น รัตนะ  บัวสนธ (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชน     
แหงหนึ่งในเขตภาคกลางตอนลาง ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรคือ ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเขาไปอยูรวมในชุมชนเพ่ือศึกษาประมวลขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูล   
ภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลทั่วไปของชุมชน ขอมูลการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และขอมูลทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ขอมูลความสัมพันธ
ระหวางวัด โรงเรียน และชุมชน ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาโครงรางหลักสูตร หลังจากนั้นทําการ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญภายนอกชุมชนและผูรูในชุมชนนําขอมูลจากการ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรมาปรับปรุงแกไขเปนหลักสูตรฉบับจริง ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช
หลักสูตร โดยมีนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในชุมชนเปนกลุมตัวอยาง ครูสอง
คนเปนผูนําหลักสูตรไปใชและผูรูในชุมชนสองคนเปนผูรวมกิจกรรมการเรียนการสอน    และ
ข้ันตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรขณะใชหลักสูตร ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมคือ ขอมูลที่จัด         กิจกรรมการเรียนการสอนครั้งหนึ่ง ๆ หลังจากนั้นเปนการ
ประเมินผลสรุปหลังจากใชหลักสูตรเสร็จสิ้น  และ ฉวีวรรณ  แผวตะค ุ(2541 : บทคัดยอ) ไดทํา
การพัฒนาหลักสูตรงานที่เตรียม   ไปสูอาชีพ (การปลูกไมดอกไมประดับ เรื่องการปลูกเฟองฟา
และมะลิ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ในหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งมีข้ันตอน
การพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรงานที่
เตรียมไปสูอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่  5-6 เพ่ือเปนขอมูลในการเขียนโครงรางหลักสูตร กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 335 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 335 
คน และผูนําตําบล จํานวน 11 คน       ข้ันตอนที่ 2 เขียนโครงรางหลักสูตรและแผนการสอน 
ประกอบดวย หลักการ จุดประสงคทั่วไป โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน สื่อการเรียนการ
สอนและคําอธิบายรายวิชา หลังจากนั้นทําการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญและ
ปรับปรุงแกไข ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และข้ันตอนที่ 4 ประเมินผลหลักสูตร ประกอบดวย เอกสาร หลักสูตร (โครง
รางหลักสูตร แผนการสอน) และการประเมินการทดลองการใชหลักสูตร นอกจากนั้น รุงฟา  
หิรัญวงศ (2536 : 20) ไดใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวาหมายถึง หลักสูตรที่จัดทําข้ึนมา
นอกเหนือจากที่กรมวิชาการจัดทําข้ึนโดยยึดสภาพทองถิ่น ปญหาและความตองการจําเปนของ
ทองถิ่นเปนหลักในการจัดทํา เพ่ือให ผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเอง และสามารถพัฒนา
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เศรษฐกิจของทองถิ่นได และ ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2529 : 15) แสดงความคิดเห็นวา 
หลักสูตรทองถิ่น หมายถึงหลักสูตรที่นําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับเพ่ิมขยายหรือสรางหลักสูตร
ยอยในระดับทองถิ่นข้ึนมาเสริมหลักสูตร  แมบทเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความ
จําเปน หรือความตองการของทองถิ่นนั้น สรุปไดวา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่
ทองถิ่นพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน โดยนําหลักสูตรแมบทมาปรับ เพ่ิม 
ขยาย ลด หรือสรางหลักสูตรยอยข้ึนมา โดยไมกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรแมบทและ
กระทบตอเอกลักษณและความมั่นคงของชาติ 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว หลักสูตรจึงมีจุดเนนสําคัญอยู 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนกระบวนการ ประการที่สอง การตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น และประการ
สุดทาย คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ หลากหลายสวนของการ    
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นนั้น หลักสูตรไดเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถดําเนินการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนได   
เรียนรูชีวิตจริงของตนเอง ของทองถิ่นในดานตาง ๆ โดยเรียนรูเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ครอบครัว และทองถิ่นได 
รวมทั้งจะทําใหผูเรียนรูจักทองถิ่นของตนเอง เกิดความรักความผูกพันกับทองถิ่นของตนเอง 
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ไดกําหนดแนวดําเนินการซึ่งถือวาเปน
เสมือนมาตรการที่เก่ียวของกับการนําเอาหลักสูตรทั้งสามระดับไปใช ตองถือปฏิบัติในเรื่องที่
เก่ียวกับทองถิ่นไวดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา จะตองจัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณ และสภาพ
ทองถิ่น โดยใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ในสวนที่เก่ียวของกับทองถิ่น
ตามความเหมาะสม 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทองถิ่นปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับ
สภาพความตองการของทองถิ่น สงเสริมใหทองถิ่นจัดทํารายวิชาที่สนองความตองการของ    
ทองถิ่น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองจัดใหผูเรียนไดศึกษาสภาพแวดลอม และความ
ตองการของทองถิ่นในดานตาง ๆ รวมทั้งใหทองถิ่นปรับรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาให   
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น สงเสริมใหทองถิ่นจัดทํารายวิชาที่สนองตาม
ความตองการของทองถิ่น 
 การจัดการเรียนการสอน ที่มุงใหผูเรียนไดรูจักทองถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นของตนเองได นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ งใหผูเรียนไดมี      
ประสบการณตรงเก่ียวกับชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นแลว จะตองมีการนํา
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ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึนมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนดวย เพราะชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมที่แทจริงจนสามารถบรรลุเปาหมายสูงสดของการจัดการศึกษาตาม     
หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่กําหนดไววา “การศึกษาเพ่ือชีวิตที่ทําประโยชนตอสังคมโดยเฉพาะ
สังคมทองถิ่นของตนเอง” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2536 : 3-4) 
 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จัดทําข้ึนเพ่ือ
สนองหลักการที่วา เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และเพ่ือสราง   
เอกภาพของชาติ ฉะนั้นหลักสูตรจึงกําหนดโครงสรางเนื้อหาสาระอยางกลาง ๆ บางเรื่องไมมี 
รายละเอียดเพียงพอตอการนําไปใช จึงเปนหนาที่ของทองถิ่นในการนําไปพัฒนาใหสอดคลอง
กับสภาพความตองการของทองถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น
เปนการนําหลักสูตรระดับชาติมาจัดทําในระดับทองถิ่น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของแตละทองถิ่น ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นไวดังนี้ 
 สุมิตร  คุณานุกร (2533 : 192-195) ไดเสนอแนะกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน
การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นดังนี้ 
 1. การจัดตั้งคณะกรรมการ คือเลือกบุคคลที่มีความรูและประสบการณหลาย ๆ 
ดานเปนกรรมการและควรใหครูรวมเปนกรรมการดวย 
 2. การจัดตั้งอนุกรรมการเพ่ือแบงเบางานที่คณะกรรมการปฏิบัติอยู และ
อนุกรรมการควรเปนเจาหนาที่ทางการศึกษาประจําจังหวัด 
 3. การศึกษาและวิจัยเพ่ือหาขอมูล คณะกรรมการและอนุกรรมการควรดําเนินงาน
หาขอมูลตาง ๆ เชน 
  3.1 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรในระดับชาติ 
  3.2 ขอมูลเก่ียวกับสภาพและปญหาของชุมชนในแตละเขตการศึกษา 
  3.3 ขอมูลเก่ียวกับขอบกพรองตาง ๆ ของมวลประสบการณสอนที่ไดจัดทําข้ึน
มาแลวในอดีต 
  3.4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการเรียนการสอนของแตละเขตการ  
ศึกษา 
 4. กําหนดขอตกลงเบ้ืองตน คณะกรรมการควรตกลงกันในการกําหนดรายละเอียด
ในเรื่องรูปแบบของประมวลการสอนและเวลาในการดําเนินงาน 
 5. การประชุมเพ่ือดําเนินงาน 
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 สวน บุญมี  เณรยอด (2531 : 92) ไดเสนอกระบวนการและวิธีการพัฒนาหลักสูตร
ตามความตองการของทองถิ่นไว 5 ข้ันตอน ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตร  คุณานุกร แตจะแตกตาง
กันในข้ันตอนที่หาที่เปนการดําเนินกระบวนการกลุม โดยวิธีการดังนี้คือ 
 1. สรางความสัมพันธในกลุมกอนลงมือปฏิบัติงาน 
 2. เตรียมวาระ 
 3. สงเสริมความคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดหาอุปกรณ 
 สงัด  อุทรานันท (2532 : 314-316) กลาวไววา การปรับหลักสูตรใหเขากับสภาพ
สังคมและทองถิ่น อาจดําเนินการในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือระดับ
โรงเรียนก็ได การดําเนินการทุกระดับควรมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 จัดตั้งคณะทํางาน ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีความตั้งใจจริงใน
การปฏิบัติงานเปนสําคัญ คณะทํางานควรอยูระหวาง 5-7 คน 
 ข้ันที่ 2 ศึกษาสภาพขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดทราบขอมูลที่แทจริงภายในสังคมที่จะ
เปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของทองถิ่น 
 ข้ันที่ 3 กําหนดจุดมุงหมายสําหรับหลักสูตรทองถิ่น วาจะทําการพัฒนาโดยการปรับ
หลักสูตรกลางหรือสรางหลักสูตรทองถิ่นข้ึนมาเสริมนั้น ควรจะใหบรรลุเปาหมายอะไรบาง 
 ข้ันที่ 4 ดําเนินการเลือกเนื้อหาสาระที่มีอยูในหลักสูตรกลางใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถิ่นหรือการจัดสรางกระบวนวิชาข้ึนใหม 
 ข้ันที่ 5 ดําเนินการใชหลักสูตรที่ไดปรับขยายไวแลว โดยมีการนิเทศติดตามผลการ
ใชอยางใกลชิด 
 ข้ันที่ 6 ประเมินผลการใชหลักสูตร เปนข้ันที่มีความสําคัญมากเพราะจะทําใหทราบ
วาหลักสูตรที่จัดทําข้ึนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
 ข้ันที่ 7 ทําการปรับปรุงแกไข เปนข้ันการตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรวา สมควรไดรับ
การแกไขตรงจุดไหนจึงจะทําใหหลักสูตรเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนแกการศึกษาสังคม
เมืองและสังคมทองถิ่น 
 จะเห็นไดวาในข้ันตอนที่ 1 และ 2 จะไมแตกตางจาก สุมิตร  คุณานุกร และบุญมี   
เณรยอด แตในข้ันที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ของ สงัด  อุทรานันท จะเปนการแสดงรายละเอียด     
การกําหนดจุดหมาย เนื้อหาของหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช และในสวนของ วันชัย  
สังขนอย (2533 : 33) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวยลําดับข้ันที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 1. การจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
 2. วิเคราะหความตองการของสังคม 
 3. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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 4. การกําหนดเนื้อหาวิชา 
 5. การจัดทําแผนการสอน 
 6. ดําเนินการทดลองตามแผนการสอน 
 7. ปรับปรุงแกไข 
 8. ประกาศใชแผนการสอน 
 9. ใหความรูแกผูที่เก่ียวของและเผยแพร 
 จะเห็นวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วันชัย  สังขนอย ไมไดแตกตางจาก     
นักการศึกษาทานอ่ืน ๆ แตที่เพ่ิมมาคือ ในข้ันตอนที่ 8 และ 9 ที่มีการประกาศใชแผนการสอน
และใหความรูแกผูที่เก่ียวของและเผยแพร 
 พะนอม  แกวกําเนิด (2533 : 35-38) ไดกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความตองการของทองถิ่นวาควรประกอบดวย 9 ข้ันดังนี้ 
 1. การศึกษาสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสนเทศของทองถิ่น  ไดแก ทรัพยากร   
ธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน ทรัพยากรมนุษย สภาพความตองการของทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่น สภาพการจัดการศึกษาและสภาพความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และ  
ประชาชน 
 2. วิเคราะหขอมูลสนเทศ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการสรางหลักสูตร ในเรื่อง
ความสําคัญของรายวิชาหรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ และปจจัยเก้ือหนุน 
 3. กําหนดความเหมาะสมกับนักเรียนในเรื่องวัตถุประสงค วัยของนักเรียน ความ
ยากงาย ความมากนอยของเนื้อหาสาระ ความจําเปน ความตองการ ความถนัดและ
ความสามารถของนักเรียน ความตองการของผูปกครองและชุมชน 
 4. กําหนดความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนในเรื่องความตอเนื่อง ความสอดคลอง
กับน้ําหนกั ความสําคัญ คุณคา ความยากงาย และปริมาณ 
 5. การกําหนดความคิดรวบยอดหรือความคิดหลัก หรือทางรวมที่นักเรียนจะไดรับ
เมื่อเรียนจบรายวิชาหรือเนื้อหาสาระนั้นแลว 
 6. การราง “รายวิชา…” หรือ “เรื่องและเนื้อหาสาระ” ในเรื่องแนวทางกระบวนการ
เรียนการสอน เนื้อหาสาระ วัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา รหัสประจําวิชาในกลุมวิชา 
 7. การวิเคราะหทบทวน ราง “รายวิชา…” หรือ “เรื่องและเนื้อหาสาระ” 
 8. การวิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น เชน 
ครูผูสอน วิทยากร สถานที่ อุปกรณ เวลา และสภาพแวดลอม 
 9. การคํานึงถึงและการจัดปจจัยองคประกอบเก้ือหนุนกระบวนการสอนรายวิชานั้น 
เชน หนังสือเรียน เทคนิคการสอน การแนะแนว การวิจัย การประเมินผลและการนิเทศ 
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 นอกจากนักการศึกษาทานตาง ๆ ที่เสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรตามความ  
ตองการของทองถิ่นแลว กรมวิชาการ (2534 : 15-21) ไดเสนอแนะกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามความตองการของทองถิ่นในโรงเรียน ประกอบดวย 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล และจัดทําขอสนเทศในทองถิ่น 
 2. การวิเคราะหขอมูลขอสนเทศเพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะในการสรางหลักสูตร 
 3. กําหนดความเหมาะสมกับนักเรียน 
 4. กําหนดความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือความคิดหลัก หรือทางรวมที่นักเรียนจะไดรับ 
 6. การรางรายวิชาหรือเรื่องและเนื้อหาสาระ 
 7. วิเคราะหทบทวนรางรายวิชาหรือเรื่องและเนื้อหาสาระ 
 8. วิเคราะหความเปนไปไดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 
 9. การคํานึงถึงและการจัดสรางปจจัยองคประกอบเก้ือหนุนกระบวนการสอน 
รายวิชานั้น 
             10. การนํารางรายวิชาหรือเรื่อง และเนื้อหาวิชานั้นไปทดสอบ ทดลอง หรือนํารอง 
เพ่ือการปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณและเหมาะสม 
 จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ พะนอม  แกวกําเนิด จะมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่เหมือนกับกรมวิชาการ จะแตกตางกันที่กรมวิชาการเพ่ิมข้ันตอนที่ 10 เขามาซึ่ง
เปนการนํารางรายวิชาหรือเรื่องและเนื้อหานั้นไปทดลองหรือนํารอง นอกจากนี้ ชอุม  กรไกร 
(2537 : 39) เห็นวาการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ประกอบดวยข้ันตอน
สําคัญ 6 ประการ คือ 
 1. การจัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐาน 
 2. การกําหนดความตองการจําเปนของทองถิ่น 
 3. การกําหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรู 
 4. การจัดทําคําอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรม 
 5. การจัดทําแผนการสอน คูมือคร ูและสื่อการเรยีนการสอน 
 6. การปรับปรุงและพัฒนา 
 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ชอุม  กรไกร จะเนนในเรื่องของการกําหนด
ความตองการจําเปนและการจัดทําเอกสารหลักสูตร แตโดยภาพรวมมิไดแตกตางจากนัก
การศึกษาทานอ่ืน และนักการศึกษาอีกทานหนึ่งที่ใหความสนใจกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามความตองการของทองถิ่น คือ ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 123-135) ซึ่งกลาวถึง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไว 12 ข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
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 1. การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ควรมีการจัดตั้งคณะทํางาน
ประมาณ 5-8 คน และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานเนื้อหาวิชา ดานการสอน 
ดานสภาพของทองถิ่น และดานการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาเก่ียวกับสภาพและความ 
ตองการของชุมชน การสํารวจสภาพและความตองการของผูเรียน การศึกษาความเขาใจใน  
หลักสูตรแมบท การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 
 3. การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรระดับทองถิ่น 
 4. กําหนดเนื้อหา 
 5. การกําหนดกิจกรรม 
 6. การกําหนดคาบเวลาเรียน 
 7. การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล 
 8. การจัดทําเอกสารหลักสูตร 
 9. การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร 
            10. การเสนอขออนุมัติใชหลักสูตร 
            11. การนําหลักสูตรไปใช 
            12. การประเมินผลหลักสูตร 
 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 123-135) กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น มี
กระบวนการใหญ ๆ อยู 3 กระบวนการ คือ การวางแผนการจัดทําหรือยกรางหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใชและการประเมินผลหลักสูตร ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นทั้ง 12 ข้ันทีก่ลาว
มาขางตนนี้ จะเห็นวาข้ันตอนที่ 1 ถึง 2 ถือวาเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนที่ 3 ถึง 7 
เปนการวางแผนและยกรางหลักสูตร ข้ันตอนที่ 8 ถึง 11 เปนการนําหลักสูตรไปใช และข้ันตอน  
ที่ 12 เปนการประเมินผลหลักสูตร ดังแผนภูมิที่ 6 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป. : 50-51) ไดกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 6 ข้ันตอน 
คือ 
 1. จัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานโดยดําเนินการดังนี้ 
  1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในทองถิ่น สภาพของ     
โรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรแมบทและคําอธิบายหลักสูตร วาเปดโอกาสใหโรงเรียนมี  
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอยางไร 
 2. กําหนดความตองการจําเปนของทองถิ่น คือ นําขอมูลพ้ืนฐานมากําหนดความ 
ตองการจําเปน โดยจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะพัฒนา เชน ปญหาอาชีพ ปญหาเศรษฐกิจ 
ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาสังคม เปนตน 
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 3. กําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู โรงเรียนกําหนดจุดประสงคการ 
เรียนรูเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสิ่งที่จะเรียนในสมุดประจําชั้น (ป. 02-2) 
 4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดใหเรียน 
 5. จัดทําแผนการสอน คูมือคร ูและสื่อการสอน 
 6. การปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การนําหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาแลวไปทดลอง
ใชประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความสมบูรณและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
 
 

คณะทํางาน 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 

               สภาพและ              สภาพและ           ศักยภาพ        หลักสูตร 
            ความตองการ           ความตองการ              ของ          แมบท 
              ของทองถ่ิน             ของผูเรียน           โรงเรียน  
 
 

การยกรางหลักสูตร 
 

       กําหนดการ     กําหนด   กําหนด 
   วัดและประเมินผล  จุดประสงค  เน้ือหา 
 
       กําหนด          กําหนด 
      คาบเวลา         กิจกรรม 
 
 
 

การจัดทําเอกสารหลักสูตรประเภทตาง ๆ 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพและทดลองใชหลักสูตร 
 

 
การขออนุมัติ 

 
 

การนําหลักสูตรไปใช 
 

ปรับปรุงแกไข ปร
ับป

รุง
แก
ไข
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การประเมินผลหลักสูตร 

 
 
 

แผนภูมิที่ 6   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 
ที่มา  :  ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ,  การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพอลีนเพรส, 2539), 135. 
 
 7. การตัดสินใจดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรที่ใชมาแลววา สมควรไดรับการ      
ปรับปรุงแกไขตรงจุดไหน จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถกอประโยชนแก
การศึกษาภายในสังคมสวนรวม และสังคมทองถิ่นใหมากที่สุด 
 

ลกัษณะการพฒันาหลักสูตรทองถิน่ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 11-12) ไดกําหนดลักษณะตาง ๆ ของการพัฒนา  
หลักสูตรระดับทองถิ่นดังนี้ 
 1. ปรบักิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม การพัฒนาหลักสูตรในลกัษณะ
นี้ ทองถิ่นสามารถทําไดทุกกลุมประสบการณในหลักสูตรประถมศึกษา และทุกรายวิชา และทุก
กลุมวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมทําใหจุดประสงค   
เนื้อหา คาบเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวในหลักสูตรแมบท 
  ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม คณะทํางานหรือ     
ผูใชหลักสูตรจะตองศึกษาคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแมบท ซึ่งประกอบดวย 3 สวนสําคัญ  
ดังนี้ 
  สวนที่ 1 เนื้อหา ไดแก ขอความที่ระบุถึงหัวขอหรือขอบขายของสิ่งที่จะนํามาให  
ผูเรียนไดเรียนรูหรือใชฝกทักษะ 
 

1 
จดัระบบขอมูล 

พื้นฐาน 
                                  6              2 
     ปรับปรุงและ                                     กําหนดความ 
       พัฒนา                      ตองการจําเปน 
 

หลักสูตร 
ระดบัทองถิน่ 

 
        5                                  3 
 จัดทําแผนการสอน                                         กําหนดเปาหมาย 
      คูมือและสื่อ                                        จุดประสงคการเรียน 
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4 
จดัทําคาํอธบิาย 

รายวิชาหรอืเนือ้หา 
หรือกจิกรรม 

 
แผนภูมิที่ 7   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสํานักงานคณะกรรมการการประถม 
    ศึกษาแหงชาต ิ
ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  ศูนยวิชาการและภูมิปญญา
ชาวบานกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 50. 
  สวนที่ 2 กิจกรรม ไดแก สวนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหแกผูเรียน 
  สวนที่ 3 จุดประสงค ไดแก สวนที่ระบุถึงพฤติกรมที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
หลังจากที่ไดเรียนรูหรือฝกทักษะตามที่ระบุไวแลวในสวนที่ 1 และ 2 พฤติกรรมดังกลาวตอง
ประกอบดวยสวนที่เปนความรู (พุทธิพิสัย) ทักษะ (ทักษะพิสัย) และเจตคต ิ(จิตพิสัย) 
  ในสวนของกิจกรรม หลักสูตรแมบทจะระบุไวอยางกวาง ๆ เชน ใชคําวาศึกษา 
ซึ่งคณะทํางานจะตองกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการศึกษาใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพ 
และความตองการของทองถิ่นและผูเรียน เชน เชิญวิทยากรในทองถิ่นมาบรรยาย ใหผูเรียน
ออกไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น ใหผูเรียนออกไปทัศนศึกษา เปนตน นอกจากนี้ควร
มุงเนนกิจกรมที่หลากหลายและเนนทักษะกระบวนการดวย 
 2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหา เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการลดหรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดของเนื้อหาจากหัวขอหรือขอบขายที่ระบุ ในคําอธิบายของกลุมประสบการณหรือใน
คําอธิบายในรายวิชาทุกรายวิชา ทุกกลุมวิชา ทั้งนี้ตองไมทําใหจุดประสงค ขอบขายเนื้อหา และ
คาบเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแมบทเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้มี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
  2.1 ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาที่กําหนดไวในคําอธิบาย
หรือคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแมบท 
  2.2 กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเพ่ิมหรือปรับ สําหรับนํามาใหเรียนรูหรือ
ฝกทักษะ โดยใหเปนไปตามผลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห 
  2.3 นํารายละเอียดที่ไดตามขอ 2 ไปปรับเขาในโครงสรางขอบขายของเนื้อหา
ของกลุมประสบการณ/รายวิชาที่สอน แลวนําไปจัดทําแผนการสอนตอไป 
  2.4 พิจารณาปรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อใหสอดคลองกับ   
เนื้อหาที่ปรับเพ่ิมเติม หรือลดนั้น 
 3. จัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพ่ิมเติม เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดวยการ
จัดทําคําอธิบาย หรือทํารายวิชาเพ่ิมเติมจากที่กําหนดในหลักสูตร ดังนี้ 
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  ระดับประถมศึกษา ทองถิ่นสามารถจัดทําคําอธิบายในกลุมประสบการณตาง ๆ 
เพ่ิมเติมไดในกรณีที่พบวาเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูนั้น ไมปรากฏในหลักสูตร        
โดยเฉพาะในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และกลุมประสบการณพิเศษ ซึ่งการเพ่ิมเติม
คําอธิบายดังกลาวนั้นจะตองไมทําใหจุดประสงคและคาบเวลาเรียนที่กําหนดไวในโครงสราง  
เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาค
บังคับ การจัดทําคําอธิบายเพ่ิมเติมในหลักสูตรตองคํานึงถึงเอกลักษณและความมั่นคงของชาติ  
รวมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ระดับมัธยมศึกษา ทองถิ่นสามารถจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมได ในสวนที่เปนวิชา
บังคับเลือก และวิชาเลือกเสรีทุกกลุมวิชา ทั้งรายวิชาที่เพ่ิมเติมนี้ ตองไมมีเนื้อหาซ้ําซอนกับ
รายวิชาบังคับแกน บังคับเลือกหรือเลือกเสร ีที่มีอยูแลวในหลักสูตรแมบท 
 4. ปรับปรุงและหรอืเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร
ของทองถิ่นในลักษณะนี้เปนการปรับปรุง เลือกใชสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่มีอยูให    
เหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาของทุกกลุมประสบการณหรือรายวิชา และสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น ผลที่ไดมักจัดหารวบรวมสื่อตาง ๆ ที่มีอยูสําหรับใชประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งสํารวจสื่อเพ่ือนํามาใชสําหรับการศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม ซึ่งทองถิ่นจะระบุรายละเอียดของการใชและรายชื่อสื่อลงในแผนการสอนที่จัดทํา 
 สื่อการเรียนการสอนที่ทองถิ่นสามารถพัฒนา เพ่ือใชประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประกอบดวย 
 หนังสือเรียน หมายถึง หนังสือที่กําหนดใหใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะมีเนื้อหาตรงตามที่ระบุลงในรายวิชานั้น ๆ อาจมีลักษณะเปนเลมหรือ
เปนชุดก็ได 
 แบบฝกหัด หมายถึง สื่อที่ใชสําหรับผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพ่ือชวยใหเกิดทักษะ และ
ความแตกฉานในบทเรียนนั้นมากย่ิงข้ึน 
 หนังสือเสริมประสบการณ หมายถึง หนังสือเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มี
เนื้อหาสาระเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สําหรับผูเรียนที่ศึกษาหาความรูดวยตนเอง หนังสือเสริม
ประสบการณแยกเปน 4 ประเภท คือ 
 1. หนังสืออานนอกเวลา เปนหนังสือที่กําหนดใหใชในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตาม  
หลักสูตร นอกเหนือจากหนังสือเรียน  สําหรับใหผูเรียนอานนอกเวลาเรียน โดยถือวากิจกรรม
เก่ียวกับหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 2. หนังสืออานเพ่ิมเติม เปนหนังสือที่มีเนื้อหาอิงหลักสูตร ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
วัย และความสามารถของผูเรียน สําหรับใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
 3. หนังสืออุเทศ เปนหนังสือสําหรับคนควา อางอิง เก่ียวกับการเรียนการสอน โดย
มีการเรียบเรียงเปนเชิงวิชาการ 
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 4. หนงัสือสงเสริมการอาน เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ไมขัดตอ
วัฒนธรรม ประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ใหความรู มีคติ และมีสาระประโยชน มุงสงเสริมให     
ผูอานมีทักษะในการอานและมีนิสัยรักการอาน 
 คูมือคร ูหมายถึง เอกสารแนะนําครูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม  
หลักสูตร 
 คูมือการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารหรือหนังสือสําหรับครูและนักเรียนใช
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวยเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนตาม     
หลักสูตร 
 นอกจากนี้ยังมีสื่ออ่ืน ๆ ที่ทองถิ่นสามารถนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอีก เชน สื่อที่เปนวัสดุอุปกรณ สื่ออิเล็กทรอนิกส ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดย
การปรับปรุงและเลือกใชสื่อการเรียนการสอน มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1. วิเคราะหหลักสูตร โดยวิเคราะหจุดประสงค คําอธิบายรายวิชา และคาบเวลา
เรียนวารายวิชาที่กําหนดอยูในหลักสูตร มีลักษณะสําคัญอยางไร มุงใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ 
เจตคติอยางไร มีขอบขายเนื้อหาเพียงใด เพ่ือจะไดกําหนดสื่อการเรียนการสอนที่จะใชอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. สํารวจสื่อเอกสารหรือหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวของ หรือสอดคลองกับจุด  
ประสงคและคําอธิบายรายวิชาจากแหลงตาง ๆ เชน รานจําหนายหนังสือ หองสมุด ผูทรง     
คุณวุฒ ิฯลฯ เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมและความสอดคลองกับหลักสูตร 
 3. วิเคราะหสื่อเอกสารหรือหนังสือที่สํารวจได เพ่ือพิจารณาวาสามารถนํามาใช
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดหรือไมเพียงใด 
 4. การจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทํา
หนังสือเรียน คูมือคร ูหนังสือเสริมประสบการณ หรือแบบฝกหัดตาง ๆ และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมประสบการณ หรือ
รายวิชาตาง ๆ โดยใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาและสภาพของทองถิ่น ทั้งนี้การ
เรียนการสอนที่ทองถิ่นจะพัฒนาข้ึนใหมนี้ อาจจะใชคําอธิบาย/รายวิชาที่มีอยูแลวหรือเพ่ิมเติม
ข้ึนมาใหมก็ได ซึ่งข้ันตอนการจัดทําสื่อการเรียนการสอนข้ึนใหมมีดังนี้ 
  4.1 ข้ันเตรยีมการ ตองวิเคราะหจุดประสงคของหลกัสูตรและขอบเขตของเนือ้หา
สาระพิจารณาคาบเวลาเรียน และวิเคราะหความรู ความสามารถของผูเรียน 
  4.2 ข้ันวางแผน ตองกําหนดจุดประสงคของสื่อการเรียนการสอน กําหนด      
ขอบเขตของเนื้อหาสาระ แลวจึงทําเคาโครงสรางของสื่อ จากนั้นจึงกําหนดแนวทางการเสนอ 
เนื้อหาสาระ การเตรียมการเก่ียวกับขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการยกรางตนฉบับ 
  4.3 ยกรางตนฉบับสื่อการเรียนการสอน ลงมือเขียนตนฉบับและปรับปรุงจนมี
ความเหมาะสม 
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  4.4 ข้ันทดลองใชตนฉบับ ทดลองใชตนฉบับกับผูเรียนในชั้นเรียนหนึ่งคนหรือ
หลายคน แลวปรับปรุงใหเหมาะสม หลังจากนั้นก็นําไปทดลองใชกับกลุมผูเรียนมากข้ึน จึง   
ปรับปรุงอีกครั้ง 
  4.5 ข้ันการจัดทําตนฉบับสมบูรณ 
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 9-11) ได   
เสนอรูปแบบการวางแผนอยางมียุทธศาสตร เพ่ือเปนการลงมือในการพัฒนาหลักสูตรระดับ  
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของทองถิ่นในอนาคต การ
วางแผนอยางมียุทธศาสตรเปนกระบวนการทํางานที่มีการวิเคราะหงานตลอดแนว โดยมีการคิด
อยางรอบคอบ คิดหาทางเลือกอยางหลากหลายแลวตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีประโยชน และมี
โอกาสทําไดสําเร็จมากที่สุด งานบางอยางแมจะมีคุณประโยชนสูงสุดแตในการดําเนินงานมี
ขอจํากัดบางเรื่อง ก็อาจทําใหการดําเนินงานนั้นไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นในการดําเนินงานจึง
ควรเลือกงานที่ทําแลวมีโอกาสสําเร็จ และเปนงานที่มีคุณประโยชนสูงสุด ในการวางแผนอยางมี 
ยุทธศาสตรในระดับทองถิ่น ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญดังตอไปนี้คือ 
 1. การศึกษาแนวโนมของการพัฒนา เปนการศึกษาสภาพของสังคมที่ทองถิ่น     
นั้น ๆ ตั้งอยูวามีแนวโนมในการพัฒนาไปในทิศทางใด ผลที่เกิดจากการติดตามในข้ันตอนนี้ 
ชวยทําใหทองถิ่นมองเห็นลูทางหรือแนวทางที่จะทําการลงมือพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให    
สอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนา ขณะเดียวกันผลจากการศึกษาก็จะทําใหทองถิ่นทราบถึง
ขอจํากัดตาง ๆ ซึ่งอาจเปนอุปสรรคของการลงมือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 2. ศึกษาความตองการของทองถิ่น เปนการศึกษาหรือสํารวจความตองการของ     
ผูรับการบริการในชุมชนที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ประชาชน ฯลฯ วามี
ความตองการในเรื่องใดอยางไร และมากนอยเพียงใด ผลที่ไดศึกษาจากข้ันตอนนี้ทองถิ่นจะ
นํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดงานพัฒนาทองถิ่นใหตอบสนองและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 
 3. ศึกษาสิ่งที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา เปนการศึกษาสิ่งที่มีบทบาท มี     
อิทธิพลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหสอดคลองหรือ  
เปนไปตามที่กําหนดไว ซึ่งไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายทั้งในระดับรัฐบาล กรมตน  
สังกัด กลุมโรงเรียนและระดับโรงเรียน ปรัชญาการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ผลที่ไดจาก
การศึกษาสิ่งเหลานี้ ทําใหทองถิ่นทราบทิศทางหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะ
เปนในสถานศึกษา 
 4. ศึกษาศักยภาพของโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพตาง ๆ ของโรงเรียน เชน ดาน
บริหาร วิชาการ บุคลากร ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ วามีความพรอมมากนอยเพียงใด ผล
จากการศึกษาตามข้ันตอนนี้จะทําใหทองถิ่นไดทราบถึงความพรอม ไมพรอม หรือจุดเดน จุด
ดอยดานตาง ๆ ของสถานศึกษาได 
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 5. สรางภาพของงานตลอดแนว เปนการนําเอาขอมูลที่เปนผลสรุปจากการดําเนิน 
กิจกรรมสําคัญที่ 1-4 มาวิเคราะหอยางเปนระบบ แลวนํามากําหนดเปนเปาหมายสูงสุดหรือ
ระดับของคุณภาพชีวิตที่พึงประสงคเปนระดับของคุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับเงื่อนไขที่มีอยู  
รวมทั้งเปาหมายของคุณภาพชีวิตที่กําหนดนี้ตองเปนระดับคุณภาพชีวิตที่ทองถิ่นมีโอกาสไดทํา
สําเร็จ และเปนไปไดสูงสุด มีคุณประโยชนสําหรับการพัฒนามากที่สุดเชนกัน 
 เมื่อไดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาออกมาแลว ทองถิ่นตองวิเคราะหตอไปวามี
องคประกอบอะไรบางที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาว พรอมทั้งวิเคราะหแนวปฏิบัติ ที่จะบรรลุ   
ถึงองคประกอบนั้น ๆ    จากนั้นทองถิ่นจึงจะพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติหรือทางเลือกที่
เหมาะสมกับเงื่อนไข สําหรับกําหนดเปนงานที่ทองถิ่นจะลงมือพัฒนาตอไป 
 การวางแผนอยางมียุทธศาสตร สามารถเขียนเปนแผนภูมิการดําเนินงานไดแผนภูมิ
ที่ 8 หนา 37 
 

ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 

 การพัฒนาหลักสูตรในระดับทองถิ่นควรใหบุคลากรในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมามีความเหมาะสมกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่น มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของผูมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรในระดับทองถิ่น ดังนี้คือ เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander  1974 
อางถึงใน รุงฟา หิรัญวงศ  2536 : 41) กลาววา ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 
ประกอบดวย นักเรียน ครู บุคลากรจากภายนอกโรงเรียน เชน ผูเชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร       
ผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผล นักการศึกษาใน    
ชุมชน  ผูปกครองนักเรียน และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในสวนของ ครุก (Krug 1975   
อางถึงใน สงัด  อุทรานันท  2532 : 182) เห็นวาผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรควร
ประกอบดวยบุคลากรหลาย ๆ ฝาย ดังนี้ กลุมผูนํารัฐบาล กลุมผูนําทองถิ่น ครู ประชาชน
โดยทั่วไป และผูเรียน จะเห็นวา ครุกจะมองบทบาทของผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในระดับชาติ  ที่เห็นควรใหผูนําประเทศและผูนําตําบลมามีสวนในการกําหนดหลักสูตร  
แตก็ยังใหความสําคัญกับคร ูประชาชน และนักเรียนที่จะเขามากําหนดหลักสูตรของตนเองดวย 
และ สงัด        อุทรานันท (2532 : 183) ไดกลาววาผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบดวย กลุมของคณะพัฒนาหลักสูตร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา ครู นักพัฒนา
หลักสูตรและนักวัดผลทางการศึกษา กลุมผูใหคาํแนะนําและสนับสนนุการพัฒนาหลักสตูร ไดแก 
ผูบริหารและศึกษา       นิเทศก กลุมผูใหขอมูลเก่ียวกับสภาพและความตองการของสังคม 
ไดแก ผูเขียนหนังสือ บุคคลที่ทํางานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผูแทนราษฎร 
ประชาชนทั่วไป ผูปกครอง นักเรียน และกลุมผูใหขอมูลเก่ียวกับความตองการของนักเรียน 
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ไดแก ผูเรียนและนักแนะแนวทางการศึกษา ในแนวคิดของ สงัด  อุทรานันท จะมองในหนาที่
ของแตละกลุมคนที่มีหนาที่       รับผิดชอบในแตละลักษณะการทํางาน 
 
 
 
 

ขอมูล  ขอมูล 
สรปุแนวโนม 
การพัฒนา 

1 

 สรุปความตองการ
ของนักเรียน 

2 
 
 
 
 
 
  เปาหมาย    ภาระงาน           ภาพ 
  เชิงคุณภาพ              ของ 
                   งาน 
                   ตลอด 
  องคประกอบ              แนว 
                      5 
 
  แนวปฏิบัติ 
 
 
 
สรุปสิ่งที่มีผลกระทบ 
ตอการจัดการศึกษา 

3 

 สรุปศักยภาพ 
ของโรงเรียน 

4 
ขอมูล  ขอมูล 

 
 
แผนภูมิที่ 8   รูปแบบการวางแผนอยางมียุทธศาสตร 
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ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การพัฒนาหลักสูตรตามความ  
ตองการของทองถิ่น  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 11. 
 
 
 จากความเห็นของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวาผูมีสวนรวมในการพัฒนา      
หลักสูตรในระดับทองถิ่นควรประกอบไปดวย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน นักพัฒนา    
หลักสูตร ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ผูแทนทองถิ่น นักเรียน และประชาชน บุคคลตาง ๆ 
เหลานี้มีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันออกไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ผูบริหาร 
 ผูบริหารเปนผูที่มีความสําคัญตอสถานศึกษา ดังนั้นจึงเปนบุคคลที่สําคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรดวย และบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรคือ ผูบริหารตองเขาใจหลักสูตร
อยางแจมชัด ตองเปนผูนําในการใชหลักสูตร ตองสงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตอง
จัดการบริการดานหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตองประสาน
การดําเนินการการใชหลักสูตร ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ และสงเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (องคการ  อินทรัมพรรย  2526 : 173) สวน กรมวิชาการ (2534 : 70-71) ได
กลาวถึง บทบาทของผูบริหารในการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นไว
ดังนี้ คือ       ผูบริหารการศึกษาทุกระดับ ไดแก โรงเรียน กลุมโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา 
กรมตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ ควรจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและวิธีการ
นําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพและตรงเจตนารมยของหลักสูตร หลักสูตรที่ปรับใหมทองถิ่น
สามารถปรับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของ
ผูเรียน เชน งานเลือกในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับชีวิต สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ 
ดังนั้นผูบริหารควรเตรียมการในเรื่องการบริหารทองถิ่น สงที่ควรคํานึงถึงมีดังนี ้
 1. การกําหนดปรัชญา อุดมการณ วัตถุประสงค นโยบายของโรงเรียน 
 2. การศึกษา สํารวจ ปญหา ความตองการของทองถิ่น 
 3. การศึกษา สํารวจ ปญหา ความตองการของผูเรียนและผูปกครอง 
 4. การศึกษา สํารวจ ความถนัด ความสามารถเฉพาะของผูเรียน 
 5. การจัดแบงกลุมผูเรียนตามความตองการและความถนัด ความสามารถ 
 6. การจัดบริการแนะแนวทางการศึกษา 
 7. การจัดครู อาจารย การใชทรัพยากรภายนอก ผูสอนจากภายนอก สถานที่
ประกอบการที่จะชวยในการเรียนการสอน 
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 8. การจัดทําแผนการสอน เนื้อหาสาระ รายละเอียด เทคนิคการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน สื่อตาง ๆ 
 9. การเตรียมสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
            10. การจัดกิจกรรมเสริม 
            11. การจัดกิจกรรมและปจจัยเก้ือกูลใหเกิดกระบวนการสงเสริมและพัฒนาที่สมบูรณ 
            12. การติดตามชวยเหลือนิเทศ 
            13. การวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา 
            14. การพัฒนาคร ูอาจารย และบุคลากรที่เก่ียวของ 
 นอกจากนี้ ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 144) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารใน
การพัฒนาหลักสูตรวา ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการสนับสนุนการใชหลักสูตรใน
ระดับโรงเรียน และเปนตัวจักรสําคัญในการกระตุนบุคลากรในโรงเรียนใหใชความสามารถอยาง
เต็มที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหถึงขีดสุด โดยผูบริหารตองมีการดําเนินการดังนี้ ศึกษา
ทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร จัดประชุม ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในเรื่อง
หลักสูตร จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และความถนัด ใหบริการ
สนับสนุนการสอนของครู ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร ใหขวัญและกําลังใจ    
ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาใหแกบุคลากร ประชาสัมพันธการใชหลักสูตรแกครูและนักเรียน 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 
 จะเห็นไดวาสิ่งที่จะชวยใหผูบริหารการศึกษาสามารถบริหารหลักสูตรทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพก็ดวยการใชทรัพยากรบุคคลในทองถิ่น มาชวยกันคิดวางแผนการปฏิบัติงาน 
พรอมกับจัดประชุมชี้แจงอบรม จัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง โดยอาจแตงตั้งออกมาในรูปของ
คณะกรรมการ และคณะปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรทองถิ่น และดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น 
 

ศึกษานิเทศก 
 สงัด  อุทรานันท (2532 : 184) ไดกลาวถึงบทบาทของศึกษานิเทศกในการพัฒนา
หลักสูตรคือ จะตองเปนผูสนับสนุนในการพัฒนา โดยมีบทบาทในลักษณะตอไปนี้ 
 1. ทําหนาที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งในดานสถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  
ตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 2. ประสานงานในการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ใหกําลังใจ
ในการทํางาน รวมทั้งดําเนินการอนุมัติการใชหลักสูตรดวย และ ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 
145) ไดกลาวถึงบทบาทของศึกษานิเทศกในการนําหลักสูตรไปใช วาศึกษานิเทศกควรมี      
บทบาทในการจัดอบรมแนะนําครูเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะในการดําเนินการเรียนการสอน 
ควรเปนผูใหคําปรึกษาแกครูในปญหาวิชาการ เปนผูประสานงานทางวิชาการ สรางเสริมแรง      
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จูงใจแกครู นิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนและใหบริการ
ในการติดตอวิทยากรและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ในสวนของ กรมวิชาการ (2534 : 71) ได
กลาวถึงบทบาทของศึกษานิเทศกในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คือ ศึกษานิเทศกจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรอยางลึกซึ้ง ตลอดจนจุดเนนของหลักสูตรที่เปดโอกาสให
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร วามีสวนไหนที่ทองถิ่นสามารถปรับได 
ศึกษานิเทศกควรมีการเตรียมการจัดประชุมชี้แจง อบรมบุคคลที่มีสวนเก่ียวของในการใช
หลักสูตร เพ่ือรวมการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับทองถิ่น เชน นําหลักสูตรและแนวการสอนมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอน จัดทํา
กําหนดการสอนและตารางสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนโดยเชิญครู ผูบริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก อาจารยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยคร ูและบุคลากรทางอาชีพอ่ืน ๆ เขารวมในการ
ประชุมปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 

ผูสอน 
 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ (2524 : 163) กลาววาผูสอนมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาหลักสูตรมาก ในฐานะที่ตองเปนผูนําหลักสูตรไปใช ดังนั้นหนาที่สําคัญของครูมี 2 
ประการ คือ ประการแรก ประเมินผลหลักสูตร เปนสิ่งสําคัญมากเพราะขอมูลที่ไดจะเปนเครื่อง
กําหนดแนวทางของหลักสูตร  ประการที่สอง รวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูเรียน
ในฐานะที่ครูเปนผูที่อยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ดังนั้นยอมรูถึงความตองการของผูเรียนดีกวา    
ผูอ่ืน นอกจากนี้ รสริน  เลปวิทย (2539 : 45) ไดกลาววาครูเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการที่
จะปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นภายในโรงเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตองการ 
เพราะครูเปนผูปฏิบัติและผูนําหลักสูตรไปใช ยอมจะตองทราบปญหาและความตองการตาง ๆ 
ไดดี ดังนั้นครูจะมีบทบาทสําคัญดังนี้ 
 1. บทบาทในดานกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสามารถปรับหรือเพ่ิมกิจกรรมการ
สอนที่เก่ียวของในทองถิ่นได 
 2. ดานเนื้อหาของหลักสูตร ครูสามารถเพ่ิมหรือปรับรายละเอียดของเนื้อหาให  
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
 3. การพัฒนาวิธีสอนของคร ูโดยเนนความหลากหลายและพัฒนาหรือหาวิธีที่จะใช
วิธีสอนที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
 4. ดานสื่อการเรียน คือ การนําเอาทรัพยากรในทองถิ่น ทั้งดานบุคลากรหรือ      
ภูมิปญญาชาวบาน วัตถ ุสิ่งกอสราง สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติในทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน 
 5. การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาความตองการ
ในการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรในทองถิ่น 
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 6. ดานใหคําแนะนําแกบุคคลที่จะพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่นในดาน   
ขอมูลตาง ๆ 
 7. รวมจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่นตามความตองการของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
เชน กลุมโรงเรียน สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด เปนตน 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวาครูเปนบุคคลสําคัญในการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความตองการของทองถิ่นในระดับโรงเรียน เพราะครูเปนผูที่จะนําหลักสูตรไปใช 
 

ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร 
 สงัด  อุทรานันท (2532 : 183) กลาวถึงบทบาทของผูเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร
วาเปนผูที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน และประสานงานใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไป
ตามหลักการและสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว วางแผนการทํางาน จัดสรรเวลา ทรัพยากร และ
กิจกรรมตาง ๆ เขียนเอกสารหลักสูตรโดยในข้ันของการวางแผน จัดสรรเวลา ทรัพยากร       
กิจกรรมตาง ๆ และการเขียนเอกสารจะตองทําในรูปของคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (ม.ป.ป. : 14) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูเชี่ยวชาญดาน    
หลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ดังนี้ 
 1. กําหนดรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 2. อธิบายเก่ียวกับจุดหมาย หลักการ โครงสรางของหลักสูตร 
 3. วางโครงการของการพัฒนาหลักสูตร 
 4. ใหขอมูลเสนอแนะที่ถูกตองแกผูรวมงาน 
 5. ดูแลความกาวหนาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
 6. วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรที่นําไปใช เพ่ือแกไขและปรับปรุง
ขอบกพรองใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา รวมทั้งรวบรวมขอมูล ประเด็น ปญหาตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากการใชหลักสูตร 
 7. ประสานงานการวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหแกทองถิ่น 
 จะเห็นไดวาผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรจะเปนบุคคลที่สําคัญอีกบุคคลหนึ่งในการที่จะ
ชวยใหการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนผูที่สําคัญในการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร เพราะ    
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละสาขายอมมีความรูจริงในธรรมชาติของสาขาวิชา เนื้อหาสาระ ความคิด
รวบยอดในสาขานั้นอยางลึกซึ้ง จนสามารถใหคําปรึกษาหรือแนะนําสิ่งที่สําคัญในการพัฒนา  
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หลักสูตรทองถิ่นไดเปนอยางดี (กรมวิชาการ  ม.ป.ป. : 20) ดังนั้นผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละ
สาขาวิชาจึงมีบทบาทและหนาที่ดังนี้ 
 1. เลือกเนื้อหาสาระและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา แนวคิดที่สําคัญของสาขาวิชา
นั้น เพ่ือนําไปจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา และกําหนดคําอธิบายหรือคําอธิบายรายวิชาใน
ลักษณะเปนหัวขอหรือความคดิรวบยอดของเรื่องนั้น ๆ 
 2. ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการศึกษาตามศาสตรของสาขาวิชา
นั้น เชน การแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการศึกษาประวัติศาสตร เพ่ือเปน   
พ้ืนฐานในการเรียนรูตอไป 
 นอกจากหนาที่สองประการที่กลาวมาขางตนแลว ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาควรมี
สวนรวมในการเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร เปนวิทยากรในการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือใหเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมาใชในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

ผูแทนทองถิ่น  
 ผูแทนทองถิ่นในที่นี้หมายถึง ผูนําชุมชน อันไดแก กํานัน ผูใหญบาน บุคคลใน    
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่ไดรับการยกยองจากคนในชุมชน ซึ่ง กรมวิชาการ (ม.ป.ป. : 
20) ไดกลาวถึงบทบาทของผูแทนทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวา มีบทบาทและหนาที่ 
คือ ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการกําหนดหัวเรื่อง รายละเอียดของเนื้อหาสาระ ที่เปนความ
ตองการของบุคคลในทองถิ่น ความสนใจของทองถิ่น แนวความคิดที่เปนประโยชนตอการศึกษา
ของเยาวชนในทองถิ่น การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในทองถิ่น ทั้งนี้เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นโดยตรง อยางไรก็ตามขอมูลสวนหนึ่งอาจไดมาจากบุคคลหลายอาชีพ
ที่ใหขอมูลในแบบสอบถาม แบบสํารวจประชากรในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชน
อยางมากตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่     จะเห็นไดวาผูแทนทองถิ่นเปนบุคคลที่สําคญัไมนอย
กวาบุคลากรในดานอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผูแทนทองถิ่นสามารถใหขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการจัดการศึกษา ใหการสนับสนุนทางดาน
วัสดุอุปกรณและจัดความสะดวกใหแกโรงเรียนในการที่จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และผูแทน    
ทองถิ่นสามารถเขามารวมในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามหรือติดตอ และใหความสะดวกแกนักพัฒนาหลักสูตรในการที่จะเขาไปเก็บ  
รวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ผูเรียน 
 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ (2524 : 164) กลาววาผูเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมานอกจากจะเปนไปตามนโยบายของรัฐและ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม แลวควรตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดอีกดวย การที่จะรู
ถึงความตองการของผูเรียนได ก็ทําไดโดยการสํารวจ สอบถาม หรือสังเกตจากผูเรียนโดยตรง 
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นอกจากนี้ กาญจนา  คุณารักษ (2535 : 321) ไดแสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรของผูเรียนวา นักเรียนควรมีสวนรวมในการรางหลักสูตรเอง เพราะนักเรียนจะ
เรียนไดดี ถานักเรียนไดมีสวนในการตัดสินใจเลือก โดยใหนักเรียนไดเลือกโปรแกรมเองได    
นักเรียนจะตองเปนผูรวบรวม และมีความคิดเห็นยอมรับหรือไมยอมรับหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให
พรอมกับมีสวนในการวางแผนโปรแกรมทังหมด ถึงแมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนักเรียน
จะเปนผูที่มีสวนรวมก็เพียงพอ ไมจําเปนตองเปนผูนําทางหลักสูตร และอีกทางหนึ่งที่กลาวถึง 
บทบาทของผูเรียนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คือ อารมณ  เพชรชื่น (ม.ป.ป. : 105-106) ได
กลาวถึงบทบาทของผูเรียนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไวดังนี้ คือ (1) ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ  (2) รวมมือในการศึกษาชุมชน  (3) วางแผนการเรียนการสอน
รวมกับคร ูและ (4) ใหความรวมมือในการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จุดมุงหมายทีส่ําคญัของการพัฒนาคอื เพ่ือสนองความตองการของผูเรยีน ดังนัน้ผูเรยีนจึงเขามา
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ สงัด  อุทรานันท (2532 : 185) 
ไดกลาวถึงบทบาทของผูเรียนในการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นวา ผูเรียนมี
บทบาทในการใหขอมูลเก่ียวกับสภาพความสนใจของผูเรียน และการแสดงความคิดเห็น หรือมี
สวนรวมในการใชหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 

ประชาชน 
 ประชาชนในที่นี้รวมถึงผูปกครองของนักเรียนดวย ซึ่งบทบาทของประชาชน สงัด   
อุทรานันท (2532 : 185) กลาววาประชาชนจะมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นและแนวทาง
ตาง ๆ เก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม หรือความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรโดย
การพูด การเขียนในลักษณะใดก็ได และการใหขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหา และความตองการ
ของสังคมแกนักพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ อารมณ  เพชรชื่น (ม.ป.ป. : 105-106) ไดกลาวถึง
บทบาทของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไวดังนี้ 
 1. เปนที่ปรึกษาดานที่ตนมีความชํานาญ 
 2. รวมมือในการจัดทําหลักสูตร 
 3. เปนคณะกรรมการในการสํารวจความคิดเห็น 
 4. เปนคณะกรรมการทีป่รึกษาของโรงเรียน 
 5. ใหความชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียนดานตาง ๆ 
 

หลักสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 

 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรใหม โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 1-4) จึงไดจัดทําหลักสูตรประถมศึกษา      
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ข้ึนแทนหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
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เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพของคนใหมีความรู มี
คณุธรรม สามารถพ่ึงตนเอง และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักการ  หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. เปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน 
 2. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนใน
การดํารงชีวิต 
 3. เปนการศึกษาที่มุงสรางเอกภาพของชาติ โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน แตให  
ทองถิ่นมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการได 
 

 จุดหมาย การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาพ้ืนฐานที่มุงพัฒนาผูเรียนให
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของ
ตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพ
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ทํางานเปน และครองชีวิตอยางเปนสุข 
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู คงสภาพอานออกเขียนไดและคิดคํานวณได 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง ธรรมชาติแวดลอม และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 3. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว 
 4. สามารถวิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง และ
ครอบครัวไดอยางมีเหตุผลดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 5. มีความภูมิใจในความเปนไทย มีนิสัยไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 6. มีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ 
 7. มีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 8. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและ
ชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบานเมืองและชุมชน    
ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบ ๆ บาน 
  

 โครงสราง  มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมี 5 กลุม ดังนี้ 
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 กลุมที่ 1 กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทย และ 
คณิตศาสตร 
 กลุมที่ 2 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต วาดวยกระบวนการแกไขปญหาของ
ชีวิตและสังคม โดยเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือความดํารงอยูและการดําเนิน
ชีวิตที่ดี 
 กลุมที่ 3 กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย วาดวยกิจกรรมที่เก่ียวกับการสรางเสริม
นิสัย คานิยม เจตคต ิและพฤติกรรม เพ่ือนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่ดี 
 กลุมที่ 4 กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ วาดวยประสบการณทั่วไปในการทํางาน 
และความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 กลุมที่ 5 กลุมประสบการณพิเศษ วาดวยกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน 
 สําหรับกลุมประสบการณพิเศษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนอาจเลือกจัด   
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะ ในกลุมประสบการณทั้งสี่ หรือเลือกจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ตามความสนใจของผูเรียน เชน ภาษาอังกฤษเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเลือกจัดกิจกรรม
หลาย ๆ กิจกรรมก็ได 
 

 เวลาเรียน ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา ใชเวลาเรียนประมาณ 6 ป แตละป
การศึกษาควรมีเวลาเรียนไมนอยกวา 40 สัปดาห ในหนึ่งสัปดาหตองมีเวลาไมนอยกวา 25 
ชั่วโมง หรือ 75 คาบ ซึ่งกําหนดใหคาบละ 20 นาที ทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมต่ํากวา 200 วัน และ
ไมต่ํากวา 1,000 ชั่วโมง และสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 นั้น ใหเพ่ิมเวลาเรียนในการจัด
กิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนในกลุมประสบการณพิเศษอีกไมต่ํากวา 200 ชั่วโมง อัตรา
เวลาเรียนของมวลประสบการณทั้ง 5 กลุม ในแตละระดับชั้นกําหนดไวโดยประมาณ ดังตารางที่ 
3 
 

ตารางที่ 3 อัตราเวลาเรียนในแตละกลุมประสบการณ 
 

 อัตราเวลาเรียนโดยประมาณ 
มวลประสบการณ ป. 1-2 ป. 3-4 ป. 5-6 

 รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป 
1.  กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือ       
    การเรียนรู   50 1,500   35 1,050   25   750 
2.  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   15   450   20   600   25   750 
3.  กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย   25   750   25   750   20   600 
4.  กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ   10   300   20   600   30   900 

รวม 100 3,000 100 3,000 100 1,300 
5.  กลุมประสบการณพิเศษ - - - - -   600 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44 

 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2535), 3. 
 แนวดําเนินการ เพ่ือใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขางตน จึงกําหนดแนวดําเนินการไวดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น โดยใหทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความเหมาะสม 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหสอดคลองกับความสนใจ
และสภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
 3. จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยงหรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุม
ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากที่สุด 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
และสรางสรรค และกระบวนการกลุม 
 5. จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด และเนนใหเกิด
ความคิดรวบยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ 
 6. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 7. ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ในการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
 8. ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพ้ืนฐาน 
เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย 
 9. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และการปฏิบัติจริง
ของผูเรียน 
 

 การวัด การประเมิน และการติดตามผล การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจน
การติดตามผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และจัดการใหผูเรียนไดเรียนหรือเลื่อนชั้นระหวางป
หรือปลายปตามความสามารถของผูเรียน ใหเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน      
ทดสอบเปนระยะ และหรือทดสอบเมื่อจบแตละบทเรียนตามลักษณะการจัดประสบการณและ
เนื้อหาวิชา ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน 
สําหรับกลุมประสบการณพิเศษจะไมนํามาเปนเกณฑการตัดสินผลการเรียน แตเปนการวัดผล
และประเมินผลเพ่ือดูความกาวหนาจากการทํากิจกรรม 
 

หลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ 
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 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในกลุมการ
งานและพ้ืนฐานอาชีพ มุงสอนใหผูเรียนมีคุณสมบัติอยางนอย 3 ประการ คือ ทํางานเปน มีนิสัย
รักการทํางาน และมีการปรับปรุงงานอยูเสมอ เพ่ือที่จะสามารถดํารงตนอยูในครอบครัวและ   
ชุมชนไดอยางมีความสุขและสามารถประกอบอาชีพไดตามควรแกวัย ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

 จุดประสงค  กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพเปนกลุมประสบการณที่มุงใหผูเรียนมี
นิสัยรักการทํางาน ทํางานเปนทีม ทํางานรวมกับผูอ่ืนได อันจะนําไปสูการดํารงชีวิตที่ดี พ่ึง    
ตนเองได และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองปลูกฝงใหมี
คุณลักษณะดังตอไปนี ้
 1. มีความรู ความเขาใจ และประสบการณเ บ้ืองตนเก่ียวกับการทํางานใน
ชีวิตประจําวันและงานที่เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 2. มีทักษะในการใชมือ เครื่องมือ และทักษะในกระบวนการทํางาน ทํางานอยางมี
แผน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ชวยเหลือครอบครัวและผูอ่ืนไดตามควรแกวัย 
 3. มีนิสัยที่ดีในการทํางานและผูจักพ่ึงตนเอง 
 4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํางานใหดี
ข้ึนอยูเสมอ 
  

 โครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ โครงสรางหลักสูตรกลุมการ
งานและพ้ืนฐานอาชีพไดมีการปรับปรุงใหมีความยืดหยุนมากข้ึน โดยกําหนดใหทุกชั้นมีงาน
เลือก เพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนไดตามความสนใจ ความถนัดและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
ของทองถิ่น สวนงานบังคับนั้นใหเรียนชั้นละ 2 งาน คือ งานบานและงานเกษตร ดวยเหตุผล
ที่วาทุกคนตองชวยตนเองโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการบานเรือนของตนเองกอน และชวยสังคม
ตามสภาพ ทั้งนี้เพราะโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดานการเกษตรยังมี
ความสําคัญอยู แมจะมีแนวโนมไปสูโครงสรางการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม แตก็มีลักษณะ
ที่เปนอุตสาหกรรมที่มีการเกษตรเปนพ้ืนฐาน สําหรับงานเลือกในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 มุงให
เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ สวนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 นั้น เปนการเตรียมผูเรียนไปสู
อาชีพ ฉะนั้นงานเลือกในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จึงมีความ
สอดคลองกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 มีงานเลือก 2 งาน คือ งานประดิษฐและงานชางกับงาน
อ่ืน ๆ 
  1.1 งานประดิษฐและงานชาง เปนงานที่ตัดออกจากงานบังคับ (งานที่ทุกคนตอง
เรียน) ในโครงสรางหลักสูตรกลุมงานและพ้ืนฐานอาชีพ พุทธศักราช 2521 (ฉบับเดิม) โดย   
ปรับปรุงเนื้อหาที่ยากเกินกวาวัยและระดับชั้น เนื้อหาที่เนนเฉพาะชายหรือหญิง แลวจัดใหเรียน
เนื้อหาใหมเปน 3 เรื่อง คือ งานประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุเปนของเลน ของใช และของประดับ  
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ตบแตง ลักษณะเนื้อหามีความตอเนื่องกันในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ใหเรียน
งานประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุเปนของเลน และชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 ใหเรียน 3 เรื่อง คือ 
งานประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุเปนของเลน ของใช และของประดับตบแตง 
   การเรียนทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาวขางตน มีจุดมุงหมายใหผูเรียนประดิษฐงาน
ดวยวัสดุ เศษวัสดุ ดวยวิธีตาง ๆ กัน เชน พับ ตัด สาน แกะ เย็บ ปก ถัก รอย เปนตน ทั้งนี้
เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณที่หลากหลายในการทํางานประเภทประดิษฐและชาง 
  1.2 งานอ่ืน จัดเลือกไวใหเลือกเรียนถึง 3 ประเภท ไดแก งานที่ผูปกครองหรือ 
ทองถิ่นทําอยู งานที่นําไปสูการมีรายไดตอบแทน และงานที่สนใจและสงเสริมเปนการเฉพาะงาน
ทั้ง 3 ประเภท เนนเรื่องการปฏิบัติหรือทดลองทํางาน อาจทําในสถานที่ตาง ๆ เชน บาน หรือ
สถานประกอบการในทองถิ่นตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ เ พ่ือใหผู เรียนไดสัมผัสและมี    
ประสบการณในงานตามสภาพที่เปนจริง 
 2. ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 งานเลือกมี 2 งาน งานประดิษฐและงานชาง กับงานที่
เตรียมไปสูอาชีพในชวงนี้ตองเนนงานที่เตรียมไปสูอาชีพมากกวางานเลือกประเภทอ่ืน จึงจัดไว
ในงานบังคับเลือก ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนในดาน
อาชีพแลว ยังตองใหผูเรียนไดเห็นโลกกวางของการทํางานซึ่งจะชวยใหเลือกอาชีพไดเหมาะสม
ข้ึน 
  2.1 งานประดิษฐและงานชาง มีโครงสรางเนื้อหาเชนเดียวกับงานประดิษฐและ
งานชางในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 แตเพ่ิมความหลากหลายและความซับซอนของการนําวัสดุ
และวิธีการมาใชในการประดิษฐใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น เชน เพ่ิมวิธีประดิษฐวัสดุและ
เศษวัสดุดวยการฉล ุเลื่อย ตัด ตอ เปนตน 
  2.2 งานที่เตรียมไปสูอาชีพ จัดเนื้อหาไว 5 แขนงงาน ไดแก งานบาน งาน
เกษตร งานชางประดิษฐ งานชาง และงานอ่ืน ๆ แตละแขนงงานจัดเนื้อหาเปนงานอาชีพสั้น ๆ 
จบในตัวเอง โดยกําหนดเวลาเรียนเรื่องละประมาณ 50 คาบ ทั้งนี้เพ่ือใหเรื่องที่เรียนไมยากเกิน
กวาวัยและระดับชั้น ดังแผนภูมิที่ 9 หนา 49 
 

 อัตราเวลาเรียนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ      หลักสูตรกลุมการงานและ
พ้ืนฐานอาชีพไดกําหนดเวลาเรียนในแตละชวงไวดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 มีเวลาเรียนชั้น
ละ 300 คาบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 มีเวลาเรียนชั้นละ 600 คาบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 มี
เวลาเรยีนชั้นละ 900 คาบ จะสังเกตเห็นวาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 จะเรียนนอย และจะ
เพ่ิมอัตราเวลาเรียนในระดับสูงข้ึน 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เปนกลุม  
ประสบการณที่วาดวยการทํางานและการสรางนิสัยในการทํางาน ฉะนั้นการจัดการเรียนการ
สอนใหบรรลุเปาหมายจึงตองใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด ดังตารางที่ 4  หนา 50 
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   ป. 1-2   งานบาน  งานเกษตร  งานเลือก 
 
 
 
        งานประดิษฐและงานชาง  งานอื่น 
 
 
   ป. 3-4   งานบาน  งานเกษตร  งานเลือก 
 
 
 
        งานประดิษฐและงานชาง  งานอื่น 
 
 
   ป. 5-6   งานบาน  งานเกษตร  งานเลือก 
 
 
 
        งานประดิษฐและงานชาง งานที่เตรียมไปสูอาชีพ 
 
 
แผนภูมิที่ 9   โครงสรางกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2524), 47. 
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ตารางที่ 4  อัตราเวลาเรียนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
 

ชั้น เนื้อหา เวลาเรียน 
ประถมศึกษาปที่ 1-2 1.  งานบาน 200 คาบ 
 2.  งานเกษตร  
 3.  งานเลือก 100 คาบ : 1 หรือ 2 งาน 
     3.1 งานประดิษฐและงานชาง  
     3.2 งานอื่น  
ประถมศึกษาปที่ 3-4 1.  งานบาน 400 คาบ 
 2.  งานเกษตร  
 3.  งานเลือก 200 คาบ : 1 หรือ 2 งาน 
     3.1 งานประดิษฐและงานชาง  
     3.2 งานอื่น  
ประถมศึกษาปที่ 5-6 1.  งานบาน 600 คาบ 
 2.  งานเกษตร  
 3.  งานเลือก 300 คาบ : 1 หรือ 2 งาน 
     3.1 งานประดิษฐและงานชาง  
     3.2 งานที่เตรียมไปสูอาชีพ  

 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2534), 48. 
 
 1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 จัดครทูีม่ีใจสูและรบัผิดชอบในการทํางานเปนผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ เพราะการจัดการเรียนการสอนจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับตัวครูเปนสําคัญ 
  1.2 วางแผนการจัดตารางสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพรวมกันทั้งโรงเรียน 
โดยจัดชวงเวลาสอนแตละครั้งแตกตางกัน เชน มีชวงสั้นบางยาวบาง เพ่ือสะดวกในการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สําหรบัการสอนภาคปฏิบัติควรจัดตารางสอนใหแตละชั้นลงปฏิบัตไิม
พรอมกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาการขาดสถานที่และอุปกรณ 
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  1.3 พิจารณาเลือกสอนงานเลือกในแตละชั้นตามสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น ความสนใจและความถนัดของผูเรียน ความพรอมของครู โรงเรียน ผูปกครอง ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 จัดหาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งไดแก วัสดุอุปกรณการสอนสําหรับครู วัสดุ
และสถานที่ฝกปฏิบัติงานของผูเรียนใหพรอม โดยเฉพาะวัสดุฝกปฏิบัติงานของผูเรียนให
พยายามจัดหาวัสดุที่มีในทองถิ่นหรือหาวัสดุที่ราคาถูกมาใช และควรจัดระบบการจัดหาจัดซื้อ 
เพ่ือใหไดสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ และไมทําความลําบากใหกับ  
ผูปกครองที่จะสนับสนุน 
  1.5 ควรจัดสอนงานแตละประเภท ไดแก งานบาน งานเกษตร และงานเลือกให
สัมพันธกัน รวมทั้งใหสัมพันธกับกลุมประสบการณอ่ืนดวย เชน การสอนงานเกษตร การปลูก
พืชผักสวนครัว เมื่อผักเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเก่ียวก็สอนงานบาน เรื่อง การประกอบ ปรุง    
จัดอาหาร เพ่ือนําผลผลิตจากการเกษตรมาใช หรือสอนเรื่องชีวิตในบานกลุมสรางเสริม   
ประสบการณชีวิต แลวนําเรื่องการจัดแลวตกแตงบาน ฯลฯ ในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพมา
สอนใหสัมพันธกัน เปนตน 
  1.6 ควรเนนกระบวนการในการทํางานเทา ๆ กับผลงาน แตเดิมการสอนให       
ผูเรียนทํางานมักคํานึงถึงแตผลงานซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของการทํางานเทานั้น แตใน  
หลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เนน 2 
อยาง คือ กระบวนการทํางานและผลงาน คือ ดูกระบวนการทํางานซึ่งเปนวิธีทํางาน และผลที่
เกิดจากการทํางานนั้นดวย ทั้งนี้เพ่ือใหครไูดปรับปรุงแกไขพฤติกรรมในการทํางานของผูเรียน
อันจะนําไปสูนิสัยที่ดีในการทํางาน 
  1.7 เนนกระบวนการกลุม การสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพมีทั้งสอนให    
ผูเรียนทํางานเปนรายบุคคลและทํางานกลุม แตหลักสูตรนี้เนนการทํางานกลุม เพราะเปน      
คุณสมบัติที่จําเปนในการอยูรวมกันในสังคมปจจุบัน การฝกการทํางานกลุมในชั้นแรก ตองให  
ความรูในเรื่องบทบาทและหนาที่ของหัวหนากลุมและสมาชิก และฝกทักษะที่จําเปนในการ
ทํางานกลุม เชน ทักษะการพูด การฟง ฯลฯ ตอจากนั้นเปนเรื่องของวิธีทํางาน 
  1.8 สอนการปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎ ีหมายความวา ในการใหผูเรียนทํางานใด 
ควรสอนภาคความรูที่เก่ียวของ เชน ใหผูเรียนทําอาหารก็ตองสอนใหมีความรูเรื่องคุณคาอาหาร 
การเลือกซื้อ เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนหลักในการทํางานและพัฒนางานใหดีข้ึน สวนการสอน
ภาคปฏิบัติควรคํานึงถึงหลักสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ ใหทําอยางประหยัดดวยวิธีที่
ปลอดภัย รวดเร็วและมีคุณภาพ สําหรับการสอนภาคปฏิบัติใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวใน
การทํางาน ควรสอนไปตามข้ันตอนของการฝกทักษะ 
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  1.9 สอนภาคปฏิบัติดวยวิธีการสาธิต และใชในงานประกอบการสอนเปนสิ่ง    
จําเปน เพราะจะชวยใหสอนไดผล ทั้งผูเรียนจะไดศึกษา คนควา และทํางานดวยตนเอง อันจะ
นําไปสูการมีคุณสมบัติการพ่ึงตนเอง 
 
 
  1.10 ควรจัดบทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก       เพ่ือใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ  
ความสําเร็จที่ไดรับแรก ๆ จะทําใหเกิดความหวังและเปนแรงจูงใจ เกิดความพยายามในการ
ทํางานตอไป 
  1.11 สอนใหเกิดความมั่นใจ     โดยไมใหผูเรียนเกิดความลมเหลวในการทํางาน 
ซึ่งจะเปนอุปสรรคและทําลายความมั่นใจ ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ ติเชิงทําลาย คือ การพูดจาดู
หมิ่น ถากถาง เปนตน 
  1.12 สอนใหเกิดนิสัย   โดยใหเรียนหรือทําซ้ํา  การเรียนหรือทําซ้ําตองเปนการ 
เรียนและการปฏิบัติในเรื่องที่มีความหมาย 
  1.13 จัดใหมีการวัดผล     ประเมินผลดวยวิธีและเครื่องมือหลาย ๆ แบบ      ให 
สอดคลองกับการเรียนการสอน เชน ใชวิธีการสังเกต ในการจัดกระบวนการทํางาน วิธีจัดอันดับ
คุณภาพสําหรับการตรวจผลงาน เปนตน 
  1.14 ควรใหผูเรียนมีโอกาสทําหรือฝกปฏิบัติงานที่บานหรือในสถานที่ทํางาน 
จริง ภายใตการนเิทศของคร ูเพ่ือฝกทักษะในการทํางานเพ่ิมเติม เพราะการสอนและฝกปฏิบัตทิี่
โรงเรียนไมเพียงพอ 
 2. การสอนโดยเนนกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ 
หลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ตองเนนกระบวนการ เพราะจะทําใหผูเรียนคิดเปน      
ทําเปน แกปญหาเปน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
การสอนโดยเนนกระบวนการ คือ การสอนเปนข้ันเปนตอนไปตามลักษณะเฉพาะของกลุม   
ประสบการณ โดยใหผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูเอง กระบวนการที่ควรเนนใน
กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ไดแก กระบวนการฝกทักษะในการปฏิบัติ กระบวนการทํางาน 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 ในการจัดการเรียนการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ แขนงงานเลือก จะตองมี
บุคลากรที่มีความถนัดในการสอน เขาใจวิธีสอนดวยการสาธิตคูกับทฤษฎี เนนการปฏิบัติจริง
ของผูเรียน ในเรื่องการวัดผลและประเมินผลจะตองใชวิธีการหลาย ๆ วิธี ใชเครื่องมือหลาย ๆ 
แบบ มุงใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
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 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไววาใน
การจัดการศึกษาของรัฐนั้น ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ อีกทั้งมีเจตนาที่จะให
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ สรางความเสมอภาค ใหโอกาส     
ทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นแนวคิดใน
การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมุงพัฒนาคนใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางจิตใจ      
รางกาย สติปญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค พัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดลอม จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาหลักสูตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมี
ชีวิตที่สมบูรณ มีความสมดุลที่เปนองครวม เนนความสัมพันธดานจิตใจ รางกาย ปญญา และ
สังคมที่ประสานกันทุกดาน สามารถพ่ึงตนเองในดานการคดิ การปฏิบัติ และตัดสินใจดวยตนเอง 
ทํางานเปนกลุม รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค สามารถพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมได รวมทั้ง
มุงใหผูเรียนสามารถใชความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางประโยชนใหแกสวนรวม ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสาระการเรียนรู 8 กลุม ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร 
 3. วิทยาศาสตร 
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาตางประเทศ 
 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนองคความรูที่เนนการฝกปฏิบัติ การพัฒนาทักษะ
หรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในการจัด  
หลักสูตรจะตองใหมีความยืดหยุน สนองความตองการของผู เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีความสมดุลทั้งสาระการเรียนรู 
เวลา และเปาหมายการพัฒนาผูเรียน เสริมสรางเอกภาพ มีความพอดีระหวางความเปนไทยและ
ความเปนสากล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะกําหนดจุดหมายที่มุงพัฒนาผูเรียนให    
สมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย สติปญญา และสังคมแลว ยังไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ัน      
พ้ืนฐานผูเรียนที่เปนผลผลิตของหลักสูตร พรอมมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1-
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3 ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ไว
ดวย 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ขอกําหนดที่ประเทศคาดหวังวาจะใหเยาวชน
ของชาติมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และมีความสามารถตามที่เห็นวามีความสําคัญและมีคุณคา  
รวมทั้งเปนคุณภาพที่พึงประสงคทางการศึกษา เปนมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนใน        
สถานศึกษาทุกแหง เปนเปาหมายที่สถานศึกษาจะตองบริหารจัดการใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว พรอมทั้งใชเปนหลักในการเทียบสําหรับการสงเสริมและกํากับ 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาดวย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ การกระจายอํานาจ 
การจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังทองถิ่นโดยตรง ดังนั้นในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับชาติจึงกําหนดแตเพียงกรอบหรือแนวทางของการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมี
เอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือบริหารจัดการหลักสูตร คูมือการจัดการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุม คูมือการวัดและประเมินผล คูมือบริหารจัดการแนะแนว และอ่ืน ๆ เหลานี้จะชวย
ใหผูนําหลักสูตรไปใชมีความเขาใจชัดเจนข้ึน และเปนแนวทางการจัดทําหลักสูตรของ
สถานศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสอดคลองกับผูเรียน และความตองการ
ของ ทองถิ่นนั้น ๆ 
 

 หลักการ 
 1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 
 2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนที่จะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนการ
สอน 
 5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

 จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี    
มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึง
กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดังตอไปนี้ 
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 1. เห็นคุณคาของตนเอง  มี วินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
 3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
คิด การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกลักษณะที่ดี 
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดี   
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 

 โครงสราง 
 เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตาม หลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู 
ที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  แสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ชวงชั้น ชวงช้ันที่ 1 

(ป. 1-3) 
ชวงช้ันที่ 2 
(ป. 4-6) 

ชวงช้ันที่ 3 
(ม. 1-3) 

ชวงช้ันที่ 2 
(ม. 4-6) 

 การศึกษาภาคบังคับ  
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาษาไทย ó ó ó ó 
คณิตศาสตร ó ó ó ó 
วิทยาศาสตร ó ó ó ó 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ó ó ó ó 
สุขศึกษาและพลศึกษา ¾ ¾ ¾ ¾ 
ศิลปะ ¾ ¾ ¾ ¾ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ¾ ¾ ¾ ¾ 
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ภาษาตางประเทศ ¾ ¾ ¾ ¾ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน σ σ σ σ 

เวลาเรียน ประมาณปละ 
800-1,000 ชม. 

ประมาณปละ 
800-1,000 ชม. 

ประมาณปละ 
1,000-2,000 ชม. 

ประมาณปละ 
1,000-2,000 ชม. 

 

หมายเหตุ 
 ó สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรูและการแกปญหา 
 ¾ สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน 
 σ กิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู 8 กลุม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ  

คุณภาพของผูเรียน   สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณ
และสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ ทั้งดานวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข พ่ึงตนเองได อยูรวมกับผู อ่ืนอยางสรางสรรค พัฒนาสังคม และ        
สิ่งแวดลอม 
 สาระการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน ทํางานเปน รักการทํางาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มี
ความสามารถในการจัดการ การวางแผนออกแบบการทํางาน สามารถนําเอาความรู เทคโนโลยี
และ  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และประยุกตใชในการทํางาน สราง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ 
ตลอดจนวิธีการใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานและการทํางาน 
 

ความสาํคญั ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 
 

 กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับงาน อาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการทํางานอยางถกูตอง เหมาะสม คุมคา
และมีคุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม สามารถทํางานเปนหมูคณะ มนีสิยัรกั
การทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เปน
พ้ืนฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถ   
ชวยเหลือตนเองและพ่ึงตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
 

วสิัยทศันและคุณภาพของผูเรียน 
 

วิสัยทัศน 
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 วิสัยทัศนของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระที่เนนกระบวนการทํางาน
และการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบงาน และการ
ทํางานอยางมีกลยุทธ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนํา 
เทคโนโลยีมาใชและประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งการสรางพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
เนนการใชทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนดังกลาว กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงกําหนดวิสัยทัศน การเรียนรูที่ยึดงานและ
การแกปญหาเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลัก ในการทํางานและ
การแกปญหา งานที่นํามาฝกฝนเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของกลุมนั้น เปนงานเพ่ือการดํารงชีวิตใน 
ครอบครัวและสังคม และงานเพ่ือการประกอบอาชีพ ซึ่งงานทั้ง 2 ประเภทนี้ เมื่อผูเรียนไดรับ
การฝกฝนตามกระบวนการเรียนรู ของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว ผูเรียนจะไดรับ
การปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนรูจากการทํางานและการแกปญหาของ
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเปนการเรียนรูที่เกิดจากบูรณาการ ความรู ทักษะ และ
ความดีที่หลอมรวมกันจนกอเกิดเปนคุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
 

คุณภาพของผูเรียน 
 กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพ่ือใหเปนคนดี      
มีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี ้
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือการทํางานและอาชีพ 
 มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู เลือก ใช
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สรางและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออม ตรงตอ
เวลา เอ้ือเฟอ เสียสละ และมีวินัยในการทํางาน เหน็คุณคาความสําคัญของงานและอาชีพสุจริต  
ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ    
พลังงานเมื่อจบแตละชวงชั้น ผูเรียนตองมีความสามารถดังตอไปนี้ 

 

ชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 1-3 
 สามารถชวยเหลือตนเองเก่ียวกับงานในกิจวัตรประจําวัน ชวยเหลืองานในครอบครัว 
ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานได สามารถคิดและสรางสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย 
ประหยัด อดออม ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางประหยัด 
 

ชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4-6 
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 สามารถชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทํางานอยางมีข้ันตอน มีทักษะในการ
จัดการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน เลือก ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได
เหมาะสมกับงาน สามารถคิด ออกแบบ สราง ดัดแปลงสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันงาย ๆ 
ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 
  

ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที ่1-3 
 มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางานอยางเปนระบบและ        
มีกลยุทธ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ เลือก ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับงานอยางถูกตอง มี
คุณธรรม สามารถคิด ออกแบบ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหมในการทํางาน 
ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 

ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที ่4-6 
 มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางานอยางเปนระบบและ       
มี    กลยุทธ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบ 
อาชีพ เลือก ใช และประยุกตเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสม ถูกตอง และ     
มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหม ๆ ในการทํางาน   
ทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน เอ้ือเฟอ 
เสียสละ ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 

สาระและขอบขาย 
 

 สาระที่เปนองคความรูของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
 สาระที่ 2 การอาชีพ 
 สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพ่ือการทํางานและอาชีพ 
 

 สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระที่เก่ียวกับการทํางานในอาชีพ 
ประจําวันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่วาดวยงานบาน งานเกษตร งานชาง       
งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 
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    งานบาน  
    เปนงานที่เก่ียวกับการทํางานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในครอบครัว ซึ่ง
ประกอบดวย บานและชีวิตความเปนอยูในบาน ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ 
โดยเนนการปลูกฝงลักษณะนิสัยการทํางาน ทักษะ กระบวนการทํางาน การแกปญหาในการ 
ทํางาน มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
    งานเกษตร  
    เปนงานที่เก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ซึ่งประกอบดวยการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

    งานชาง        
    เปนงานที่เ ก่ียวกับการทํางานตามกระบวนการของงานชาง ซึ่ง
ประกอบดวย การบํารุงรักษา การติดตั้ง/ประกอบ การซอมและการผลิตเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน 
 

    งานประดิษฐ  
    เปนงานที่เก่ียวกับการทํางานดานการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชที่เนน
ความคิดสรางสรรค โดยเนนความประณีตสวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐและเทคโนโลยี 
และเนนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามภูมิปญญา 
ทองถิ่นและสากล 
    งานธุรกิจ 
    เปนงานที่เก่ียวกับการจัดการดานเศรษฐกิจของครอบครัว การเปน      
ผูบริโภคที่ฉลาด 
 

 สาระที่ 2 การอาชีพ  เปนสาระที่เก่ียวของกับหลักการ คุณคา ประโยชนของการ
ประกอบอาชีพสุจริต ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

 สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระที่เก่ียวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษยในการแกปญหา และสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค 
โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางและใชสิ่งของ เครื่องใช วิธีการ และเพ่ิม           
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
 

 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนสาระที่เก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยี    
สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาความรู การสืบคน การใชขอมูลและสารสนเทศ การ
แกปญหาหรือสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ  เปนสาระที่เก่ียวกับการนํา   
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว 
และการอาชีพ 
 
 

การขยายพันธุองุน   
 

 องุนเปนพืชที่ขยายพันธุไดงาย และรวดเร็ว สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชน  
 1. การปกชํา เปนวิธีการที่งายและเหมาะสมวิธีหนึ่ง ก่ิงที่ใชปกชําควรเปนก่ิงที่มี
อายุประมาณ 7-12 เดือน ก่ิงที่แกหรือออนเกินไปจะออกรากไมคอยดี ควรเลือกก่ิงขนาดไมใหญ
หรือเล็กเกินไป มีขอถี่ ๆ และมีตาโปนเห็นเดนชัด เวลาทําการปกชําใหตัดก่ิงองุนเปนทอน ๆ 
ยาว 1-20 เซนติเมตร หรือมีขอประมาณ 4-5 ขอ ปกชําลงในกระบะทรายผสมข้ีเถาแกลบ 
(อัตราสวน  1 : 1) ถามีฮอรโมนชวยในการเรงรากควรนําก่ิงปกชํามาจุมเสียกอน จะชวยใหออก
รากไดมากและแข็งแรงแลวจึงปกชําในวัสดุที่เตรียมไวลึก 1 ใน 3 ของก่ิง รดน้ําใหชุมชื้นอยู
เสมอ หลังจากปกชําแลวประมาณ 15-20 วัน ก่ิงที่ปกชําจะเริ่มแตกรากและแตกใบออนเมื่ออายุ
ประมาณ 1 เดือนก็นําลงปลูกได 
  นอกจากการปกชําในกระบะแลว ไดตนองุนในแปลงปลูกมีรมรําไรอยูเสมอ 
สามารถปรับปรุงใชเปนแปลงปกชําก่ิงองุนไดดีเชนเดียวกัน 
 2. การตอน เปนวิธีการที่ชาวสวนนิยมทํากันมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะสะดวกรวดเร็ว
และตรงตามพันธุ ก่ิงที่ใชตอนนั้นควรเปนก่ิงที่ไมออนไมแกเกินไป ก่ิงที่เหมาะสมในการตอนควร
มีอายุประมาณ 3 เดือน ควรเลือกก่ิงที่สมบูรณขนาดเทาแทงดินสอ ปราศจากโรคและแมลง ใน
ก่ิงเดียวกันสามารถตอนไดหลายชวงโดยใหแตละชวงมีประมาณ 3-4 ขอ 
  เมื่อเลือกก่ิงที่เหมาะสมไดแลว จึงคว่ันก่ิงใหรอยคว่ันหางกัน 0.5 เซนติเมตร 
ลอกเปลือกออกแลวใชสันมีดขูดเย่ือเจริญออก จากนั้นหุมดวยตุมขุยมะพราวที่เตรียมไว หรือจะ
ใชดินเหนียวอยางเดียวแลวใชพลาสติกหุมก็ได แตตองคอยตรวจดูอยาใหตุมตอนแหง อีก 15 
วันตอมา จะเห็นรากองุนสีขาวออกมา 3-4 ราก รีบตัดนําไปชําในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุทรายและ  
ข้ีเถาแกลบในอัตราสวน 1 : 1 หลังจากนั้นอีก 15 วัน เมื่อก่ิงตอนแข็งแรงดีแลวก็สามารถนําไป
ปลูกในแปลงได 
  ขอควรระวัง คือ ในระหวางการเพาะชําในถุงพลาสติกนั้นควรพนดวยสารกําจัด
เชื้อรา เชน แคปแทน หรือเบนเลท ทุก 7 วัน และเมื่อชําไวแลว ควรรีบนําไปปลูกขณะที่รากยัง
ขาวอยู ไมควรปลอยใหรากเปนสีน้ําตาลเหมือนพืชชนิดอ่ืน เพราะจะทําใหชะงักการเจริญเติบโต
และตายงายข้ึน 
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 3. การติดตา จุดประสงคของการติดตา เพ่ือใหไดตนองุนที่ใหผลผลิตดี และมี
ระบบรากแข็งแรงทนทาน เพราะองุนพันธุดีอาจออนแอหรือถูกรบกวนดวยศัตรูในดินไดงาย แต
องุนพันธุปาบางพันธุมีระบบรากแข็งแรง ทนทานตอโรคแมลงในดินไดดี ก็จะเอาพันธุนัน้เปนตน
ตอแลวนําตาพันธุดีมาติดใหเปนสวนยอด เนื่องจากองุนมีเปลือกไมที่ลอกออกยาก ดังนั้นวิธีการ
ติดตาองุนที่ใชกันคือ การติดตาแบบซิบ (chip budding) โดยเลือกตาพันธุดีที่มีสีน้ําตาล ตาไม
บอดปราศจากโรคและแมลง เฉือนตาใหติดเนื้อไม และเฉือนตนตอใหเปนรูปอยางเดียวกับที ่
เฉือนตาพันธุดี แลวนําไปติดกับตนตอ เอาพลาสติกพันเวนใหสวนตาโผลออกหรือพันปดตาก็ได 
  

  วิธีการติดตา วิธีการติดตาองุนที่ใชกันคือ การติดตาแบบชิป (chip budding) 
โดยเลือกตาพันธุดีที่มีสีน้ําตาล ตาไมบอด ปราศจากโรคและแมลง เอาใบมีดบาดตา เฉือนตาให
ติดเนื้อไม และเฉือนตนตอใหเปนรูปอยางเดียวกับที่เฉือนตาพันธุดี แลวนําไปติดกับตนตอ    
นําผาพลาสติคพันรอบบริเวณตา ใหตาของพันธุดีที่นําไปติดโผลออกมา ประมาณ 20-25 วัน   
ตาจะติดและนําไปปลูกได 
 

  การใชตนตอ ตนตอขององุนที่ใชไดผลดี มีระบบรากแข็งแรง ทนทาน หา
อาหาร   ไดและสามารถเปนตนตอใหกับพันธุดีตาง ๆ   เชน   คารดินัล   ไวทมาลากา และ            
ลูสเพอรเลท (Loose perlette) คือพันธุลูกผสมโอเทลโล กับโซโอนิส (Othello x Solonis 1613) 
ตนตอพันธุนี้กสิกรนิยมเรียกกันวา ตอเปรี้ยว องุนที่ติดตาบนตอเปรี้ยวมักจะใหผลผลิตสูงและ
ออกดอกติดผล ทุกครั้งที่มีการตัดแตงก่ิง แตคุณภาพของผลจะดอยลงไป โดยเฉพาะพันธุไวท
มาลากา สายพันธุลูกยาว กลาวคือ ผลจะมีลักษณะยาวรีคอนไปทางกลม   สีของผลเมื่อมีอายุ     
เดือน จะไมเหลือง สดใสเทาที่ควร เปลือกหนาและความหวานต่ํากวาองุนที่ปลูกโดยก่ิงตอน 
โดยตรง ในเรื่องการใชตนตอนนี้มีผลดีอยูมากแตก็มีผลเสียเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของผูปลูก ถาตองการองุนที่มีคุณภาพสูงก็ควรปลูกดวยก่ิงตอน แตถาตองการ
ปริมาณ คุณภาพก็อาจลดลงเล็กนอย ในกรณีนี้ควรใชองุนที่ติดตาบนตอเปรี้ยว แลวยึด
ระยะเวลาการเก็บเก่ียวออกไปอีก จนเห็นวาผลองุนเหลืองสดใส จึงคอยเก็บเก่ียว 
 

 4. การเสียบยอด การเสียบยอดก่ิงองุนเปนวิธีที่นิยมกันมากเชนกัน โดยการปลูก
พันธุองุนปาไวในภาชนะหรือแปลงเพาะชําเสียกอนจนตั้งตัว หรืออาจจะปลูกพันธุองุนปาเปนตน
ตอไวในแปลงอยางนอย 1 ป แลวจึงทําการเสียบยอด ก่ิงพันธุองุนที่นํามาเสียบยอดควรมีขนาด
เทากันกับตนตอ หรือขนาดใกลเคียงกันกับตนตอ วิธีการใหเฉือนตนตอเปนรูปปากฉลามและ
เฉือนก่ิงพันธุดีเปนรูปลิ่ม แลวจึงนํามาเสียบเขาดวยกัน พันดวยพลาสติกใหแนนก่ิงพันธุดีที่
นํามาเสียบใหมีตาเพียงตาเดียว ก่ิงที่มีหลายตาจะแหงงายทําใหตอไมติด เมื่อก่ิงติดกันดีแลวก็
จะแตกเปนตนใหมตอไป 
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 5. การเสริมราก การเสริมรากไมใชวิธีการขยายพันธุโดยตรง แตเปนการทําใหมี
ระบบรากที่แข็งแรงข้ึน ใชในกรณีที่ปลูกองุนพันธุดีอยูแลว แตตองการใหมีระบบรากที่แข็งแรง 
หาอาการไดเกง ตนองุนที่จะนํามาเสริมมักใชตนองุนปา วิธีการคอื ปลูกตนองุนปาใกล ๆ กับตน
องุนพันธุดีที่มีอยูแลว เมื่อตนองุนปาเจริญเติบโตแข็งแรงดีแลว เฉือนที่องุนพันธุและเฉือนปลาย
ก่ิงองุนปาเปนรูปปากฉลาม แลวนํามาประกบกันใหสนิทพันดวยพลาสติกใหแนน ก็จะไดตนองุน
ที่มี 2 ขา หรือ 2 โคน ถาตองการใหมี 3 ขา ก็ตอกานตรงขามกับอีกตนหนึ่ง ขนาดของตนองุน 
พันธุ และองุนปาที่นํามาเสริมรากไมจําเปนตองเทากันก็ได เมื่ออยูไปหลาย ๆ ป โคนตนทั้งสอง
ก็จะเจริญเติบโตจนมีขนาดใกลเคียงกัน 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้น 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและไดขอคนพบตาง ๆ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของดานการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 วราภรณ  บางเลี้ยง (2534 : 92) ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรให  
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา ทุกหนวยงานมีการดําเนินงานในลักษณะของการ   
ถายทอดความรู จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติลงไปตามลําดับจนถึง
ระดับโรงเรียนสําหรับปญหาในการพัฒนาหลักสูตรพบวา ปญหาสวนใหญไดแก ทักษะในการ
พัฒนาหลักสูตรของบุคลากรที่เก่ียวของและแหลงความรู 
 

 สมพิศ  วงษแหยม (2534 : 203-215) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชทรัพยากร   
ทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการดําเนินการในลักษณะดัง     
ตอไปนี้ การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม การปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียด
เนื้อหา การจัดทําเนื้อหาหรือรายวิชาใหม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและในการปรับปรุง  
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมนั้น เปนลักษณะการพัฒนาหลักสูตรที่ดําเนินการ
มากที่สุด ทรัพยากรที่นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรสวนใหญเปนทรัพยากรบุคคลและนํามาใช
ในกลุมวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ สวนปญหาการนําทรัพยากรทองถิ่นเขามาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร สวนใหญเปนปญหาในดานทรัพยากรบุคคลและปญหาที่พบคือ บุคคลที่เปน  
ทรัพยากรไมมีเวลาพอ 
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 สุดสายใจ  ชาญณรงค (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น วิชา 
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น นักเรียนทุกคนมีคาเฉลี่ย
ของ     คะแนน แบบทดสอบประจําบทเรียน ผานเกณฑการประเมินที่ตั้งไว คือ รอยละ 60 และ
ผลการประเมินดานความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ที่สุด      คิดเปนคาเฉลี่ย 2.88 และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได การวิจัยแบง
ออกเปน   4 ข้ันตอน คือ (1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน  (2) การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ  (3) การทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และ 
(4) การประเมินหลักสูตร 
 

 ศรีวรรณ  จันทรหงษ (2542 : ฆ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือ    
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องงานจักสาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษากรณีโรงเรียนวัด
ยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  
4 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่มีสวนเก่ียวของมีความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องงานจักสาน ควรมีเนื้อหาใหครอบคลุม 
 ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร พบวา โครงรางหลักสูตรมีองคประกอบตาง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองที่สามารถนําไปทดลองใชได 
 ข้ันตอนที่ 3  การทดลองใชหลักสูตร พบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชสอนโดย
ปราชญชาวบานในชุมชน เปนเวลา 54 คาบ 
 ข้ันตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตร พบวา ดานเอกสารหลักสูตร ควรปรับเปลี่ยน
เวลา กิจกรรม และเนื้อหาบางสวน สวนผลการทดลองใช พบวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจ    
มีทักษะในงานจักสาน และมีความรักในชุมชน 
 

 สาลินี  อุดมผล (2542 : ฆ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือถายทอด      
ภูมิปญญาชาวบาน เรื่องการเจียระไนนิล โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 4 ข้ันตอน 
คือ 
 ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาเอกสารทางการศึกษาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่มี
สวนเก่ียวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร พบวา โครงรางหลักสูตรมีองคประกอบตาง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองที่สามารถนําไปทดลองใชได 
 ข้ันตอนที่ 3  การทดลองใชหลักสูตร  พบวา ผูสอนและปราชญชาวบานมีความรู
ความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใช และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 
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 ข้ันตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตร พบวา ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการ
เจียระไนนิล และมีเจตคติที่ดีตอการเจียระไนนิล และควรมีการปรับปรุงในเรื่องของคาบเวลา
เรียน 
 

 สุกัญญา  รอยพิลา (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
บุคคลสําคัญระดับทองถิ่นในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือ พบวา หลังการทดลองใชหลักสูตรทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน  
มีคาเฉลี่ยของคะแนนผานเกณฑการประเมินผลที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตรที่นํามาทดลองใช พบวา      
นักเรียนมีความพอใจในเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก นักเรียนคิดวาเนื้อหาของเรื่องที่เรียนทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปน  
คนอีสานและคนทองถิ่นอีสานมากที่สุด และนักเรียนชอบสื่อที่ครูนํามาใชสอนเรื่องนี้มากที่สุด 
 

 อุบลรัตน  กิจไมตรี (2544 : ง) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลง   
อีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีการพัฒนา      
หลักสูตรเปน 4 ข้ันตอน คือ (1) การสํารวจและศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นักเรียนและบุคคล   
ที่มีสวนเก่ียวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญา   
ทองถิ่นสุพรรณบุรี  (2) การสรางหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ คําอธิบาย
รายวิชา จุดมุงหมาย  โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
สื่อและการเรียนการสอน และแผนการสอน 10 แผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย 
ประวัติความเปนมา ลักษณะทัว่ไปของเพลงอีแซว และข้ันตอนการแสดงเพลงอีแซว ผูเชีย่วชาญ
ประเมินองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะสม  (3) การทดลองใชหลักสูตร  
พบวา นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดพังมวง จังหวัด   
สุพรรณบุรี  สอนโดยปราชญชาวบาน รวมกับผูสอนและผูวิจัยเปนเวลา 60 คาบ และ  (4) การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรูเก่ียวกับเรื่องเพลงอีแซว สามารแสดง
เพลงอีแซวได และมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในเรื่อง ระยะเวลาใหมีความ   
ยืดหยุน ใบงานใหมีความสนใจและคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
   

ภมิูหลังของอําเภอบานแพว : บรบิทการพัฒนาหลักสูตร 
 

 อําเภอบานแพว เปนอําเภอหนึ่งข้ึนกับจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเปนอําเภอเมื่อป พ.ศ. 
2468 โดยมี ขุนนิวาศวาป (แจง  สกุลวงษ) เปนนายอําเภอคนแรก 
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สภาพภูมิศาสตร 
 อําเภอบานแพว ตั้งอยูที่หมูที่ 1 ตําบลบานแพว ริมฝงคลองดําเนินสะดวก ดานทิศ
เหนือ มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ    ติดตอกับอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และอําเภอสามพราน 
       จังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต     ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
        อําเภอเมืองสมุทรสงคราม และอําเภอบางคนท ี 

       จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

ลักษณะภูมิประเทศ 
 อําเภอบานแพว มีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 15 กิโลเมตร ยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 245.031 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเปนที่ราบลุมทั้งหมด   
พ้ืนที่ทํานา จํานวน 21,970 ไร พ้ืนที่ทําสวน จํานวน 82,281 ไร พ้ืนที่เลี้ยงสัตว จํานวน 20,000 
ไร พ้ืนที่พักอาศัย จํานวน 12,550 ไร พ้ืนที่ประกอบธุรกิจ จํานวน 12,637 ไร และอ่ืน ๆ จํานวน 
3,706 ไร 
 

การคมนาคม 
 การคมนาคมระหวางอําเภอบานแพวกับจังหวัดสมุทรสาคร 
 1. ทางรถยนตโดยสาร จากสถานีขนสงอําเภอบานแพวไปตามถนนสายบานแพว-
พระประโทน ถึงจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเวลาการเดินทาง 30 นาที 
 2. ทางเรือ จากทาเรืออําเภอบานแพว ถึงประตูน้ําบางยาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
จากประตูน้ําบางยางถึงทาเรืออางทอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร แลวตอรถยนตประจําทางถึงสถานี
ขนสงจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 
 การคมนาคมในเขตอําเภอบานแพว สวนใหญเปนทางเรือ 
 

 ถนน ในเขตอําเภอบานแพว มีถนนสายสําคัญ ดังนี้ 
 1. ถนนสายเจ็ดริ้ว – คลองตนั เปนทางหลวงชนบท ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ผาน
ตําบลหลักสอง ตําบลเจ็ดริ้ว ตําบลคลองตันและตําบลเกษตรพัฒนา สภาพถนนเปน
ถนนลาดยาง 
 2. ถนนสายหลักสาม – สวนสม เปนทางหลวงชนบท ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 
สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
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 3. ถนนแยกจากทางหลวงสายธนบุรี – ปากทอ เขาตําบลอําแพง ยาวประมาณ 10 
กิโลเมตร สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
 4. ถนนแยกจากทางหลวงสายบานแพว – พระประโทน เขาตําบลยกกระบัตรและ
ตําบลโรงเข เปนทางหลวงชนบท ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
 5. ถนนแยกจากทางหลวงสายบานแพว – พระประโทน เขาตําบลหนองสองหอง 
เปนทางหลวงชนบท ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร สภาพถนนเปนถนนลาดยางและเปนลูกรัง    
บางสวน 
ประชากร 
 จํานวนประชากรของอําเภอบานแพว ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 
กันยายน 2542 มีทั้งสิ้น 90,580 คน และมีจํานวนครัวเรือน 20,323 ครัวเรือน มีสมาชิกสภา     
ผูแทนราษฎรได 1 คน เขตเดียว (เขต 3) 
 

รายได 
 เฉลี่ย 120,000 บาท/ครอบครัว/ป หรือ 5,000 – 12,000 บาท/คน/เดือน 
 

การปกครอง 
 อําเภอบานแพวแบงเขตการปกครองออกเปน 12 ตําบล 97 หมูบาน ดังนี้ (1) ตําบล
บานแพวมี 10 หมูบาน (2) ตําบลหลักสามมี 13 หมูบาน (3) ตําบลหนองสองหองมี 10 หมูบาน 
(4) ตําบลยกกระบัตรมี 11 หมูบาน (5) ตําบลโรงเขมี 10 หมูบาน (6) ตําบลหนองบัวมี           
9 หมูบาน (7) ตําบลเจ็ดริ้วมี 5 หมูบาน (8) ตําบลคลองตันมี 5 หมูบาน (9) ตําบลสวนสมมี     
5 หมูบาน (10) ตําบลเกษตรพัฒนามี 5 หมูบาน (11) ตําบลหลักสองมี 7 หมูบาน และ        
(12) ตําบลอําแพงมี 7 หมูบาน 
 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 1. เทศบาล มีจํานวน 3 แหง ไดแก 
  1.1 เทศบาลตําบลหลักหา มีพ้ืนที่ 125.57 ตร.กม. มีตําบลในเขตเทศบาล 4 
ตําบล คือ ตําบลหนองสองหอง หมูที่ 1-10 ตําบลโรงเข หมูที่ 1-10 ตําบลยกกระบัตร          
หมูที่ 1-11 ตําบลหนองบัง หมูที่ 1-9 
  1.2 เทศบาลตําบลบานแพว มีพ้ืนที่ 0.76 ตร.กม. มีตําบลในเขตเทศบาล 2 
ตําบล คือ ตําบลบานแพว หมูที่ 1, 6 (บางสวน) ตําบลหลักสาม หมูที่ 1, 2 (บางสวน) 
  1.3 เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา มีพ้ืนที่ 9.20 ตร.กม. มีตําบลในเขตเทศบาล 2 
ตําบล คือ ตําบลเกษตรพัฒนา หมูที่ 1-5 (หมูที่ 1, 4, 5 บางสวน) ตําบลคลองตัน หมูที่ 5 
(บางสวน) 
 2. องคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 8 แหง คือ 
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  องคการบริหารสวนตําบลหลักสาม หมูที่ 1-13 (หมูที่ 1, 2 บางสวน) องคการ
บริหารสวนตําบลบานแพว หมูที่ 1-10 (หมูที่ 1, 6 บางสวน) องคการบริหารสวนตําบลอําแพง  
หมูที่ 1-7 องคการบริหารสวนตําบลหลักสอง หมูที่ 1-7 องคการบริหารสวนตําบลสวนสม หมูที่ 
1-5 องคการบริหารสวนตําบลเจ็ดริ้ว หมูที่ 1-5 องคการบริหารสวนตําบลคลองตัน หมูที่ 1-5 
(บางสวน) องคการบริหารสวนตําบลเกษตรพัฒนา หมูที่ 1, 4, 5 (บางสวน) 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 1. อาชีพ แบงออกไดดังนี้ 
  อาชีพเกษตรกรรม 13,860 ครัวเรือน คาขาย 1,543 ครัวเรือน รับจางและอ่ืน ๆ 
4,920 ครัวเรือน 
 2. รายไดของประชากร 
  รายไดครัวเรือนเกษตรกรตอป เกษตรกรรายใหญ ตั้งแต 100,000-400,000 
บาท เกษตรกรระดับกลาง ตั้งแต 80,000-100,000 บาท เกษตรกรรายยอย ตั้งแต 50,000-
80,000 บาท 
 

การประกอบอาชีพ 
 ในเขตอําเภอบานแพว ราษฎรประกอบอาชีพตามสภาพของพ้ืนที่ ซึ่งประกอบดวย 
 

 การเกษตรกรรม 
 ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย     
ไดแก สวนองุน มะนาว มะมวง ฝรั่ง ชมพู มะพราว สวนพุทรา สวนมะขาม สวนลําไย และพืช  
ลมลุก เชน ถั่วฝกยาว ถั่วลิสง ถั่วแขก มะเขือยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา มะละกอ 
และฝกตาง ๆ เปนตน 
 

สภาพการปลูกองุนของอําเภอบานแพว 
 

 อาชีพการทําสวนองุนของอําเภอบานแพว มักจะเริ่มปลูกกันในเดือนมีนาคมและ   
เมษายน เพ่ือรอรับฝนในเดือนพฤษภาคม เกษตรกรจะตองยกรอง ใสปุยคอกกอนนําก่ิงพันธุที่
ติดตาแลว สําหรับพันธุที่ปลูกกันมากที่สุด ไดแก พันธุไวท ผลยาว จากการสัมภาษณ บูชา 
เชื่อนขันธ (2544) เกษตรกรและผูติดตาองุนเพ่ือจําหนายกลาววา พันธุไวท ผลยาว ตลาดมี
ความตองการทั้งก่ิงพันธุและผลองุน อําเภอบานแพวดานทิศเหนือ ซึ่งอาณาเขตติดตอกับอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เปนเขตพ้ืนที่ซึ่งปลูกองุนไดผล 
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 การลงทุน เกษตรกรจะตองมีเงินลงทุนมากพอสมควร กวาจะเก็บเก่ียวไดประมาณ
กันวา พ้ืนที่ 1 ไร (400 ตารางวา) ใชทนประมาณ 150,000 บาท 
 

 การเก็บเก่ียวและการตลาด 
 เมื่อเก็บเก่ียวผลองุนไดแลว จะมีพวกพอคาคนกลางมารับซื้อถึงบานของเกษตรกร 
ราคาจะสูงมากในชวงเทศกาลตรุษจีน และชวงเดือนเมษายน ในเทศกาลเช็งเมงของชาวจีน   
ฤดูฝนราคาขององุนคอนขางสูง เพราะรสไมหวานและไมตรงชวงเทศกาล 
 
 

 ปญหาของเกษตรกร 
 1. ไดราคาไมสูง เนื่องจากไมตรงกับเทศกาลที่องุนราคาแพง อันเนื่องจากการ
คํานวณการปลูกใหออกผลตามเทศกาลที่ราคาแพงไมได 
 2. ความเปลี่ยนแปลงดานภูมิศาสตร เชน ฝนตกหนักมากไป ลมตะวันตกพัดแรง
จนเกินไปซึ่งจะมีผลตอการปลูกองุน 
 

สรุปยอ 
 

 สภาพชุมชนของอําเภอบานแพว เปนชุมชนที่มีประวัติความเปนมานานมากกวา 
100 ป สภาพโดยทั่ว ๆ ไปของอําเภอบานแพว จะประกอบไปดวยลําคลองและสวนผลไม      
ในการปกครองของอําเภอจะแบงตําบลออกเปน 12 ตําบล ประกอบดวยหมูบาน จํานวน 97        
หมูบาน ถือเปนชุมชนที่ใหญแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนสวนใหญจะประกอบ
อาชีพทําสวนองุน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อําเภอบานแพวมีระบบบริการพ้ืนฐาน
ที่ดีแตบริการเหลานี้สวนใหญจะอยูในเขตเมืองและบางหมูบานที่มีความเจริญ ขอมูลตาง ๆ ของ
อําเภอบานแพว ที่กลาวขางตนนี้เปนขอมูลที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ตองการของทองถิ่น หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่ทองถิ่นพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชน โดยนําหลักสูตรมาปรับ ลด เพ่ิม ขยาย หรือสรางหลักสูตรยอยโดยไม
กระทบตอเอกลักษณและความมั่นคงของชาติ ในการพัฒนาหลักสูตรผูที่มีสวนรวมประกอบดวย 
ผูบริหาร ศึกษานเิทศก ครผููสอน นักพัฒนาหลักสูตร ผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา ผูแทนทองถิน่ 
นักเรียน และประชาชน สวนกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอน คือ 
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การกําหนดจุดมุงหมาย การคัดเลือกเนื้อหาสาระ ทดลองใชหลักสูตร 
ประเมินผลหลักสูตรและปรับปรงุแกไขการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นเปนสิง่ทีส่ําคญัย่ิงตอการ
พัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้มุงตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางไดกําหนดขอบขายของเนื้อหาในลักษณะกวาง จึงทําใหเนื้อหา   
บางอยางไมเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นในแตละที่ โดยเฉพาะในการศึกษากลุมการงานและ    
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พ้ืนฐานอาชีพ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ทํางานเปน    
มีนิสัยรักการทํางาน และปรับปรุงงานอยูเสมอ ทั้งนี้เพ่ือตองการใหทันกับสภาพสังคม        
วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
ไดในลักษณะตาง ๆ คือ (1) การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม (2) การปรับ
รายละเอียดของเนื้อหา (3) การจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพ่ิมเติม (4) การปรับปรุงและ
เลือกใชสื่อการเรียนการสอน และ (5) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนข้ึนใหม ทั้งนี้การพัฒนา
หลักสูตรระดับทองถิ่นตองสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และคํานึงถึงสภาพความ
พรอมของ    โรงเรียนทั้งในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ วิชาการ อาคารสถานที่ และในสวนของ
การจัดทําแผนการสอนเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ประการแรกที่
ครูผูสอนตองศึกษา คือ การศึกษาสาระสําคัญของหลักสูตรแมบท ประการที่สองคือ การศึกษา
คําอธิบายรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุ องุน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เปน
การวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1  การวิจัย (research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนา (development) : การพัฒนาหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 3  การวิจัย (research) : การทดลองใชหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 4  การพัฒนา (development) : การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงแกไข 
     หลักสูตร 
 การดําเนินการวิจัยแตละข้ันตอน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับ    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา วรรณกรรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร และสํารวจความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน ของ
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน ผูบริหาร   
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จํานวน 1 คน ครูผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
จํานวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จํานวน 52 คน ผูนําตําบลและผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 6 เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรฉบับรางใหสอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา          
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)   และหลักสูตรการศึกษา 
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ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการวิจัย 
 2. ศึกษาและสํารวจความตองการพัฒนาหลักสูตร ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
โดยการรวบรวมขอมูลจาก ศึกษานิเทศก ฉลอง คงเจริญ (2543) บทสัมภาษณ และ สุรัตน   
แสงอรุณ (2543) บทสัมภาษณ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือหา
ขอสนับสนุนปญหาการวิจัย จึงไดกําหนดโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ในการศึกษาเพ่ือวิจัย ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการสัมภาษณ นิรมล  ชัยมนตรีกุล (2543) ผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับความตองการการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรงานการติดตาพันธุองุน โดยใหผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวม แตยังประสบ
ปญหาและอุปสรรค กลาวคือยังไมมีหลักสูตรที่ใชกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีระบบ อันสนองตอนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที ่7 (พ.ศ. 2540-2544) 
 3. วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 4. การสรางความสัมพันธกับบุคคลที่เก่ียวของในการวิจัยครั้งนี้อยางไมเปนทางการ 
ไดแก หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว ศึกษานิเทศก (สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบานแพว) ผูบริหารโรงเรียนและผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพในโรงเรียนวัด    
เจ็ดริ้ว คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ผูรูในทองถิ่น ผูนําตําบล และ   
ผูปกครองนักเรียน 
 5. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู อํานวยการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว เพ่ือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 6. สํารวจความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรงานการติดตาพันธุองุน โดย
การสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว ศึกษานิเทศก สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานแพว ผูบริหารโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ
ใน     โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูรูในทองถิ่น 
และผูนําตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
 7. ศึกษาและสํารวจความตองการก่ิงพันธุองุนติดตา โดยการรวบรวมขอมูลจาก     
ผูประกอบการคาก่ิงพันธุองุนติดตา 
 8. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม ซึ่งอาศัย
ความรวมมือจากหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว ศึกษานิเทศก สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานแพว ผูบริหารโรงเรียน ผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว            ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และผูนําตําบลเจ็ดริ้ว โดย
ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 สัปดาห โดยดําเนินการดังนี้ 
  8.1 การใชแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสัมภาษณหัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอบานแพว ศึกษานิเทศกของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว      
ผูบริหารโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ครูผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และผูนําตําบลเจ็ดริ้ว โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ในตอนที่ 1 จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 2 จํานวน 1 
ขอ และตอนที่ 3 จํานวน 1 ขอ รวมทั้งสิ้น 8 ขอ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
      ตอนที่ 1  แบบสัมภาษณเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสัมภาษณในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงการงาน ประสบการณ     
ทํางาน ประสบการณอบรมการเปนวิทยากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถิ่น      
ภูมิปญญาชาวบาน จํานวน 6 ขอ 
      ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา 
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน จํานวน 1 ขอ 
      ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง 
การติดตาพันธุองุน จํานวน 1 ขอ 
 

   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
   ขอมูลจากแบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการดานการพัฒนาหลักสูตรการ
ติดตาพันธุองุน จํานวน 2 ฉบับ วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป และวิเคราะหความคิดเห็น
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
 

  8.2 การใชแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จํานวน 52 ชุด แบบสอบถามผูปกครองนักเรียน จํานวน 
52 ชุด  
   ฉบับที ่1 แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด   
เจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เก่ียวกับความตองการการศึกษา 
เรื่อง การติดตาพันธุองุน จํานวน 8 ขอ แบงออกเปน 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ  และ
อาชีพของผูปกครองของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
      ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นดานความตองการศึกษา  
เรื่อง การติดตาพันธุองุน จํานวน 3 ขอ 
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      ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   ฉบับที ่2 แบบสอบถามผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 
ผูนําตําบลเจ็ดริ้ว 
      ตอนที่ 1  แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ 
เพศ อายุ และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 
      ตอนที่ 2  แบบสอบถามความตองการใหทางโรงเรียนนําผูรูใน 
ทองถิ่นเขามาสอนเรื่องการติดตาพันธุองุนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 ขอ 
      ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
   ขอมูลจากแบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการติดตา
พันธุองุน จํานวน 2 ฉบับ วิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ใชคารอยละ และวิเคราะห
ความคิดเห็นในตอนที่ 3 โดยวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 
   ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
ดังตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
    ในการพัฒนาหลักสูตร 
    การติดตาพันธุองุน 

การสัมภาษณ - หัวหนาการประถมศึกษา 
  อําเภอบานแพว จํานวน  
  1 คน 
- ศึกษานิเทศกสํานักงาน 
  การประถมศึกษาอําเภอ 
  บานแพว จํานวน 3 คน 
- ผูบริหารโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
- ครูผูสอนกลุมการงานและ 
  พื้นฐานอาชีพโรงเรียน 
  วัดเจ็ดริ้ว 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 

แบบสัมภาษณที ่1 
วิเคราะหเน้ือหา (content 
analysis) 

 การสอบภาม - นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปที่ 6 ผูปกครองและผูนํา 
  ตําบล 

แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 6   (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
2. เพื่อวิเคราะหหลักสูตร 
   ประถมศึกษา  
   พุทธศักราช 2521 
   (ฉบับปรับปรุง 2533) 
   และหลักสูตรการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
   2544 

วิเคราะห - หลักสูตรประถมศึกษา 
  พุทธศักราช 2521  
  (ฉบับปรับปรุง 2533) และ 
  หลักสูตรสถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
  2544 

วิเคราะหเน้ือหา (content 
analysis) 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน
เรียนหลังเรียน แบบประเมินทักษะ และแบบประเมินความคิดเห็น ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคา Validity แตไมไดหาคา Reliability 
 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง และการจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 วิธีดําเนินการ 
 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการ
สังเคราะห ข้ันตอนที่ 1 ในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ันตอน คือ (1) การ
พัฒนาหลักสูตรฉบับราง (2) การประเมินหลักสูตรฉบับราง และ (3) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
ฉบับราง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง  โดยนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนา     
หลักสูตรฉบับราง  ซึ่งประกอบดวย 
  1.1 หลักการ 
  1.2 จุดประสงค 
  1.3 โครงสราง 
  1.4 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.5 สื่อการเรียนการสอน 
  1.6 การประเมินผล 
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 2. การประเมินหลักสูตรฉบับราง  เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาประเมินความ
เหมาะสม ความสอดคลองและความสัมพันธตาง ๆ  กอนนําหลักสูตรงานการติดตาพันธุองุน 
โดยการตรวจสอบหลักสูตรฉบับรางไปใช จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง จํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  2.1 สิ่งที่ตองตรวจสอบ 
   2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของสวนประกอบหลักสูตรฉบับราง  ไดแก 
หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ระยะเวลาในการ  
ทดลองใชและการประเมินผล 
   2.1.2 ตรวจสอบความสอดคลองของสวนประกอบของหลักสูตรฉบับราง  
โดยพิจารณาหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบการเรียนการสอน ระยะเวลาใน
การทดลองใชหลักสูตรและการประเมินผล 
  2.2 การประเมินหลักสูตรฉบับราง กอนนําไปทดลองใช 
   2.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานภาษา และดานการวัดผลประเมินผล 
ประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยใชแบบประเมิน 
 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
   การติดตาพันธุองุน 

พัฒนาหลักสูตร - ผูสอนกลุมการงานและพื้นฐาน 
  อาชีพ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  
  จํานวน 1 คน 
- ผูรูในทองถิ่น จํานวน 4 คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
  พื้นฐาน 2 คน 
- ผูวิจัย 

 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพ 
   ของหลักสูตรฉบังราง 
   การติดตาพันธุองุน 

การประเมิน 
หลักสูตร 
ฉบับราง 

- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  3 ทาน 
- ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
  ประกอบดวย 
  1. ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
  2. ผูเช่ียวชาญดานภาษา 
  3. ผูเช่ียวชาญดานการวัดและ 
      ประเมินผล 

แบบประเมินหลักสูตร 
ฉบับราง วิเคราะหเน้ือหา 
 (content analysis) แลว 
วิเคราะหคา IOC 
 
IOC =  
 
IOC แทน ดัชนีความ 
      สอดคลองของ 
      หลักสูตรฉบับราง 

Ν
Σ R
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ตารางที่ 7   (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
   ∑R แทน ผลรวมคะแนน 

     ความคิดเห็นของ 
     ผูเช่ียวชาญ 
N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

3) เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
   ฉบับราง  
   การติดตาพันธุองุน 

ปรับปรุงแกไข 
หลักสูตร 
ฉบับราง 

- หลักสูตร 
  ฉบับราง 

 

 
   2.2.2 นําเครื่องมือและโครงรางที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหา
ความสอดคลองของเครื่องมือ 
  2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับราง ไดแก แบบ
ประเมินหลักสูตรฉบับราง โดยผูวิจัยสรางข้ึน กําหนดข้ันตอนดังนีค้ือ (1) ศึกษารายละเอียดของ
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร กําหนดประเด็นสําคัญ  (2) ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา          
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน และอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตรฉบับราง 
   การหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (index of item objective 
congruence) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาหลักสูตรฉบับรางนั้นมีความเหมาะสม 
   ใหคะแนนเทากับ  0  เมื่อไมแนใจวาหลักสูตรฉบับรางนั้นมีความเหมาะสม 
       หรือไม 
   ใหคะแนนเทากับ –1 เมื่อแนใจวาหลักสูตรฉบับรางนั้นไมมีความเหมาะสม 
และพิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือวาหลักสูตร
ฉบับรางนั้นมีความตรงในเนื้อหา (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ  2527 : 69) 
  
     IOC  =  
 
     IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง 
     ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

Ν
Σ R
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  2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล     

   นําเครื่องมือ คือ แบบประเมินหลักสูตรฉบับราง พรอมทั้งหลักสูตรฉบับราง
ใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบังราง กําหนดระยะเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห เก็บรวบรวมแบบตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูล 
  2.5 การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลดานความเหมาะสมและความสอดคลองโดยใชการ  
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ 
 3. การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง นําผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญมาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง เพ่ือให  
หลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใช 
 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฉบับราง 
 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือทดลองใชหลักสูตรฉบับราง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 52 คน 
ในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
 

 วิธีดําเนินการ 
 มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบริหารโรงเรียนเพ่ือ
ขอความอนุเคราะหในการทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 
 2. ผูวิจัยนําหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบังรางที่กําหนดแนวการสอนและแผนการ
สอนไปทดลองใชรวมกับผูรู ในทองถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 52 คน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณ ผูวิจยัจงึ
ไดกําหนดแบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวทดสอบกอนการใชหลักสูตร และทดสอบหลังการ
ใชหลักสูตร (one group pretest – posttest design) ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางแสดงแผนการวิจัย 
 

การทดลองกอนใชหลักสูตร การจัดกระทํา การทดสอบหลังใชหลักสูตร 
T1 X T2 

 

  T1 แทน การทดสอบกอนการใชหลักสูตร 
  X แทน การเรียนโดยใชหลักสูตร 
  T2 แทน กาทดสอบหลังการใชหลักสูตร 
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 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อทดลองใช 
หลักสูตร 
ฉบับราง 

นําหลักสูตร 
ฉบับรางไปทดลอง 
ใชโดยสอนตาม 
แผนการสอน 

- นักเรียนระดับชั้นประถม 
  ศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน 
  วัดเจ็ดริ้ว จํานวน 52 คน 

แผนการสอน 

 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฉบับรางและการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฉบับราง 
 เปนข้ันตอนเก่ียวของและตอเนื่องกับการทดลองใชหลักสูตรฉบับรางในข้ันตอนที่ 3 
โดยการประเมินผลการใชหลักสูตรฉบับราง 
 

 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพิจารณาผลการใชหลักสูตรฉบับรางวาเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
หรือไม 
 2. เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากการใชหลักสูตรฉบับราง 
 3. เพ่ือประมวลขอมูลจากขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรการติดตาพันธุองุน เพ่ือ 
นําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบความรู ความเขาใจ แบบทดสอบ
ทักษะในการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความคิดเห็น เครื่องมือแตละประเภทมีลักษณะเปน
แบบเขียนพรรณนาความ โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการวัดผลประเมินผล และดาน
ภาษา ผูวิจัยรวมกันสราง 
 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ หาความเที่ยงตรง (validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน 
เนื้อหา ดานการวัดผลประเมินผล และดานภาษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง โดย
พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 และไมไดนําไปหา
คาความเชื่อมั่น (reliability) เนื่องจากไมมีนักเรียนกลุมใดมีประสบการณในการเรียนเก่ียวกับ
การติดตาพันธุองุนมากอน 
 

 วิธีดําเนินการ 
 1. ประเมินผลการใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง มีลําดับข้ันตอนดัง      
ตอไปนี้ 
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  1.1 วัดผลและประเมินผลดานความรูและความเขาใจของนักเรียน โดยใชแบบ  
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.2 วัดผลและประเมินผลดานทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยใหสาธิต
การติดตาพันธุองุน 
  1.3 ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนหลักสูตร
การติดตาพันธุองุนฉบับราง  
  1.4 ประเมินผลจากการประเมินเอกสารหลักสูตรฉบับราง โดยอาจารยที่ปรึกษา      
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 2. ประมวลขอมูลจากการประเมินหลักสูตรฉบับราง แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
 

 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไข     
หลักสูตรฉบับราง ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
  ฉบับราง 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมอื/การวิเคราะหขอมูล 
1) เพื่อประเมินผล 
   การใชหลักสูตร 
   ฉบับราง 

- ทดสอบ 
  ผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
  จํานวน 52 คน 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

 - การประเมิน 
  ทักษะการปฏิบัต ิ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  
  จํานวน 52 คน 

การพิจารณาจากการปฏิบัต ิ
การติดตาพันธุองุนของนักเรียน 

 - การประเมิน 
  ความคิดเห็น 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  
  จํานวน 52 คน 

แบบประเมินความคิดเห็น 

2) เพื่อปรับปรุง 
   แกไขหลักสูตร 
   ฉบับราง 

- การปรับปรุง 
  แกไข 

- หลักสูตรการติดตา 
  พันธุองุนฉบับราง 

ขอมูลจากการประเมิน 
หลักสูตรฉบับราง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหหลังการนําเสนอขอมูลในบทนี้ แบงออกเปนสี่ข้ันตอน คือ ตอนแรก 
เก็บขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน  ตอนที่สอง เก่ียวกับการพัฒนา 
หลักสูตรการติดตาพันธุองุนและการหาประสิทธิภาพ  ตอนที่สาม เก่ียวกับการทดลองใช     
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน  และตอนสุดทาย เก่ียวกับการประเมินผลและการแกไขปรับปรุง
หลักสูตร 
 

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร พบวา ขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุนประกอบดวย ความตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรการ    
ติดตาพันธุองุน โดยการนําผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงใหมากที่สุด นักเรียนตองการ
เรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุนเพ่ือเปนการเสริมรายได และประกอบอาชีพ สวนวิธีการจัด    
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  นักเรียนเสนอรูปแบบของการเรียนการสอนโดยการเรียนกับผูรู
ในทองถิ่น และมีครูสอนรวมดวย ตองการเรียนในหองเรียนและนอกสถานที่ เชน สถาน  
ประกอบการ และบานของผูรูในทองถิ่น สวนผูปกครองของนักเรียนและผูนําตําบลตองการใหมี
ผูรูในทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และ  
เห็นวามีประโยชนกับผูเรียน สวนขอเสนอแนะคือ ระยะเวลาในการเรียนควรยืดหยุนได ดาน
ความตองการของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ครู ศึกษานิเทศก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองการใหมีหลักสูตรใหเหมาะกับสภาพของทองถิน่ ใหนักเรยีนไดปฏิบัติ
จริงและตองการใหนักเรียนไดเรียนกับผูรูในทองถิ่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เชน 
สถานที่ ติดตาก่ิงพันธุองุน  
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การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 

 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรอาศัยผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของมากําหนดเปนประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีลําดับข้ันคือ การพัฒนา
หลักสูตรฉบับราง การประเมินหลักสูตรฉบับราง  การทดลองใชหลักสูตรฉบับราง  และการ    
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฉบับราง  สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 
 โดยนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนหลักสูตรฉบับราง  หลักสูตรการ   
ติดตาพันธุองุน เปนหลักสูตรที่พัฒนาจากความตองการของนักเรียน ผูปกครองและผูนําตําบล 
โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี้ 
 

 หลักการ  หลักสูตรการติดตาพันธุองุน ในหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดานการพัฒนาอาชีพตาม
ความคาดหวังของหลักสูตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง 2533) โดยให
ผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพใน
อนาคต ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น 
 

 จุดประสงคทั่วไป ในการจัดทําหลักสูตร การติดตาพันธุองุนมีจุดประสงคที่  
ตองการใหเกิดกับผูเรียนดังนี้ 
 1. เพ่ือใหมีความรูทั่วไปเก่ียวกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการติดตาพันธุองุน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุนได 
 3. เพ่ือใหมีนิสัยรักการทํางานและชวยเหลือครอบครัวได 
 

 โครงสราง ประสบการณที่จัดใหผูเรียนมี 3 หนวยดังนี้ 
 หนวยที่ 1  ความรูทั่วไปเก่ียวกับเครื่องมือ    วัสดุอุปกรณในการติดตาพันธุองุน 
และวิธีการใชเครื่องมือ 
 หนวยที่ 2   วิธีการและข้ันตอนและการติดตาพันธุองุน 
 หนวยที่ 3   การคิดคาวัสดุ แรงงาน และการกําหนดราคาจําหนาย 
 

 เวลาเรียน ภาคทฤษฎี 20% ภาคปฏิบัติ 80% เกณฑการใชหลักสูตรเวลาเรียน  3 
คาบ/สัปดาหคาบละ 20 นาที ตลอดหลักสูตร 15 คาบ 
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 การวัดผลและประเมินผล การวัดผลประเมินผลยึดระเบียบของกระทรวงศึกษา   
ธิการวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 1. กําหนดการวัดผลระหวางเรียนและหลังเรียน 
 2. การประเมินผล ประเมิน 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และความคิดเห็น 
 

 คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการติดตาพันธองุน อุปกรณ เครื่องมือวัสดุ   
ที่ใช ข้ันตอนการติดตาพันธุองุนและการตลาด 
 ปฏิบัติกิจกรรมโดยการอภิปราย สนทนา โตตอบ และสรุป การศึกษานอกสถานที่ 
เชิญผูรูในทองถิ่นมาบรรยาย การเรียนการสอนนั้นใหผูรูในทองถิ่นเปนผูวาถายทอดความรู  
รวมกับผูวิจัย ดานทักษะเนนกระบวนการกลุมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน และทักษะการแกปญหาเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถ
ปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาผูเรียนทางดาน
ความสามารถ คุณลักษณะ ใหเปนผูที่เห็นคุณคาในการปฏิบัติงานรวมกัน มีนิสัยรักการทํางาน 
และมีการปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยูเสมอ 
 

การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 จากการวิเคราะหหลักสูตรฉบับราง เพ่ือหาประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใช โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เปนผูประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิจารณาความ
สอดคลองขององคประกอบโครงรางหลักสูตร แนวการสอน และแผนการสอน นําขอเสนอแนะที
ไดมาปรับปรุงแกไข โดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ดังตารางที ่
10ผลการประเมินโครงรางหลกัสูตรฉบับราง และแผนการสอน ผูเชีย่วชาญและอาจารยทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ มีความเห็นวา หลักสูตรการติดตาพันธุองุนมีความเหมาะสมและสามารถนําไป
ทดลองใชสอนได 
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ตารางที่ 10แสดงคาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินหลักสูตรฉบับรางของ 
  ผูเชี่ยวชาญ 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนีความ 
สอดคลอง 

 
ความหมาย 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (IOC)  
1. ความสอดคลองของสวนประกอบหลักสูตร      
    ฉบับราง +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
2. ความสอดคลองของสวนประกอบแผนการสอน      
    3 แผนการสอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
3. ความสอดคลองของเน้ือหากับคาบเวลาเรียน      
   ในแตละแผนการสอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
4. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตร      
    ฉบับราง จุดประสงคการเรียนแนวการสอน      
    และแผนการสอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
5. ความสอดคลองระหวางแนวทางการจัด      
    กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร      
    ฉบับรางแนวการสอนและแผนการสอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
6. ความสอดคลองระหวางการประเมินผลของ      
    หลักสูตรฉบับราง แนวการสอนและแผน      
    การสอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

 

 จากตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินหลักสูตรฉบับรางของ  
ผูเชี่ยวชาญ สรุปผลไดดังนี้ 
 1. ความสอดคลองของสวนประกอบในหลักสูตรฉบับราง ไดแก หลักการ จุดหมาย 
โครงสราง คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้น สวนประกอบของหลักสูตรฉบับรางมีความสอดคลองและ
เหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญบางทานไดใหขอเสนอแนะ ดานโครงสรางควรเพ่ิมการวิเคราะหตาม
แนวหลักสูตรใหม โดยแยกเปนมาตรฐานชวงชั้นสาระการเรียนรูชวงชั้น 
 2. ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการสอนทั้งหมด 3 แผนการสอน ไดแก 
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและ
การวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
  ดังนั้น สวนประกอบของแผนการสอนในแตละแผนการสอน มีความสอดคลอง
และเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะในดานกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับแผนการ
สอนที่ 2 เก่ียวกับเวลาที่ใชในการติดตาพันธุองุนนั้นควรใชเวลาไมมาก และมีความประณีตใน
การติดตาพันธุองุน 
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 3. ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาเรียนในแตละแผนการสอน จากผลการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นเนื้อหากับคาบเวลาเรียน
ในแตละแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม 
 4. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตรฉบับราง จุดประสงคการเรียนและ
แผนการสอน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้น     
จุดหมายของหลักสูตรฉบับราง จุดประสงคการเรยีนรูของแนวการสอนและจุดประสงคการเรยีนรู
ของแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม 
 5. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฉบับราง 
กิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการสอน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความ  
สอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับราง กิจกรรมการเรียน
การสอนของแนวการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการสอนมีความสอดคลองและ
เหมาะสม 
 6. ความสอดคลองระหวางการประเมินผลของหลักสูตรฉบับราง และแผนการสอน 
ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นการประเมินผล
หลักสูตรฉบับราง แนวการสอนและแผนการสอนมีความสอดคลองและเหมาะสม 
  

การปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 จากผลการประเมินหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะสม 
โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ผูวิจัยได
ทําการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรฉบับรางแลวประเมิน เพ่ือปรับปรุงแกไข
หลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานโครงสรางควรเพ่ิมการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูชวง
ชั้นในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนที่ 3 ควรใหนักเรียน
คํานึงถึงเวลาที่ใชในการติดตาพันธุองุน และใชความประณีตในการติดตา 
  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความ 
สอดคลอง (IOC) พบวามีความสอดคลองและเหมาะสมในสวนประกอบของหลักสูตรฉบับราง 
และแผนการสอน โดยทุกประเด็นมีความสอดคลองและมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงมีความเหมาะสมในการนําหลักสูตร การติดตาพันธุองุน สําหรับ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
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การทดลองใชหลักสูตร 
 

 การทดลองใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง  นักเรียนเรียนในหองเรียนและ
บานของผูรูในทองถิ่นซึ่งเปนสถานที่ที่นักเรียนไดฝกทักษะในการติดตาพันธุองุนจากผูรูใน    
ทองถิ่นโดยตรงมีอุปกรณ วัสดุในการติดตาใหนักเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัต ิ
 

ผลการทดลองใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 การเรียนการสอนโดยผูรูในทองถิ่นรวมกับผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่
กําหนดไว จํานวน 3 แผนการสอน มีการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนในหองเรียนและนอก     
หองเรียน สรุปผลไดดังนี้ 
 แผนการสอนที่ 1 เรียนเรื่องเก่ียวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตา
พันธุองุน ระยะเวลา 3 คาบ  มีผูรูในทองถิ่นรวมกับผูวิจัยเปนผูสอน เรียนในหองเรียน 1 คาบ 
และบานของผูรูในทองถิ่น 2 คาบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบอกชื่อของเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ วิธีใช ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือใหคงทน โดยศึกษาจากเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณของผูรูในทองถิ่น จากใบความรูและใบงาน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน    
พบวา นักเรียนทุกคนใหความสนใจ สังเกตการสาธิต และวิธีการเก็บรักษาจากการอธิบายของ   
ผูรูในทองถิ่น นักเรียนซักถามเรื่องราคา แหลงจําหนาย เชน มีดปาดตา ผาพลาสติค ก่ิงตอน  
ตอปา 
 แผนการสอนที่ 2 เรียนรู วิธีการและข้ันตอนในการติดตาพันธุองุน การใช    
เครื่องมือในการติดตาพันธุองุน ระยะเวลา 6 คาบ เรียนในหองเรียน 2 คาบ เรียนที่บานของผูรู
ในทองถิ่น 4 คาบ โดยมีผูรูในทองถิ่นรวมกับผูวิจัยดําเนินการสอน ใหนักเรียนศึกษาและฝก
ทักษะในการติดตาพันธุองุนดวยการปฏิบัติจริง หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนวิธีการติดตาพันธุ
องุนตามข้ันตอนที่ปฏิบัติ จากการสังเกตพบวา มีนักเรียน 2 คน มีทักษะในการติดตาพันธองุน
มากกวาเพ่ือน ๆ เนื่องจากมีผูปกครองประกอบอาชีพการติดตาพันธุองุนจําหนาย สวนนักเรียน
คนอ่ืน ๆ มีการซักถามวิธีการและข้ันตอนในการติดตาพันธุองุน เชน การปาดตาจากก่ิงพันธุดี 
การนําตาไปติด และการพันผาพลาสติค  
 แผนการสอนที่ 3 เรียนรูเรื่องการลงทุน การคิดคาวัสดุแรงงาน และการตลาด   
ระยะเวลา 6 คาบ เรียนที่บานของผูรูในทองถิ่น และบานของผูจําหนายพันธุองุนติดตา นักเรียน
ไดกําหนดราคาจําหนาย จากตนทุนและแรงงาน ซึ่งเปนราคาที่ตรงกับราคาจําหนาย นักเรียน
ซักถามเรื่องการประชาสัมพันธเพ่ือจําหนายก่ิงองุนติดตาจากผูจําหนาย ซึ่งมีหลายวิธี เชน การ
ปดปายประกาศตามทางแยก การวางจําหนายตามตลาดนัด นักเรียนใหความสนใจเรื่องการ
จําหนายและวิธีการหาลูกคา มีการซักถามเรื่องกําไรจากการจําหนายก่ิงพันธองุนติดตา 
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ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางหลังการทดลองใช 
 ผลการประเมินผลหลักสูตรการติดตาพันธุองุนฉบับราง  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูรูในทองถิ่นและผูวิจัยรวมกัน
ประเมิน   หลักสูตร โดยมีการประเมินผล 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทดสอบความรูกอนเรียนและ
หลังจากเรียนหลักสูตรแลว และระยะที่ 2 ประเมินดานความรู ทักษะ และความคิดเห็นตอ
หลักสูตร   มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการประเมินกอนการใชหลักสูตร ทดสอบความรู ทักษะ และประเมินหลังการใช
หลักสูตร  
 ผลการประเมินระหวางการใชหลักสูตร พบวา นักเรียนใหความสนใจในการเรียน
ตลอด 3 แผนการสอน มีการซักถามระหวางเรียน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียน พรอม
กับเสนอแนะเรื่องเวลาที่ใชในการเรียนในแผนการสอนที่ 2 
 ผลการประเมินหลังการใชหลักสูตร ไดแก 
 1. ความรูของนักเรียน พบวา มีความรูและทักษะเรื่องการติดตาพันธุองุน และใน
การทดสอบวัดความรูทักษะกอนและหลังใชหลักสูตร ทดสอบนักเรียนจากแบบทดสอบ จํานวน  
3 ฉบับ ๆ ละ 2 ขอ คือ แบบทดสอบวัดความรู ทักษะ และความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 11แสดงคะแนนความรูความเขาใจ 
 

ผลสัมฤทธิ ์ จํานวนนักเรียน
(n) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
( Χ ) 

S.D. t Sig. 
(2-tails) 

กอนใชหลักสูตร 52 20 13.58 1.59 -16.48 0.00 
หลังใชหลักสูตร 52 20 16.08 1.54   

 
 จากตารางที่ 11  พบวาคะแนนความรูความเขาใจเก่ียวกับการติดตาพันธุองุนกอน
และหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
การใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังใชหลักสูตรเทากับ 16.08    
S.D. = 1.54 และกอนการใชหลักสูตรเทากับ 13.58    S.D. = 1.59 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว 
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ตารางที่ 12แสดงคะแนนทักษะ 
 

ทักษะ จํานวนนักเรียน 
(n) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
( Χ ) 

S.D. t Sig. 
(2-tails) 

กอนใชหลักสูตร 52 70 58.54 4.43 -9.79 0.00 
หลังใชหลักสูตร 52 70 63.65 2.64   

 

 จากตารางที่ 12  พบวาคะแนนทักษะการติดตาพันธุองุนกอนและหลังการใช     
หลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใชหลักสูตร
เทากับ 63.65 S.D. = 2.64 และกอนการใชหลักสูตรเทากับ 51.54    S.D. = 4.43  
 นักเรียนสามารถปาดตาได ตาไมช้ํา และสามารถติดตาพันธุองุนไดถูกตอง มีความ
ประณีต พันผาพลาสติคปดตาไดสนิท และใชเวลารวดเร็ว 
 

ตารางที่ 13แสดงคะแนนความคิดเห็น 
 

เจตคต ิ จํานวนนักเรียน 
(n) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
( Χ ) 

S.D. 

หลังใชหลักสูตร 52 10 8.60 .82 
 

 จากตารางที่ 13  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอหลักสูตรระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.60    S.D. = .82  
 จากคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน นํามา
แบงเปน 3 ระดับ คือ ไมดี ปานกลาง  และดีมาก  ดังแสดงในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14แสดงคะแนนความคิดเห็นหลังการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธองุน 
 

ชวงคะแนน จํานวนนักเรียน คิดเปนรอยละ ความหมาย 
0 - 5 - - ไมดี 
6 - 8 31 59.62 ปานกลาง 
9 - 10 21 40.38 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 14  แสดงคะแนนความคิดเห็น พบวา นักเรียนสวนใหญ จํานวน 31 
คน จากนักเรียน 52 คน คิดเปนรอยละ 59.62 มีความคิดเห็นระดับ      ปานกลาง ตอหลักสูตร
การติดตาพันธองุน และนักเรียน 21 คน จากนักเรียน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.38 มีความ   
คิดเห็นระดับดีมาก ตอหลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
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 หลังการใชหลักสูตรการติดตาพันธุองุนแลว นักเรียนมีขอเสนอแนะใหมีการเพ่ิม
ระยะเวลาในแตละแผนการสอนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา โดยเพ่ิมระยะเวลาในแผนการ
สอนที่ 2 โดยใหเพ่ิมเวลาจาก 6 คาบ เปน 8 คาบ รวมทั้งควรมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่ องการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เคยมีข้ันตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ  (1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการติดตา
พันธุองุน (2) พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ (3) ทดลองใชหลักสูตร  และ (4) ประเมินผล
และปรับปรุงแกไข ทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 52 คน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินทักษะการติด
ตาพันธุองุนและประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แบบสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบานแพว ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียนวัด  เจ็ดริ้ว ครูผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน     โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว แบบสอบถามนักเรียน ผูปกครองและผูนําตําบล แบบทดสอบวัด
ความรู  ความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา ที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นักเรียน ผูปกครอง ผูนําตําบล ผูบริหาร     
โรงเรียน หวัหนาการประถมศึกษาอําเภอ ครผููสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพตองการใหผูรู
ในทองถิ่นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. หลักสูตรการติดตาพันธุองุน ประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง        
คําอธิบายรายวิชา ขอบขาย เนื้อหา   เวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สือ่
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และแผนการสอน จํานวน 3 แผนการสอน   
(ประกอบดวย แผนการสอนที่ 1 เรื่อง เครื่องมือและวัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตาพันธุองุน 
แผนการสอนที่ 2 เรื่องวิธีการและข้ันตอนในการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน  และแผนการ 
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สอนที่ 3 เรื่องการคิดราคาตนทุน การกําหนดราคาจําหนาย และการตลาด สวนการประเมิน
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน) พบวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง    
เทากับ 1.00  
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมติดตาพันธุองุนไดถูกตอง รวดเร็ว และประนีต 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
ติดตาพันธุองุน กอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่
กําหนดไว นักเรียนมีทักษะในการปาดตาและสามารถติดตาพันธุองุนไดรวดเร็วและถูกตอง   
นกัเรยีนมีความคิดเหน็ตอหลักสูตรการติดตาพันธุองุน อยูในระดับปานกลาง มีความตระหนกัถงึ
ความสําคัญและประโยชนของการติดตาพันธุองุนเพ่ือหารายไดและประกอบอาชีพ มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของทองถิ่นของตนเอง และมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในดาน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมีการยืดหยุนระยะเวลาใหเหมาะสมกับ      
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูล พ้ืนฐานนั้น  จากการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน    พุทธศักราช 2544 พบวา มีนโยบายใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถิ่นและนักเรียน และสงเสริมใหจัดทํา
หลักสูตรให   เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากการจัด
การศึกษาในปจจุบัน หากโรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดการศึษาหรือจัดทําหลักสูตรที่สงเสริม
อาชีพ ตลอดจน ภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองแลวมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยก็
จะคงอยูตลอดไป ซึ่งถือเปนการตอบสนองตอนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 7 มาตรา 23 มาตรา 27 และมาตรา 29 ที่กําหนดวากระบวนการ
ในการเรียนรูตองมุงปลุกจิตสํานึกที่ถูกตอง ตองมีความภูมิใจในความเปนไทย สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ     ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ให
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งใน
สวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาใน ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และใหสถานศึกษารวมกับ
ชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูในชมุชน ให
ผูเรียนไดใชกระบวนการในการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ
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ทรัพยากรตาง ๆ ในชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2542 : 2-9)   
นอกจากนี้สอดคลองกับ    แนวคิดของกรมวิชาการ (2540 ก : 1) ที่วา การจัดการศึกษาใน
ปจจุบันไดเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถจัดการเรียนการสอน ยืดหยุน และเหมาะสมตามสภาพ
และเหตุการณของทองถิ่น ดังนั้นหากโรงเรียนไดใชโอกาสนี้ ดึงชุมชนใหเขามามีบทบาท มีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนใหสอดคลองตามสภาพและทองถิ่นของตน 
ตลอดจนนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นก็จะประสบผลสําเรจ็ตามความคาดหวัง สําหรบัผลการวิเคราะหหลักสตูร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 นั้น เปนการกําหนดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรในลักษณะกวาง ๆ ไมได
กําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของกับสาระความรูของแตละทองถิ่น แตหลักสูตรดังกลาวเนนใหมี
การสงเสริมใหทองถิ่นเขามามี     สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการติดตาพันธองุน 
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว มีมาตรฐานการเรียนรูขอหนึ่งคือ ใหมี
ความเขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัวที่เก่ียวของกับงานบาน งาน
เกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ มีทักษะ กระบวนการทํางาน และการจัดการการ
ทํางานเปนกลุม (กรมวิชาการ 2544 ก : 12) โดยจะเห็นไดวา หลักสูตรดังกลาวนั้นเปฯการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักในการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว มีทักษะ มีคุณธรรม และมีกระบวนการในการทํางาน 
 2. จากผลการวิจัยที่พบวา หลักสูตรการติดตาพันธุองุนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 
หลักการ จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัด   
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  และหลักสูตรมี        
ประสิทธิภาพนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ 
และสอบถามสนทนากับผูรูเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาหลกัและ
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร และเมื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับรางแลวเสร็จ ไดนําไปให         
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาและนําผลที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง และปรับปรุงแกไขกอนนําไป
ทดลองใช กับนักเรียน และนําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุง ข้ึน ทําใหหลักสูตรมี          
ประสิทธิภาพ 
 3. จากผลการทดลองใชหลักสูตรที่พบวา นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนและ
สามารถติดตาพันธุองุนได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนผานการประเมินจาก       
ผูเชี่ยวชาญมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 และมีผูรูในทองถิ่นใหความรูและทักษะแก   
นกัเรียน 
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 4. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใช 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง
จากผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถติดตาพันธุองุนได ซึ่ง     
สอดคลองกับสุกัญญา รอยพิลา (2542 : 149) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
บุคคลสําคัญระดับทองถิ่นในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ พบวา หลังการทดลองใชหลักสูตรทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ   
ผลการวิจัยของ  อุบลรัตน  กิจไมตรี (2544 : 217-218) ศึกษาเรื่องการพัฒนา  หลักสูตรเพ่ือ
ถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา จาก
การนําหลักสูตรไปทดลองใชทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตนเอง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูและผูรูในทองถิ่นสามารถถายทอดความรูและประสบการณให 
และในการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื้อหาและแหลงเรียนรูเปนสิ่งที่อยูในชุมชนของนักเรียน 
และนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริงในชุมชน   
ตลอดจนนักเรียนสวนใหญเปนบุคคลในทองถิ่น ทําใหเกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งหลังจากการใชหลักสูตร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอน
การใชหลักสูตรดานผลงาน พบวา นักเรียนแตละคนสามารถทําการติดตาพันธุองุนไดถูกตอง 
ทันเวลาที่กําหนดคิดคาวัสดุแรงงาน และบอกชื่อเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน บอกวิธีการเก็บ
รักษาได ตลอดจนบอกวิธีการหาตลาดได ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ
ความสนใจของตน สามารถแสดงศักยภาพและความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่และหลากหลาย       
มีการประเมินตามสภาพจริงที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล คือ ในการตรวจผลงานนั้น    
ไมไดนําผลงานของนักเรียนแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน แตจะดูพัฒนาการของการทํางานและ
ผลงาน ทําใหนักเรียนทํางานอยางมีกําลังใจ ทําใหผลงานที่ผลิตข้ึนดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคลอง
กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 21-22) เสนอแนวคิดวา การจัด
กระบวนการเรียนรูตองคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนและความตองการของผูเรียน ใหผูเรียนมี
โอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน และ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการติดตาพันธุองุนไดดวยความตั้งใจ และดานความคิดเห็นพบวา     
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรการติดตาพันธุองุน มีความตระหนักและเห็น 
คุณคา และความสําคัญของการหารายได รวมทั้งคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ผลที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการติดตาพันธุองุน นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติและไดสัมผัสกับแหลงเรียนรูจริงในชุมชนของตนเอง ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรง สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2540 ค : 22) กลาววา การใหนักเรียนไดออกไปสํารวจและ  
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รวบรวมความรู ในชุมชนดวยการปฏิบัติจริง  ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  นับเปน
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูอยางแทจริง และเปนกิจกรรมที่มีประโยชน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะ 3 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  
 เพ่ือใหนําหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ในการนําหลักสูตรการติดตาพันธุองุนที่พัฒนาข้ึนไปใช 
ควรใหผูรูในทองถิ่นที่มีความรูเฉพาะดานมาเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. จากผลการวิจัยพบวา แตละแผนการสอนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมเทากัน จึงควรมีการยืดหยุนในเรื่องของเวลาเพ่ือใหมีความาเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรยีนการสอน 
 3. จากผลการวิจัยพบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหผูเรียนไดเรียน
กับผูรูในทองถิ่น หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความรูนอกจากครูผูสอน ครูผูสอนจึงควรหาแหลงการ
เรียนรูและผูรูในทองถิ่นมารวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือกําหนดเปนแนวทางดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ในการพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับ        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หนวยงานของทางราชการ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรตําบล เปนแหลงขอมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร และแหลง
ความรูเฉพาะดานการเกษตร ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรขอรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ และ
ใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนดวย 
 2. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่สนใจที่จะเรียนรูนอกสถานศึกษา ตองการเรียน
กับโดยการปฏิบัติจริงจากผูรูในทองถิ่น ดังนั้นโรงเรียนควรประสานงานกับหนวยงานของทาง
ราชการ ชุมชน เพ่ือรวมกันหาวิธีการและแนวทางในการเผยแพรเรื่องราวเก่ียวกับอาชีพและ   
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป เชน รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรตําบล รวมกัน
ดําเนินโครงการยุวเกษตรกรสําหรับนักเรียน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูสนใจที่จะสานตอการพัฒนา  
หลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการนําผูรูในทองถิ่นมาถายทอด     
ภูมิปญญาในทองถิ่นตาง ๆ ตามบริบทและศักยภาพของแตละชุมชน 
 2. ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : 
PAR) ระหวาง ผูสอน นักเรียน ชุมชน ผูรูในทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ผูนําชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีเนื้อหาเก่ียวกับดานอาชีพ การนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาเปนแหลงการเรียนรูเปนสาระของหลักสูตร 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

………… 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสัมภาษณ 
  การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  โดยกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และ 
  ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ระดับความคิดเห็น  

ขอ 
 

ประเด็น 
+1 0 -1 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ    …………………………… 
 เก่ียวกับสถานภาพ ขอมูลทั่วไปของ    …………………………… 
 ผูใหสัมภาษณ……………………………….. …… …… …… …………………………… 

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ    …………………………… 
 เก่ียวกับความสําคัญและความจําเปนในการ    …………………………… 
 พัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน………… …… …… …… …………………………… 

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ    …………………………… 
 การสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนา    …………………………… 
 หลักสูตรการติดตาพันธุองุน………………... …… …… …… …………………………… 

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ    …………………………… 
 เก่ียวกับเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรม    …………………………… 
 การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    …………………………… 
 เรื่องการติดตาพันธุองุน…………………….. …… …… …… …………………………… 

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ    …………………………… 
 เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข    …………………………… 
 ปญหาในการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัด    …………………………… 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการติดตา    …………………………… 
 พันธุองุน…………………………………….. …… …… …… …………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถาม 

………… 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสอบถาม และใหคะแนนความสอดคลองเก่ียวกับการพัฒนา 
  หลักสูตรการติดตาพันธุองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  โดยกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และ 
  ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ระดับความคิดเห็น  

ขอ 
 

ประเด็น 
+1 0 -1 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม………. …… …… …… …………………………… 

2. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 ความตองการที่จะเรียนรูหรือใหโรงเรียน    …………………………… 
 จัดการศึกษาเรื่องการติดตาพันธุองุน……… …… …… …… …………………………… 

3. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 ความตองการที่จะใหบุคลภายนอกมา    …………………………… 
 ถายทอดความรูเรื่องการติดตาพันธุองุน…… …… …… …… …………………………… 

4. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    …………………………… 
 เรื่องการติดตาพันธุองุนที่นักเรียนตองการ… …… …… …… …………………………… 

5. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 ลักษณะการวัดและประเมินผลการจัด    …………………………… 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการติดตา    …………………………… 
 พันธุองุนที่นักเรียนตองการ………………… …… …… …… …………………………… 

6. ความสอดคลองของขอคําถามเก่ียวกับ    …………………………… 
 เรื่องที่นักเรียนตองการเรียนเรื่องการติดตา    …………………………… 

 พันธุองุน…………………………………….. …… …… …… …………………………… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

สาระความรูเรื่องการปลูกองุน 
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การปลูกองุน 
 

 องุนเปนผลไมที่มีรสชาติดี ปลูกกันมากกวา 5,000 ป สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งใน
เขตหนาว เขตก่ึงรอนก่ึงหนาว และเขตรอน สําหรับในประเทศไทยไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา
นําเขามาในสมัยใด แตพอจะเชื่อไดวาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทานไดนําพันธุไมแปลก ๆ 
จากตางประเทศที่ไดเสด็จประพาสมาปลูกในประเทศไทย และเชื่อวาในจํานวนพันธุไมแปลก ๆ 
เหลานั้นนาจะมีพันธุองุนรวมอยูดวย ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีหลักฐานยืนยันวาเริ่มมีการปลูกองุน
กันบางแตผลองุนที่ไดมีรสเปรี้ยว การปลูกองุนจึงซบเซาไป ตอมาในป 2493 ไดเริ่มมีการปลูก
องุนอยางจริงจังโดย หลวงสมานวนกิจ ไดนําพันธุมาจากแคลิฟอรเนีย และป 2497 ดร.พิศ 
ปญญาลักษณ ไดนําพันธุมาจากยุโรปซึ่งปลูกไดผลเปนที่นาพอใจ นับแตนั้นมาการปลูกองุนใน
ประเทศไทยจึงแพรหลายมากข้ึน 
 ปจจุบันในประเทศไทยมีการปลูกองุนในแถบภาคตะวันตก เชน อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี อําเภอสามพราน อําเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสามารถใหผลผลิตไดดี แตเกษตรกรบางรายไดเปลี่ยนจากองุนเปนพืชอ่ืน
เนื่องจากมีโรคแมลงระบาดมาก และแมลงด้ือยาไมสามารถกําจัดได ทําใหพ้ืนที่ปลูกองุนในแถบ
นี้ลดลง พ้ืนที่ปลูกองุนไดขยายไปในแถบภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง 
เล็กนอย ถึงแมวาราคาจะเปนแรงจูงใจ แตปญหาเรื่องโรคแมลงระบาดมากทําใหพ้ืนที่ปลูกองุน
ไมคอยขยายเทาที่ควร 
 

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
 องุนแมจะไมใชพืชเขตรอน แตจากสภาพภูมิอากาศรอนชื้นอยางประเทศไทย องุน
สามารถเจริญเติบโตไดดี จึงปลูกไดโดยทั่วไป ถาไดรับการตัดแตงก่ิง ก็สามารถออกดอกไดดี
เชนเดียวกับองุนที่ปลูกในเขตหนาวสามารถใหผลผลิตมากกวา 1 ครั้งตอป และสามารถบังคับ
ใหผลองุนแกในชวงฤดูรอนเทานั้น แตควรระวังคือ ในสภาพดินฟาอากาศที่มีความชื้นสูง ฝนตก
ชุกจะทําใหเกิดโรคระบาดอยางรวดเร็วทําความเสียหายแกใบ ตน และผลองุนไดมาก จึงตอง
เสียคาใชจายในการปองกันแมลงมากไมคุมกับการลงทุน และถาฝนตกตอนผลแกจะทําใหผล
แตก คุณภาพของผลไมดี ดังนั้นสภาพภูมิอากาศจึงเปนตัวจํากัดเขตการปลูกองุนและลักษณะ
การใชประโยชน เชน ในประเทศไทยสามารถปลูกองุนรับประทานผลสดไดดีโดยเฉพาะ องุนที่
แกในฤดูรอน และฤดูหนาว แตการที่จะปลูกองุนสําหรับทําเหลาองุนใหมีคุณภาพดี ๆ ยังสูองุน
ในแถบยุโรปไมได ซึ่งสภาพภูมิอากาศมีผลตอคุณภาพของผลผลิตเปนสําคัญ สวนการเจริญ 
เติบโตของตนไมมีปญหามากนัก นอกจากเขตที่มีอากาศรอนจัดหรือหนาวจัดเกินไปตนองุนอาจ
ตายได จะเห็นไดวาเขตปลูกองุนของโลกนั้นกวางมาก สามารถปลูกไดในพ้ืนที่ตั้งแต
ระดับน้ําทะเลจนถึงระดับความสูง 6,000 ฟุต แตแหลงปลูกองุนที่มีคุณภาพดีมักอยูในระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000 – 4,000 ฟุต 
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ดิน 
 องุนสามารถเจริญเติบโตไดในดินทั่วไปที่มีความอุดมสมบูรณเพียงพอ ดินที่     
เหมาะสําหรับปลูกองุนไดผลดีนั้นมักเปนดินเหนียวที่มีธาตุอาหารพืชอยูมาก ตามที่ราบลุม    
แมน้ํา มีหนาดินลึก สภาพความเปนกรด – ดาง (pH) อยูระหวาง 5.6 – 6.4 มีน้ําเพียงพอตอ
ความตองการขององุนได แตตองเปนบริเวณที่น้ําทวมไมถึง เพราะถาองุนถูกน้ําทวมเพียง 2 วัน
ก็จะตาย และตองไมเปนพ้ืนที่ที่น้ําทะเลทวมถึงเพราะจะทําใหตนองุนไดรับความเสียหาย     
เชนเดียวกัน 
 

พันธุ 
 พันธุองุนที่นิยมปลูก คือ 
 1. พันธุไวทมะละกา เปนพันธุที่ปลูกเปนการคามากที่สุดในปจจุบันเปนที่นิยมของ
ผูบริโภคโดยทั่วไป ปลูกงายและเจริญเติบโตดี มี 2 สายพันธุ คือ ชนิดผลกลม และผลยาว 
ลักษณะชอใหญยาว การติดผลดี ผลมีสีเหลืองอมเขียว รสหวานแหลม เปลือกหนาและเหนียว 
ในผลหนึ่ง ๆ มี 1 – 2 เมล็ด ชวงเวลาหลังจากตัดแตงก่ิงจนเก็บผลไดประมาณ 4 เดือนครึ่ง     
ปหนึ่งใหผลผลิต 2 ครั้ง ผลผลิตประมาณ 10 – 15 กิโลกรัม / ตน / ครั้ง ปจจุบันชาวสวนไดหัน
มาปลูกองุนพันธุไวทมะละกาสายพันธุผลยาวกันมาก เพราะมีรสหวานกรอบและสีเหลืองสดใส
กวาพันธุผลกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พันธุไวทมะละกา    พันธุคารนิดัล 
 
 2. พันธุคารนิดัล เปนองุนที่ปลูกงาย การเจริญเติบโตดีมาก มีลักษณะชอใหญ ผล
กลมคอนขางใหญ มีสีแดงหรือมวงดํา รสหวานกรอบ เปลือกบาง จึงทําใหผลแตกงาย เมื่อผลแก
ในชวงฝนตกชุก ในผลหนึ่ง ๆ มีเมล็ด 1 – 2 เมล็ด ชวงเวลาหลังจากตัดแตงก่ิงจนเก็บผลไดใช
เวลา 3 – 3 เดือนครึ่ง ในเวลา 2 ป สามารถใหผลผลิตไดถึง 5 ครั้ง ผลผลิตประมาณ 10 – 15 
กิโลกรัม / ตน / ครั้ง แตราคาถูก ปจจุบันจึงนิยมปลูกกันนอย 
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การขยายพันธุ 
 องุนเปนพืชที่ขยายพันธุไดงาย และรวดเร็ว สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชน  
 1. การปกชํา เปนวิธีการที่งายและเหมาะสมวิธีหนึ่ง ก่ิงที่ใชปกชําควรเปนก่ิงที่มี
อายุประมาณ 7 – 12 เดือน ก่ิงที่แกหรือออนเกินไปจะออกรากไมคอยดี ควรเลือกก่ิงขนาดไม
ใหญหรือเล็กเกินไป มีขอถี่ ๆ และมีตาโปนเห็นเดนชัด เวลาทําการปกชําใหตัดก่ิงองุนเปน   
ทอน ๆ ยาว 1 – 20 เซนติเมตร หรือมีขอประมาณ 4 – 5 ขอ ปกชําลงในกระบะทรายผสมข้ีเถา
แกลบ (อัตราสวน 1 : 1) ถามีฮอรโมนชวยในการเรงรากควรนําก่ิงปกชํามาจุมเสียกอน จะชวย
ใหออกรากไดมากและแข็งแรงแลวจึงปกชําในวัสดุที่เตรียมไวลึก 1 ใน 3 ของก่ิง รดน้ําใหชุมชื้น
อยูเสมอ หลังจากปกชําแลวประมาณ 15 – 20 วัน ก่ิงที่ปกชําจะเริ่มแตกรากและแตกใบออน 
เมื่ออายุประมาณ 1 เดือนก็นําลงปลูกได 
  นอกจากการปกชําในกระบะแลว ใตตนองุนในแปลงปลูกมีรมรําไรอยูเสมอ 
สามารถปรับปรุงใชเปนแปลงปกชําก่ิงองุนไดดีเชนเดียวกัน 
 

 2. การตอน เปนวิธีการที่ชาวสวนนิยมทํากันมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะสะดวกรวดเร็ว
และตรงตามพันธุ ก่ิงที่ใชตอนนั้นควรเปนก่ิงที่ไมออนไมแกเกินไป ก่ิงที่เหมาะสมในการตอนควร
มีอายุประมาณ 3 เดือน ควรเลือกก่ิงที่สมบูรณขนาดเทาแทงดินสอ ปราศจากโรคและแมลง ใน
ก่ิงเดียวกันสามารถตอนไดหลายชวงโดยใหแตละชวยมีประมาณ 3 – 4 ขอ 
  เมื่อเลือกก่ิงที่เหมาะสมไดแลว จึงคว่ันก่ิงใหรอยคว่ันหางกัน 0.5 เซนติเมตร 
ลอกเปลือกออกแลวใชสันมีดขูดเย่ือเจริญออก จากนั้นหุมดวยตุมขุยมะพราว ที่เตรียมไว หรือจะ
ใชดินเหนียวอยางเดียวแลวใชพลาสติกหุมก็ได แตตองคอยตรวจดูอยาใหตุมตอนแหง อีก 15 
วันตอมา จะเห็นรากองุนสีขาวออกมา 3 – 4 ราก รีบตัดนําไปชําในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุทราบ
และข้ีเถาแกลบในอัตราสวน 1 : 1 หลังจากนั้นอีก 15 วัน เมื่อก่ิงตอนแข็งแรงดีแลวก็สามารถ  
นําไปปลูกในแปลงได 
  ขอควรระวัง คือ ในระหวางการเพาะชําในถุงพลาสติกนั้นควรพนดวยสารกําจัด
เชื้อรา เชน แคปแทน หรือเบนเลท ทุก 7 วัน และเมื่อชําไวแลว ควรรีบนําไปปลูกขณะที่รากยัง
ขาวอยู ไมควรปลอยใหรากเปนสีน้ําตาลเหมือนพืชชนิดอ่ืน เพราะจะทําใหชะงักการเจริญเติบโต
และตายงายข้ึน 
 

 3. การติดตา จุดประสงคของการติดตา เพ่ือใหไดตนองุนที่ใหผลผลิตดี และมีระบบ
รากแข็งแรงทนทาน เพราะองุนพันธุดีอาจออนแอหรือถูกรบกวนดวยศัตรูในดินไดงาย แตองุน
พันธุปาบางพันธุมีระบบรากแข็งแรง ทนทานตอโรคแมลงในดินไดดี ก็จะเอาพันธุนั้นเปนตนตอ
แลวนําตาพันธุดีมาติดใหเปนสวนยอด เนื่องจากองุนมีเปลือกไมที่ลอกออกยาก ดังนั้นวิธีการติด
ตาองุนที่ใชกันคือ การติดตาแบบชิบ (chip budding) โดยเลือกตาพันธุดีที่มีสีน้ําตาล ตาไมบอด 
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ปราศจากโรคและแมลง เฉือนตาใหติดเนื้อไม และเฉือนตนตอใหเปนรูปอยางเดียวกับที่เฉือนตา
พันธุดี แลวนําไปติดกับตนตอ เอาพลาสติกพันเวนใหสวนตาโผลออกหรือพันปดตาก็ได 
 

 4. การเสียบยอด การเสียบยอดก่ิงองุนเปนวิธีที่นิยมกันมากเชนกัน โดยการปลูก
พันธุองุนปาไวในภาชนะหรือแปลงเพาะชําเสียกอนจนตั้งตัว หรืออาจจะปลูกพันธุองุนปาเปน 
ตนตอไวในแปลงอยางนอย 1 ป แลวจึงทําการเสียบยอด ก่ิงพันธุองุนที่นํามาเสียบยอดควรมี
ขนาดเทากันกับตนตอ หรือขนาดใกลเคียงกันกับตนตอ วิธีการใหเฉือนตนตอเปนรูปปากฉลาม
และเฉือนก่ิงพันธุดีเปนรูปลิ่ม แลวจึงนํามาเสียบเขาดวยกัน พันดวยพลาสติกใหแนนก่ิงพันธุดี   
ที่นํามาเสียบใหมีตาเพียงตาเดียว ก่ิงที่มีหลายตาจะแหงงายทําใหตอไมติด เมื่อก่ิงติดกันดีแลวก็
จะแตกเปนตนใหมตอไป 
 

 5. การเสริมราก การเสริมรากไมใชวิธีการขยายพันธุโดยตรง แตเปนการทําใหมี
ระบบรากที่แข็งแรงข้ึน ใชในกรณีที่ปลูกองุนพันธุดีอยูแลว แตตองการใหมีระบบรากที่แข็งแรง 
หาอาหารไดเกง ตนองุนที่จะนํามาเสริมมักใชตนองุนปา วิธีการคอื ปลูกตนองุนปาใกล ๆ กับตน
องุนพันธุดีที่มีอยูแลว เมื่อตนองุนปาเจริญเติบโตแข็งแรงดีแลว เฉือนที่องุนพันธุและเฉือนปลาย
ก่ิงองุนปาเปนรูปปากฉลาม แลวนํามาประกบกันใหสนิทพันดวยพลาสติกใหแนน ก็จะไดตนองุน
ที่มี 2 ขา หรือ 2 โคน ถาตองการใหมี 3 ขา ก็ตอกานตรงขามกับอีกตนหนึ่ง ขนาดของตนองุน
พันธุ และองุนปาที่นํามาเสริมรากไมจําเปนตองเทากันก็ได เมื่ออยูไปหลาย ๆ ป โคนตนทั้งสอง
ก็จะเจริญเติบโตจนมีขนาดใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนองุนที่เสริมราก 

 

การปลูกและการดูแลรักษา 
 1.  การเตรียมพื้นที ่
  การเตรียมพ้ืนที่องุนแบงตามลักษณะพ้ืนที่ได 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ลุมซึง่น้าํ ทวม
ถึงในฤดูน้ํามาก เชน แถบที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ มักเปนที่นาเกา การปลูกองุนในที่แบบนี้จึงตอง
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ยกรองกอน สวนอีกลักษณะหนึ่งคือการปลูกในพ้ืนที่ดอน ที่สูงน้ําทวมไมถึง การเตรียมดินปลูก
ในแตละพ้ืนที่จะแตกตางกันออกไป ดังนี้ 
  1.1 การปลูกแบบยกรอง 
   เตรียมพ้ืนที่โดยการยกรองใหแปลงมีขนาดกวาง 6 เมตร ความยาวรอง
แลวแตขนาดของพ้ืนที่ สวนความสูงของรองใหสังเกตจากปริมาณน้ําที่เคยทวมสูงสุดโดยใหอยู
สูงกวาแนวระดับน้ําทวม 50 เซนติเมตร ขนาดรองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํา
กวาง 0.5 – 0.7 เมตร การปลูกควรปลูกแถวเดียวตรงกลางแปลง เวนระยะระหวางหลุมใหหาง
กัน 3 – 3.50 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปลูกองุนแบบยกรอง 

 
  1.2 การปลูกในที่ดอน 
   ควรไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืชและทําใหดินรวนซุย ใชระยะปลูก 3 x 4 – 
3.50 x 5 เมตร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกองุนในพ้ืนที่ดอน 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111 

 2. วิธีการปลูก 
  1) ควรขุดหลุมปลูกใหมีขนาดกวาง ยาว และลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร 
  2) ผสมดิน ปุยคอก และปุยรอคฟอสเฟส เขาดวยกัน ในหลุมใหสูงประมาณ 2 
ใน 3 ของหลุม 
  3) ยกถุงกลาตนองุนวางในหลุม โดยใหระดับของดินในถุงสูงกวาระดับดินปาก
หลุมเล็กนอย  
  4) ใชมีดที่คมกรีดถุงจากกนข้ึนมาถึงปากถุงทั้ง 2 ดาน (ซายและขวา) 
  5) ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอยาใหดินแตก 
  6) กลบดินที่เหลือลงไปในหลุม 
  7) กดบริเวณโคนตนใหแนน 
  8) ปกไมหลักและผูกเชือกยึด เพ่ือปองกันลมพันโยก 
  9) หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนตน เชน ฟางขาว หญาแหง 
                 10) รดน้ําใหโชก 
                 11) ทํารมเงา เพ่ือชวยพรางแสงแดด 
 

 3. การทําคาง 
  การทําคางจะทําหลังจากที่ปลูกองุนแลวประมาณ 1 ป ซึ่งตนองุนจะสูงพอดีที่จะ
ข้ึนคางได คางตนองุนมีหลายแบบดวยกัน 
 
 
 

 
 
 

คางแบบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 

คางแบบที ่2 
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   - การเลือกเสาคาง เสาคางอาจใช เสาซีเมนตหนา 3 นิ้ว หรือ 4 นิ้วก็ได 
เสาคางซเีมนตจะแข็งแรงทนทานอยูไดนานหลายป แตมีราคาแพงและหนกั เวลาทําคางตองเสยี
แรงงานมาก ถาใชเสาไมไมใชไมเนื้อแข็งขนาดหนา 2 x 3 นิ้ว หรือ หนา 2 x 4 นิ้ว หรือเสากลม
ก็ได เสาควรยาวประมาณ 2.5 – 3 เมตร หรือยาวกวานี ้ซึ่งเมื่อปกลงดินเรียบรอยแลว ใหเหลือ
สวนที่อยูเหนือดินประมาณ 1.50 เมตร 
   - การปกเสา ใหปกเปนคู 2 ขางของแปลงในแนวเดียวกัน โดยใหเสา  
หางกัน 2 เมตร และเมื่อติดคานแลว ใหเหลือหัวไมย่ืนออกไปทั้งสองขาง ๆ ละ 50 เซนติเมตร 
(ดังภาพแบบที่ 1) ถาปกเสาหางกัน 3 เมตร เมื่อติดคานบนแลวจะพอดีหัวไม (ตามภาพแบบ   
ที่ 2) การติดคานเชื่อมระหวางเสาแตละคูใหใชนอตเหล็กเปนตัวยึด ไมควรยึดดวยตะปู เพราะจะ
ไมแข็งแรงพอ ระยะหางระหวางเสาแตละคูประมาณ 10 – 20 เมตร ย่ิงปกเสาถี่จะย่ิงแข็งแรง  
ทนทาน แตก็สิ้นเปลืองมากบางแหงจึงปกเสาเพียง 3 คู คือ หัวแปลง กลางแปลง และทายแปลง 
และระหวางเสาแตละคูใชคางไมรวกชวยค้ําไวเปนระยะ ๆ   ซึ่งก็สามารถใชไดและประหยัดดี 
แตตองคอยเปลี่ยนคางไมรวกบอย 
  - การขึงลวด ลวดที่ใชทําคาง ใหใชลวดขนาดใหญพอสมควร คือ ลวดเบอร 
11 ซึ่งลวดเบอร 11 หนัก 1 กิโลกรัม จะยาวประมาณ 18 เมตร ใหขึงลวดพาดไปตามคานแตละ
คูตลอดความยาวของแปลง โดยใชลวด 4 – 6 เสน เวนระยะลวดใหหางเทา ๆ กัน ที่หัวแปลง
และทายแปลงใหใชหลักไมขนาดใหญตอกฝงลงไปในดินใหแนน แลวใชลวดโยงจากคางมามดัไว
ที่หลักนี้เพ่ือใหลวดตึง หลังจากขึงลวดเสร็จแลวใหตรวจดูวาลวดหยอนตกทองชางหรือไม ถา
หยอนมากใหใชไมรวกขนาดใหญปกเปนคูตามแนวเสาคาง แลวใชไมรวกอีกอันหนึ่งพาดขวาง
ผูกดานบนในลกัษณะเดียวกับคาง เพ่ือชวยรับน้ําหนักเปนระยะ ๆ ไปตลอดทั้งแปลง เพราะเมื่อ
ตนองุนข้ึนคางจนเต็มแลวจะมีน้ําหนกัมากจําเปนตองชวยรองรับน้ําหนกัหรือค้ํายันไวไมให  คาง
หยอน 
 

 4. การตัดแตงทรงตนในระยะเลี้ยงเถา 
  องุนเปนพืชที่เจริญเติบโต และมีการแตกก่ิงกานสาขาเร็ว จึงจําเปนตองมีการตดั
แตงก่ิงเพ่ือใหตนองุนเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ถูกตอง ตนองุนที่ปลูกเสร็จแลวใหหาไมรวกปก
ขนาบลําตนแลวจึงผูกตนชิดกับเสาเพ่ือบังคับใหตนตั้งตรงในระหวางนี้ตาขางจะเจริญพรอมกับ
ตายอด ถาปลอยทิ้งไวจะทําใหการเจริญสวนยอดลดลง ดังนั้นจึงตองตัดตาขางทิ้งเสมอ ๆ และ
ผูกใหยอดองุนตั้งตรง หรือเสมอระดับลวด ตองตัดยอดทิ้ง จัดก่ิงไมใหอยูตรงกันขามกัน เพ่ือให
ตาขางที่อยูบริเวณยอดเจริญออกมา 2 ยอดตรงขามกัน ซึ่งจะเอาไวทั้ง 2 ก่ิงหรือ ก่ิงเดียวก็ได 
ถาเอาไว 2 ก่ิงใหจัดก่ิงทั้งสองอยูตรงขามกัน 
  การไวทั้ง 2 ก่ิงมักพบปญหาคือ ก่ิงทั้ง 2 เจริญเติบโตไมเทากัน ทําใหการ
กระจายของผลไมสม่ําเสมอกันจึงมักนิยมไวก่ิงเพียงก่ิงเดียว คือ หลังจากที่ตัดยอด และตาแตก
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ออกมาเปนก่ิงแลว ใหเลือกก่ิงใหมที่สมบูรณแข็งแรงไวเพียงก่ิงเดียว อีกก่ิงหนึ่งตัดออก ก่ิงที่
คงไวของทุกตนใหจัดก่ิงหันไปทางเดียวกัน คือ หันไปทางหัวแปลงหรือทายแปลง หลังจากที่จัด
ก่ิงใหหันไปในทิศที่ตองการแลว เมื่อก่ิงนั้นยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร ใหตัดยอดออก ก่ิงนัน้จะ
แตกตาใหมเติบโตเปนก่ิงใหม 2 ก่ิง ใหคงเหลือไวทั้ง 2 ก่ิง แลเมื่อก่ิงใหมยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร ก็ตัดยอดอีก และเหลือไวทั้ง 2 ก่ิงเชนเดียวกัน ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งองุน
เต็มคางจึงหยุดการตัดยอด ในระหวางที่ตัดยอดใหก่ิงแตกใหมนั้น จะตองจัดก่ิงใหกระจายเต็ม
คางอยางทั่วถึงอยางใหทับกันหรือซอนกันมาก จัดใหก่ิงอยูบนคางเสมอ อยาใหก่ิงชูโดงข้ึนไป
ดานบนหรือหอยยอยลงดานลาง การจัดก่ิงใหอยูในที่ที่ตองการอาจจะใชเชือกกลวยผูกมัดกับ
ลวดก็ได เพราะเชือกกลวยจะผุเปอยเร็ว ทําใหการตัดแตงก่ิงในครั้งตอไปทําไดสะดวก ก่ิง  
เหลานี้เรียกวา “เคน” ซึ่งเปนก่ิงที่ใชตัดแตง เพ่ือการออกดอกผลตอไป ชวยการเจริญเติบโตของ
ตนองุนตั้งแตปลูก ตัดแตงทรงตนจนตนมีอายุพอที่จะตัดแตงก่ิงไดเรียกวา “ระยะเลีย้งเถา” ซึง่ใช
เวลาประมาณ 8 – 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องุนกําลังเจรญิข้ึนคาง 
 

 

 5. การตัดแตงก่ิงเพื่อใหออกดอก 
  ตนองุนที่นํามาปลูกในบานเรานั้น ถาไมตัดแตงก่ิงแลวจะไมออกดอกหรือออก
เพียงเล็กนอยใหผลที่ไมสมบูรณ การจะใหตนองุนออกดอกไดตองตัดแตงก่ิงชวยหลังจากตน
องุนพักตัวอยางเต็มที่แลวและกอนตัดแตงก่ิง ตองงดการใหน้ํา 7 วัน เพ่ือใหองุนออกดอกได
มาก อายุการตัดแตงใหออกดอกในครั้งแรก หรือ “มีดแรก” ข้ึนอยูกับความสมบูรณของตน อายุ
ของตน และพันธุ เปนตน เชน 
  - องุนพันธุคารนิดัล ตัดแตงไดเมื่ออายุ 9 – 10 เดือน หลังจากปลูกในแปลง
จริง 
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  - องุนพันธุไวทมะละกา ตัดแตงไดเมื่ออายุ 10 – 12 เดือน หลังจากปลูกใน
แปลงจริง 
  ก่ิงที่จะตัดแตงเพ่ือใหออกดอกจะตองเปนก่ิงที่แกจัด ก่ิงเปนสีน้ําตาล ใบแกจัด 
ดังนั้นกอนการตัดแตงจะตองงดใหน้ํา 1 – 2 สัปดาห เพ่ือใหตนองุนพักตัวอยางเต็มที่ การตัด
แตงใหใชกรรไกรตัดก่ิงชวงสุดทายใหสั้นลง ความยาวของก่ิงที่เหลือข้ึนอยูกับพันธุองุนดวย   
เชนกัน 
  - พันธุคารดินัล ใหตัดสั้นเหลือเพียง 3 – 4 ตา 
  - พันธุไวทมะละกา ใหตั้งสั้นเหลือเพียง 5 – 6 ตา 
  ถาเปนก่ิงออนควรเวนตาไวเพ่ิมข้ึนและนําก่ิงที่ตัดออกจากแปลงปลูกไปเผาทิ้ง
หรือฝงเสีย อยาปลอยทิ้งไวใตตนเพราะจะเปนที่อยูอาศัยของโรคแมลงตาง ๆ ที่จะเขาทําลาย
องุนได แลวจึงเริ่มใหน้ําแกตนองุน หลังจากนั้น 15 วัน ตนองุนจะเริ่มแตกก่ิงใหม ซึ่งก่ิงใหมที่
แตกออกมานี้จะมี 2 พวก คือ พวกหนึ่งมีชอดอกอยูดวย และอีกพวกหนึ่งมีแตใบอยางเดียว 
สามารถสังเกตไดตั้งแตระยะแรก ๆ คือ ถาก่ิงไมมีชอดอกติดออกมาดวยแสดงวา ก่ิงนั้นจะมีแต
ใบอยางเดียว เพราะชอดอกจะปรากฏอยูบริเวณโคนก่ิงที่แตกออกมาใหมนี้เทานัน้ ตอจากนั้นอีก 
15 วัน ดอกก็จะเริ่มบานจากโคนชอไปยังปลายชอดอกใชเวลา 2 วัน ก็จะบานหมดทั้งชอ ในชวง
ดอกบานนั้นเปนชวงที่ออนแอ ถามีฝนตกหนักอาจทําใหดอกรวงและเสียหายได 
 
 
 
 
 
 
 

ก่ิงองุนทีต่ัดแตงเสร็จแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่ิงแตกใหมพรอมใบและชอ 
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  การจัดก่ิงใหอยูบนคาง   การจัดชอผลใหอยูใตคาง 
 
 6. การปฏิบัติหลังจากตัดแตงก่ิง 
 
  6.1 การตบแตงก่ิงและการจัดก่ิงหลังจากการตัดแตงก่ิงได 15 วัน องุนจะแตกก่ิง
ใหมออกมาจํานวนมาก มีทั้งก่ิงที่มีชอดอก ก่ิงที่มีแตใบอยางเดียว และก่ิงแขนงเล็ก ๆ ซึ่งก่ิง
แขนงเล็ก ๆ พวกนี้ใหตัดออกใหหมดเหลือไวเฉพาะก่ิงที่มีชอดอก และก่ิงที่มีแตใบอยางเดียวที่
เปนก่ิงขนาดใหญเทานั้น นอกจากนี้ใบที่อยูโคน ๆ ก่ิงก็ใหตัดออกดวย เพ่ือใหโปรงไมทึบเกินไป 
เมื่อตัดแตงก่ิงแลว จะเห็นวาก่ิงยาวพอสมควร จัดก่ิงใหอยูบนคางอยางเปนระเบียบ กระจายเต็ม
คางและไมทับซอนกัน หรือกายกันไปมา เพราะก่ิงที่แตกออกมาใหมจะแตกออกทุกทิศทาง
เกะกะไปหมด วิธีจัดก่ิง คือ โนมก่ิงใหมาพาดอยูบนลวดแลวอาจผูกดวยเชือกกลวย หรือใบ
กลวยแหงฉีกเปนริ้ว ๆ ไมใหมีก่ิงที่ชี้ข้ึนไปบน หรือหอยยอยลงดานลาง เพราะจะไมสะดวกใน
การปฏิบัติงาน เวลาจัดก่ิงตองระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนดอก เพราะจะฉีกขาดเสียหาย
ไดงาย พยายามจัดใหชอดอกหองลงใตคางเสมอ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในสวน 
  6.2 การตัดแตงชอดอก หลังจากจัดก่ิงเสร็จเรียบรอยแลว ชอจะเจริญเติบโตข้ึน
เรื่อย ๆ บางครั้งตนองุนออกดอกมากเกินไปถาปลอยไวทั้งหมดจะทําใหตนโทรมเร็ว คุณภาพ
ของผลไมดีเทาที่ควร ฉะนั้นถาเห็นวามีชอดอกมากเกินไปใหตัดออกบาง การตัดแตงชออาจทํา
ตั้งแตกําลังเปนดอกอยูก็ได แตไมคอยนิยมเพราะไมแนวาชอที่เหลือจะติดผลดีหรือไม จึงแนะนาํ
ใหตัดแตงชอที่ติดเปนผลเล็ก ๆ แลว โดยเลือกชอที่เห็นวามีขนาดเล็กรูปทรงไมสวย ติดผลไม
สม่ําเสมอ มีแมลงทําลาย และเหลือชอที่มีรูปทรงสวยไวใหกระจายอยูทั่วทุกก่ิงอยางสม่ําเสมอ 
  6.3 การตัดแตงผล องุนที่ปลูกกันอยูปจจุบันในบานเรามักติดผลแนนมาก ถาไม
ตัดแตงผลในชอจะแนนเกินไป ทําใหผลทีไ่ดมีขนาดเล็ก คณุภาพไมคอยดี หรือเบียดเสียดกันจน
ผลบิดเบ้ียวทําใหดูไมสวยงาม จําเปนตองตัดแตงผลในชอออกบางใหเหลือพอดี ไมแนนเกินไป
หรือโปรงเกินไป การตัดแตงผลออกจากชอมักทํา 1 – 2 ครั้ง เมื่อผลโตพอสมควร ผลองุนที่ตัด
ออกมาเอาไปดองไวขายได วิธีการใหใชกรรไกรขนาดเล็กสอดเขาไปตัดทั่วข้ัวผล อยาใชมือเด็ด
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หรือดึง เพราะจะทําใหชอผลช้ําเสียหาย ฉีกขาด และมีสวนของเนื้อผลติดอยูที่ข้ัวทําใหโรคเขา
ทําลายไดงาย 
   ขอควรระวัง เมื่อองุนติดผลแลว ผูที่จะเขาไปปฏิบัติงานในสวนตองสวม
หมวกหรือโพกศีรษะเสมอ อยาใหเสนผมไปโดนผลองุนจะทําใหผลองุนเนาเสียได 
  6.4 การใชฮอรโมน สารฮอรโมนที่ใชมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหชอดอกยืดยาว
ข้ึน ทําใหชอโปรง ผลไมเบียดกันมาก ประหยัดแรงงานในการตัดแตงผล นอกจากนียั้งชวยใหผล
ยาว ผลโตข้ึน สวยงาม รสชาดดี สีสวย กรอบ ผลองุนที่ชุบดวยฮอรโมนจึงขายไดราคาดี 
   สําหรบัพันธุองุนทีน่ิยมใชสารฮอรโมน คอื พันธุไวทมะละกา เพราะตดิผลดก
มาก จนตองตัดแตงผลทิ้งเปนจํานวนมาก การใชสารฮอรโมนจึงชวยใหชอผลยืดยาวข้ึนไมตอง
ตัดแตงมากและชวยใหผลขยายใหญยาวข้ึนดูสวยงาม สวนพันธุคารดินัลไมคอยนิยมใชเพราะ
องุนพันธุนี้ติดผลไมคอยดก ผลไมเบียดกันแนน ถาใชฮอรโมนจะทําใหชอองุนดูโหรงเหรงไม
นาดู ปกติองุนพันธุนี้โตอยูแลวและเปนผลทรงกลม 
   สารฮอรโมนที่ใชในการยืดชอผล ขยายขนาดของผล คือ สาร “จิบเบอร    
เรลลิน” ซึ่งมีจําหนายในทองตลาด (ชื่อทางการคาตาง ๆ กัน) อัตราที่ใชไดผลคือ 20 พีพีเอ็ม 
(คือตัวยา 20 สวน ในน้ํา 1 ลานสวน) นิยมใช 1 – 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังจากดอกบาน 7 วัน 
(ดอกบาน 80 เปอรเซ็นตของทั้งชอ) สวนครั้งที ่2 หลังจากครั้งแรกประมาณ 7 วัน 
   วิธีใช การใชสารฮอรโมนนี้อาจใชวิธีฉีดพนไปที่ชอดอกชอผลใหทั่วทุกตน
ทั้งแปลง ซึ่งแมจะโดนใบก็ไมมีผลตอใบแตอยางใด วิธีนี้จะสิ้นเปลืองน้ํายามาก และฮอรโมนถูก
ชอองุนไมทั่วทั้งชอแตประหยัดเวลาและแรงงานไดมากกวา สวนอีกวิธี คอื ชุบชอดอก ชอผล ซึง่
ประหยัดน้ํายาไดมากกวา วิธีการทํางาย แตเสียแรงมากกวาอุปกรณงาย ๆ สําหรับการชุบ
ฮอรโมน คือ หาถุงพลาสติกขนาดโตพอที่จะสวมชอองุนไดมา 2 ใบ ใบแรกใสน้ําธรรมดาลงไป
ประมาณ 1 ใน 3 ของถุง ใบที่ 2 ใสสารฮอรโมนที่ผสมเตรียมไวลงไปประมาณครึง่ถงุ เอาถงุใบที่
มีฮอรโมนสวมลงไปในถุงใบที่มีน้ํา จัดปากถุงใหเสมอกัน แลวพับตลบปากถุงออกนอกดาน 2 – 
3 พัน เพ่ือปองกันไมใหน้ําในถุงไหลออกมาได เมื่อจะชุบชอองุนใหวางถุงบนฝามือ เปดปากถุง
ใหกวางแลวสวมเขาไปที่ชออุน บีบฝามือน้ํายาก็จะทะลักข้ึนมาดานบนทําใหเปยกทั้งชอแลว
เปลี่ยนไปชุบชอตอ ๆ ไป เวลาที่ในการชุบชอแตละชอ เพียงอึดใจเดียว คือ เมื่อบีบถุงน้ํายา
ทะลักข้ึนไปโดนชอแลวก็คลายมือที่บีบแลวนําถุงน้ํายาออกทันที ฉะนั้นคนที่ชํานาญจะทําได
รวดเร็วมาก เมื่อชุบชอไปไดสักพักน้ํายาในถุงจะพรองลง ก็เติมลงไปใหมใหไดระดับเดิม คือ 
ประมาณ ครึ่งถุงตลอดเวลา การบีบตองระวังอยาใหแรงมากเพราะน้ํายาจะทะลักลนออกนอกถุง
เสียไปโดยเปลาประโยชน 
   ขอควรระวัง การใชฮอรโมนชุบชอนี้เปนโอกาสที่จะทําใหโรคตาง ๆ ระบาด
จากชอหนึ่งไปยังอีกชอหนึ่งไดงาย ถาเปนชวงที่โรคกําลังระบาดอยู ควรเติมยากันราลงไป
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ฮอรโมนนั้นดวย และการใชฮอรโมนตองระวังเก่ียวกับการเตียมสารใหไดความเขมขนที่กําหนด 
การผิดพลาดเพียงเล็กนอยจะทําใหผลองุนรวงงาย ข้ัวผลเปราะนั่นเอง การเก็บเก่ียว และการ
ขนสงจึงตองระมัดระวังมาก แตสามารถแกไขได โดยการใชสาร – CPA (4 – Cholorophenoxy 
acetic acid) ฉีดพนกอนเก็บผลประมาณ 10 วัน จะชวยลดการรวงของผลไดบาง แตก็ยังรวง
มากกวาองุนที่ไดไดใชสารจิบเบอรเรลลิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. การใสปุย 
  ปุยนับวามีความสําคญัมาก เพราะองุนเจริญเตบิโตทั้งปใหผลผลิตมาก ดังนัน้ จงึ
ตองใชธาตุอาหารตาง ๆ มาก ปุยที่ใชไดแก 
  7.1 ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก ถึงแมจะมีธาตุอาหารที่พืชตองการ
จํานวนนอย แตมีคุณสมบัติทําใหโครงสรางของดินดี ดังนั้นควรใสปุยคอกหรือปุยหมักทุกป ๆ 
ละอยางนอย 1 ครั้ง ๆ ละ 5 – 10 กิโลกรัม / ตน แตตองคํานึงเสมอวาปุยคอกและปุยหมักที่จะ
นํามาใสนั้น ตองเปนปุยที่มีการยอยสลายหมดแลว โดยเฉพาะปุยมูลคางคาวใชไดผลดี 
  7.2 ปุยเคม ี
   7.2.1 ระยะเลี้ยงเถา การใสปุยชวงนี้เพ่ือบํารุงตนใหมีการเจริญเตบิโตของลาํ
ตน ก่ิงกาน ปุยที่ใชควรเปนปุยเคมีสูตรเสมอ เชน สูตร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 อัตรา
ที่ใสไมควรมากนักแตควรใสบอยครั้ง เชน อัตราตนละ 50 กรัม / ตน ใสทุก ๆ 1 เดือน จนถึง 3 
เดือน แลวเพ่ิมเปน 100 กรัม / ตน ทุกเดือน แตอัตราการใสนั้นข้ึนอยูกับความสมบูรณของตน
องุนดวย 
   7.2.2 องุนที่ใหผลแลว ควรแบงใส 4 ระยะ ดังนี้ 
      - ระยะที่ 1 หลังการเก็บเก่ียวมีดแรกใสปุยสูตรเสมอ เชน 15 – 15 – 
15 หรือ 12 – 24 – 12 อัตราข้ึนอยูกับความสมบูรณของตน เพ่ือบํารุงพรอมกับปุยคอกหรือ  
ปุยหมัก 
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      - ระยะที่ 2 หลังตัดแตงก่ิง 7 – 15 วัน ใสปุยสูตรเสมอ เชน 15 – 15 – 
15 หรือ 16 – 16 – 16 เพ่ือบํารุงยอดใบและดอก ที่ผลิข้ึนมาใหม 
      - ระยะที่ 3 หลังตัดแตงก่ิง 45 วัน ใหใสปุยสูตร 13 – 31 – 21  หรือ 
12 – 12 – 17 - 2  หรือ 4 - 16 – 24 – 4 ชวยเรงการเจริญเติบโตของผลประมาณ 100 กรัม / 
ตน 
      - ระยะที่ 4 หลังตัดแตงก่ิง 75 วัน ระยะนี้ควรใสปุยที่มีโปรแตสเซียม
สูง ใหใสปุยสูตร 0 – 0 – 50 หรือ 13 – 13 – 21 ประมาณ 100 กรัม / ตน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผล 
องุนและสีผิวและรสชาด 
  7.3 ธาตุอาหารเสริม 
   ตนองุนมีสภาพคอนขางโทรม ขาดการบํารุงที่ดี ควรเรงรากใหเจริญเติบโต 
เสริมสรางความอุดมสมบูรณของตนใหพัฒนาการไดอยางรวดเร็ว โดยใชปุยเกล็ดสูตร 15 – 30 
– 15   หรือ 10 – 20 – 30 หรือ 20 – 20 – 20 ที่มีธาตุอาหารรองและธาตุปริมาณนอย อัตรา 
60 กรัม ผสมกรดฮิวมิค 100 – 200 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร ราดบริเวณใตทรงพุมใหทั่วทุกสัปดาห 
รวม 3 ครั้ง หรือฉีดพนอาหารเสริมทางใบสูตร “ทางดวน” ซึ่งประกอบดวย 
   - สารอาหารที่มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลัก เชน ครอปไจแอน 
โพลีแซค มอลตานิค และฟลอริเจน เปนตน อัตรา 20 – 30 ซีซี (อาจใชน้ําตาลกลูโคส) หรือ
เด็กซโตรส 600 กรัม 
   - ฮิวมิคแอซิค อัตรา 20 ซีซี 
   - ปุยเกล็ด  สูตร 15 – 30 – 15 หรือ 20 – 20 – 20  หรือ 10 – 20 – 30  
ที่มีธาตุอาหารรองและธาตุปริมาณนอยอัตรา 40 – 60 กรัม 
   - สารจับใบ 
   สวนผสมทั้งหมดผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนใหทั่วทุกตนทุก 7 วัน  
ติดตอกันนาน 3 – 4 สัปดาห 
 

 8. การใหนํ้า 
  องุนมีความตองการน้ํามาก จึงควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ อยาใหแหง โดยเฉพาะ
หลังจากตัดแตงก่ิงตองใหน้ําเพ่ือใหดินชื้นอยูเสมอ แตอยาใหถึงกับแฉะ ในระยะแรกแปลงองุน
จะโลงไมมีใบปกคลุมการใหน้ําอาจจะตองใหทุกวัน สังเกตดูวาอยาใหดินในแปลงแหงมาก การ
ใหน้ํานี้ควรใหอยางสม่ําเสมอไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะที่ผลแกจึงควรงดการใหน้ํา 2 – 4 สัปดาห
กอนวันตัดผล เพ่ือใหองุนมีคุณภาพดี รสหวานจัดและสีสวย 
  การใหน้ํากอนตัดผลจะเพ่ิมน้ําหนกัข้ึนบาง แตผลองุนที่ไดจะมีคณุภาพไมดี  เนา
เสียเร็ว เก็บไวไดไมนาน 
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การใหน้ําแบบเรือพนน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหน้ําแบมสีปริงเกอร 
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การหอผล 
 หลังจากตัดแตงผลแลว ควรหอผลเพ่ือปองกันแมลงเขาทําลาย เชน เพลี้ยแปง 
แมลงวันทอง อีกทั้งยังทําใหผลองุนผิวสวยลูกโตกวาปกติ และปองกันความเสียหายจากเสนผม
ของผูปฏิบัติงานไปโดนผลองุนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหอผล 
 

 วัสดุที่ใชหอผลองุนอาจทําเอง โดยใชกระดาษ เชน กระดาษกระสอบปูน ซึ่งทนตอ
น้ําฝน ไมคอยเปยกน้ําและเมื่อถูกน้ําจะแหงเร็ว ทําใหไมฉีกขาดงาย แตถาใชกระดาษ     
หนังสือพิมพจะใชไดไมนาน เพราะกระดาษหนังสือพิมพเมื่อโดนน้ําแลวจะซับน้ํา และเปอยยุย
ไดงาย หรืออาจจะซื้อวัสดุหอผลองุนแบบสําเร็จรูปก็ได ปจจุบันจะมีบริษัทผลิตจําหนาย     
หลายแบบ แตกอนหอผลจะตองฉีดพนยากันเชื้อรากอนหรือใชวิธีการจุมชอผล เหมือนกับการ
จุมฮอรโมนยืดชอดอกก็ได เพ่ือปองกันโรคผลเนาที่เกิดจากเชื้อราเขาทําลาย 
 

การเก็บเก่ียว 
 การเก็บผลองุนเปนข้ันตอนที่สําคญัตอนหนึง่ เพราะองุนเปนผลไมบมไมได กลาวคอื 
เมื่อเก็บมาจากตนเปนอยางไรก็จะยังคงสภาพอยูเชนนั้น ไมหวานข้ึน และไมสุกมากข้ึนอีกแลว 
การเก็บผลองุนจึงตองเก็บในชวงที่ผลแกเต็มที่ และไมแกเกินไป ผลองุนที่ยังไมแกเต็มที่จะมีรส
เปรี้ยว รสฝาด คุณภาพของผลไมดี สีไมสวย สวนผลองุนที่แกเกินไปจะหวานจัดเกินไป เนาเสีย
งาย เก็บไวไดไมนาน ผลหลุดรวงงาย เปนตน 
 ผลองุนที่แกจัดสังเกตไดหลายอยาง เชน การนับอายุตั้งแตตัดแตงจนถึงแกจัดซึ่งจะ
แตกตางกันไปแลวแตพันธุ เชน พันธุคารดินัล ประมาณ 3 เดือน พันธุไวทมะละกา ประมาณ 3 
– 3 เดือนครึ่ง อยางไรก็ตามการกําหนดการแกของผล โดยการนับอายุตั้งแตตัดแตงนี้ มี
ขอสังเกตบางประการ เชน ผลองุนที่ใชฮอรโมนจะสุกเร็วกวาผลที่ไมใชฮอรโมนหลายวัน และ     
ฤดูกาลก็มีสวนเก่ียวของดวย เชน ฤดูแลว ผลจะสุกเร็วกวาฤดูฝน เปนตน จึงตองใชอยางอ่ืน
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ประกอบดวย เชน สีของผลที่แกจัดจะเปลี่ยนจากสีเขียว (องุนทุกพันธุตอนที่ผลยังเล็กอยูจะเปน
สีเขียว) เปนสีตามพันธุ เชน พันธุไวทมะละกา เมื่อแกเปนสีเหลืองออน หรือเหลืองใส สวนพันธุ
คารดินัลเปนสีมวงดําหรือแดงอมดํา เปนตน นอกจากสีของผลแลว อาจดูจากความหวานของผล
โดยการทดลองชิมดูหรือใชเครื่องวัดเปอรเซ็นตความหวาน (น้ําตาล) หรืออาจดูจากข้ัวชอผล ถา
ผลแกจัด ข้ัวของชอผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล ดังนั้นการเก็บผลองุนที่แกจัดควรอาศัย
หลาย ๆ อยางประกอบกัน เพ่ือใหแนใจและที่สําคัญอยางย่ิง คือ ควรงดการใหน้ําแกตนองุนสัก
ระยะหนึ่งกอนการตัดผลเพ่ือใหผลองุนมีคุณภาพดี 
 อยางไรก็ตาม บางครั้งผูปลูกอาจจําเปนตองเก็บผลองุนที่แกจัดดวยเหตุหลาย
ประการ เชน ฝนตกขณะผลกําลังแกจะทําใหผลแตกเสียหายมาก โดยเฉพาะพันธุคารดินัล และ
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ พอคาจะเปนคนกําหนดใหเก็บผลองุนตามเวลาที่เขาตองการ
ถึงแมวาผลองุนจะยังไมแกจัดก็ตาม เพราะวาองุนขาดตลาด เปนตน 
 สําหรับองุนที่ปลูกอยูในแปลงเดียวกันจะแกไมพรอมกัน การเก็บจําเปนตองเก็บ
หลายครั้ง โดยเลือกเก็บเฉพาะชอที่แกเต็มที่กอน และทยอยเก็บไปเรื่อย ๆ จนหมด การเก็บใช
กรรไกรตัดที่ข้ัวผลแลวบรรจุลงเขง หรือลังไมที่บุ หรือรองดวยกระดาษฝอยหรือใบตอง เพ่ือ  
ปองกันการชอกช้ําขณะขนสง การขนสงก็ควรทําดวยความระมัดระวังอยาใหชอกช้ํามาก และ
อยานําเขงที่บรรจุผลองุนวางซอนกัน 
 

การพักตัวของตนองุน 
 หลังจากเก็บเก่ียวผลองุนหมดทั้งแปลงแลว จะตองปลอยใหตนองุนพักตัวระยะหนึ่ง 
ประมาณ 1 – 3 เดือน เพ่ือใหตนองุนไดสรางอาหารสะสมไวในตน เพ่ือใชสําหรับออกดอกใน
ครั้งตอไป ในชวยที่ตนองุนพักตัวไมตองปฏิบัติงานมากนัก เพียงใหน้ําเปนครั้งคราวไมใหดิน
แหงเกินไป การพักตัวของตนองุนนับวาเปนชวงที่สําคัญซึ่งจะมีผลตอการออกดอกในครั้งตอไป
มาก ถาใหตนพักตัวนอยหรือในชวงเวลาสั้น ๆ ผลผลิตครั้งตอไปก็จะนอยลง ตนจะโทรมเร็ว 
ระยะเวลาในการพักตัวก็แตกตางกันออกไปตามพันธุ เชน พันธุไวทมะละกาควรใหพักตัว 1 – 2 
เดือน สวนพันธุคารดินัล ใหพักตัวนอยกวานี้ แตไมควรต่ํากวา 15 – 20 วัน เปนตน 
 เมื่อตนองุนไดพักตัวเต็มที่จะสังเกตไดจากก่ิงองุนชวงสุดทาย (คือชวงที่ตัดผล
ออกไปแลว) เปนสีน้ําตาลใบแกจัด ใบกรอบก็สามารถตัดแตงครั้งตอไปหรือที่เรียกวา “มีดสอง” 
ไดอีกโดยกอนการตัดแตงใหปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งแรก หรือ “มีดแรก” คืองดใหน้ําอยางนอย 7 
วัน แลวจึงตัดแตงก่ิง หลังจากนั้นก็รดน้ํา ใหปุย เชนเดียวกับครั้งแรก โดยใหปุยเพ่ิมมากข้ึน 
เพราะตนองุนเจริญเติบโตข้ึนทุกป ในการตัดแตงครั้งตอไปก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน เปนวงจรอยู
เชนนี้ตลอดไป ดังภาพประกอบ 
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ปลูก  ตนฟกตัว  ตัดแตง “มีดแรก”  ใหผล  

 
ใหผล  ตัดแตง “มีดสอง”  ตนฟกตัว  เก็บผล  

 
เก็บผล  ฟกตัว      

 
 จะเห็นวาจุดสําคัญที่จะทําใหองุนออกดอก คือ การพักตัวของตนและการตัดแตงก่ิง 
ดังนั้น จึงสามารถคํานวณระยะเวลาใหองุนออกดอกตอนไหนก็ได ผลแกชวงไหนก็ไดแลวแต
ความตองการของผูปลูกจึงทําใหมีองุนขายอยูในทองตลาดทั้งป ผูปลูกหลายรายเจาะจงที่จะทํา
ใหองุนของตนแกและตัดไดในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม ตรุษจีน เปนตน ซึ่งเปนชวงที่
ตลาดตองการองุนมากทําใหไดราคาดี แตก็มีหลายรายที่พอคาจะเปนผูกําหนดวาสวนใครควรจะ
ตัดแตงชวงไหน เพ่ือใหพอคาประจํามีองุนสงตลาดไดทั้งป จะเห็นวาการที่สามารถบังคับใหองุน
ออกผลตามตองการเปนขอไดเปรียบประการหนึ่ง ซึ่งการปลูกในเขตหนาวไมสามารถทําได 
 

โรคขององุน 
 องุนมีโรคเกิดทําลายหลายชนิด นับตั้งแตตนเล็ก ๆ ไปจนถึงระยะติดดอกออกผลจึง
จําเปนตองดูแลรักษาอยางใกลชิด การที่องุนที่ปลูกในประเทศไทยมีโรคระบาดรุนแรงหลายชนิด
ก็เนื่องมาจากสภาพอากาศรอนชื้นมีฝนตกชุก และมีการตัดแตงก่ิงองุนใหออกดอกติดผลตลอด
ทั้งป จึงมีสวนทําใหเกิดโรคระบาดไดงายเกือบตลอดปเชนกัน ขณะนี้ปญหาเรื่องโรคจึงเปน
ปญหาที่สําคัญของสวนองุนอยางมาก 
 โรคขององุนที่ระบาดรุนแรงและทําความเสียหายรายแรง มีดังนี้ 
 1. โรครานํ้าคาง (Downy mildew) 
  สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Plasmopara viticola 
  โรคราน้ําคางนับวาเปนโรคที่สําคัญที่สุดสําหรับการปลูกองุนในบานเรา เปนโรค
ที่ระบาดรุนแรงทําความเสียหายมาก ระบาดไดทั้งปโดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูฝนจะระบาดอยาง
รุนแรง เพราะความชื้นในอากาศมีสูง 
  ลักษณะอาการ โรคนี้เกิดไดกับสวนตาง ๆ ของตนองุนทั้งใบ ชอ ดอก ยอด
ออน เถา และชอผล อาการที่สังเกตไดคือ 
  - อาการบนใบองุน ใบที่ถูกโรคทําลายในระยะแรกจะเห็นเพียงจุดเล็ก ๆ สี
เหลืองปนเขียวทางดานบนของใบ ตอมาจะขยายเปนแผลโตข้ึนขนาดของรอยแผลไมแนนอน ใน
ระยะนี้ถาดูดานลางของใบตรงที่เปนแผลจะพบเชื้อราสีขาวอยูเปนกลุมเห็นไดชัด ซึ่งตรงกลุมนี้
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เองจะมีสวนขยายพันธุสามารถที่จะเจริญแพรระบาดติดตอไปยังใบอ่ืน ๆ หรือแปลงอ่ืน ๆ โดย
ปลิวไปกับลม อาการของโรคจะสังเกตไดก็ตอเมื่อเชื้อราเขาทําลายแลว 4 – 6 วัน 
  - อาการที่ยอดออน ยอดออนที่ถูกโรคเขาทําลายจะแคระแกร็น ยอดสั้น    
เชื้อราสีขาวข้ึนปกคลุมยอดเห็นไดชัดเจน ยอดออนเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและแหงตายในที่สุด 
  - อาการที่ชอดอก ชอดอกที่รับเชื้อจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองเปนหยอม ๆ 
อีก 2 – 3 วัน ตอมาจะเห็นเชื้อราสีขาวข้ึนที่ชอออกดอกเห็นไดชัด ชอดอกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
และแหงติดเถา โดยชอดอกอาจแหงจากโคนชอ ปลายชอ หรือกลางชอก็ได 
  - อาการที่ชอผล จะเกิดกับผลออน โดยครั้งแรกจะมีลักษณะเปนจุดหรือลาย
ทาง ๆ สีน้ําตาลที่ผล ผลเริ่มแหง เปลืองผลเหี่ยว เปลี่ยนเปนสีเทาปนน้ําเงินหรือน้ําตาลแก ถา
เปนมากผลจะเหี่ยวหมดทั้งชอ 
  - อาการที่เถา – ที่มือเกาะ อาการที่มือเกาะหรือที่หนวดนั้นเริ่มจากมือเกาะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองปนเขียน และเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแหงติดเถา สําหรับอาการที่เถาองุนผิว
เปลือกจะเปลี่ยนเปนสีดํา หรือน้ําตาล มองเห็นเชื้อราสีขาวตรงกลางแผลไดชัดเจน ทําใหยอด
แคระแกร็น 
  การปองกันกําจัด 
  1. ทําความสะอาดสวน อยาใหรกรุงรัง ก่ิงตาง ๆ รวมทั้งใบที่ตัดออกจากตนให
นําไปเผาทิ้งหรือฝง อยาปลอยทิ้งไวในสวนจะเปนแหลงแพรเชื้อโรค 
  2. หลังจากตนองุนแตกก่ิงใบใหมแลว ควรจัดก่ิงเถาใหกระจายทั่ว ๆ คาง อยา
ใหทับซอนกันมาก ก่ิงที่ไมตองการใหตัดแตงออกใหโปรง อยาใหก่ิงหอยยอยลงจากคางให
อากาศถายเทสะดวกจะชวยลดความชื้นลง และชวยลดการระบาดของโรค 
  3. การฉีดสารเคมีปองกันกําจัด ควรทําเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม โดย
เริ่มฉีดครั้งแรกเมื่อเริ่มแตกยอดออน ครั้งที่สองเมื่อมีใบออน 3 – 4 ใบ สารเคมีที่ใชปองกันกําจัด
โรคนี้ไดดี เชน ไดแทนเอ็ม 45 อัตรา 4 ชอนโตะ / น้ํา 20 ลิตร หรือโลนาโคล อัตรา 1 ชอนโตะ / 
น้ํา 20 ลิตร เปนตน ควรเตมิสารจับใบลงไปดวย โดยเฉพาะในฤดูฝนจะชวยใหสารเคมจีบัใบไดดี
ไมถูกชะลางอยางรวดเร็ว 
 

 2. โรคแอนแทรคโนส หรือ ผลเนา หรือ โรคแบลคสปอต (Antracnose or 
black spot) 
  สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 
  ลักษณะอาการ โรคผลเนาหรือโรคแอนแทรกโนส นี้ ชาวบานมักเรียกวา “โรค   
อีบุบ หรือ โรคลูกบุบ” เพราะอาการที่เกิดกับผลนั้นจะเปนแผลลึกลงไปในเนื้อ โรคนี้เปนโรคที่
ระบาดอยางชา ๆ แตก็รุนแรงและรักษายาก บางทองที่ บางฤดูก็เปนปญหาสําหรับการปลูกองุน
มากเชนกัน โรคนี้นอกจากจะเปนที่ผลซึ่งพบโดยทั่ว ๆ ไป แลวยังเปนกับเถาและใบไดอีกดวย 
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โดยเชื้อสามารถแพรระบาดไปกับลมและน้ําปกติแลวโรคแอนแทรคโนสนี้จะระบาดทําความ
เสียหายกับทุกสวนขององุน โดยเฉพาะสวนที่ยังออนอยู เชน ยอดออน ก่ิงออน ใบออน สวนที่
ผลก็เปนโรคไดทั้งในระยะผลออนจนถึงระยะผลโต 
  - อาการที่ผล โรคนี้สามารถเขาทําลายผลองุนไดทุกขนาด ตั้งแตเล็กจนโต ใน
ผลออนที่เปนโรคจะเห็นจุดสีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลเขม และบุมลงไปเล็กนอย ขอบแผลสีเขม ถา
อากาศชื้น ๆ จะเห็นจุดสีชมพู สีสมตรงกลางแผล สวนในผลแกจะเห็นบริเวณเนาเปนสีน้ําตาล  
มีจุดสีชมพู สสีม เกิดข้ึนบริเวณตรงกลางแผลเตม็ไปหมด ถาโรคยังคงเปนตอไปจะทําใหผลแหง 
เปลือกเหี่ยว ผลติดกับชอไมรวงหลน เมื่อโดนน้ําหรือน้ําคาง เชื้อโรคก็จะระบาดจากผลที่เปน
แผลไปยังผลอ่ืน ๆ ในชอจนกระทั่งเนาเสียหมดทั้งชอ 
  - อาการที่ใบ ในระยะที่เปนโรคจะเห็นใบเปนจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาลเปนแผลมี  
รูปรางไมแนนอน ตรงกลางแผลมีสีน้ําตาลออนหรือสีเทา ขอบแผลสีน้ําตาลเขม ถาอากาศแหง
ตรงที่เปนแผลจะหลุดหายไป ทําใหใบเปนรู บางครั้งใบก็มวนงอลงมาดานลางแตไมรวงในทันที 
ใบที่เปนโรคจะไมเติบโตตอไปเมื่อเปนโรคมากข้ึนใบจะรวง 
  - ยอดออน จะเปนจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาลเขม ตอมาขอบแผลจะขยายออกตาม
ความยาวของก่ิง คือ รอยแผลหัวแหลมทายแหลม ขอบแผลเปนสีน้ําตาลแกถึงสีดํา กลางแผล  
สีดําขรุขระ ในฤดูฝนอากาศมีความชื้นมาก จะเห็นเปนจุดเล็ก ๆ สีชมพูอยูตรงกลางแผล ถาเปน
แผลมาก ๆ ยอดจะแคระแกร็น มีการแตกยอดออนมาก แตแตกออกมาแลวแคระแกร็นใบที่แตก
ออกมาใหมนี้ก็จะมีขนาดเล็กสีซีดผิดปกติและก่ิงจะแหงตายในที่สุด 
  การปองกันกําจัด 
  1. ทําความสะอาดสวน เก็บกวาดก่ิงใบองุนที่ตกอยูใตตนไปเผาทิ้งหรือฝงดิน
ใหหมด เพราะสวนตาง ๆ เหลานี้เปนแหลงแพรระบาดของโรคได 
  2. เมื่อพบวาองุนเปนโรคใหตัดสวนที่เปนโรคออกกอน แลวจึงฉีดพนดวยยา
ปองกันกําจัดเชื้อรา จะชวยทําลายเชื้อโรคที่หลงเหลืออยูไดมาก 
  3. คอยตัดก่ิง จัดก่ิงใหโปรง จะชวยลดปญหาไดมาก โดยเฉพาะในชวงที่โรค
ระบาดมาก 
  4. ปองกันกําจัดโดยฉีดพนดวยสารเคมีกําจัดเชื้อราเปนระยะ ๆ คือ พน
สารเคมีครั้งแรกหลังจากตัดแตงก่ิงเรียบรอยแลว เพ่ือทําลายเชื้อโรคที่อาจติดอยูกับก่ิงที่เหลือ 
และครัง้ที่สองเมื่อเริม่แตกใบออน สวนครัง้ตอ ๆ ไป ดูตามความเหมาะสม สารเคมีปองกันกําจดั
เชื้อราที่ใชไดผลดีกับโรคนี้ เชน บีโนมิล หรือเบนเลท อัตรา 5 – 15 กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือ 
แคบแทน 48 กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือ ไดแทนเอ็ม 45 อัตรา 4 ชอนโตะ / น้ํา 20 ลิตร  
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 3. โรคราแปง (Powdery mildew) 
  สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Oidium tuckeri 
  ลักษณะอาการ เปนโรคที่ระบาดรุนแรงอีกโรคหนึ่งหรือเรียกวา “โรคข้ีเถา” มัก
ระบาดมากในชวงอากาศคอนขางแหงแลง คอื หลังฤดูฝน และในฤดูหนาว เทานัน้ จะเขาทาํลาย
ทุกสวนของตนองุนที่เห็นไดชัดคือ 
  - อาการบนใบ ดานบนของใบจะเห็นเปนหยอม ๆ หรือทั่วไปบนใบ ตอมาผง  
สีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเทาและดํา บริเวณใบที่ถูกเชื้อราเขาทําลายจะมีสีเหลืองออนในระยะแรก 
ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือดํา ถาเปนโรคมาก ๆ ในจะมีอาการมวนงอได 
  - อาการบนดอก ถาเชื้อราเขาทําลายในขณะที่ยังเปนดอกจะเหี่ยวแหงติดกับ
ก่ิง 
  - อาการบนผล พบวาเปนทั้งผลออนจึงถึงผลแก จะเห็นผลขาวบนผลตอมา
เนื้อผิวของผลที่ถูกทําลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล บางครั้งผลจะแตกจนเห็นเมล็ด 
  - อาการที่ก่ิงออน จะทําใหก่ิงแหงตายไปหรือแคระแกร็นไมเจริญเติบโต    
เทาที่ควร 
  การปองกันกําจัด 
  1. ตัดก่ิง ใบ หรือผลที่เปนโรคเผาทําลายเพ่ือมิใหเชื้อโรคแพรขยายไปยัง   
สวนอ่ืน 
  2. ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด เชน บีโนมิล อัตรา 5 – 15 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 
หรือ แคปแทน 48 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 
 

แมลงศัตรูขององุน 
 1. หนอนกระทูหอม เปนหนอนที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง ชาวสวนเรียกวา 
“หนอนหนังเหนียว” ทําความเสียหายตอทุกสวนขององุนทั้งใบ ดอก ผล และยอดที่เจริญไปเปน
ดอกและผลในฤดูถัดไป หนอนกระทูหอมตัวเต็มวัย เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กวางไขเปนกลุม 
20 – 80 ฟอง บริเวณดานหลังใบ ไขปกคลุมดวยขนสีขาวหนอนวัยออนจะแทะผิวใบพรุนเปน
รางแหทําใหใบแหงตายและเมื่อหนอนโตเต็มที่จะกัดกินใบออน ชอดอกหรือผลออนขององุน   
เสียหาย 
  การปองกันกําจัด 
  1. โดยการใชเชื้อไวรัส NPV ของหนอนกระทูหอมฉีดพนเมื่อพบตัวหนอนบน
ใบองุน หนอนที่มากัดกินใบจะไดรับเชื้อไวรัสทําใหเปนโรค Grassarie one และตายภายใน 1 – 
2 วัน 
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  2. ใชกับดักแสงไฟ (Black light) หรือกาวดักเหนียว เพ่ือดักผีเสื้อทั้งตัวผูและ
ตัวเมีย กอนที่จะขยายพันธุในรุนตอไป โดยวางไวในสวนองุนโดยเฉพาะชวงตัดแตงก่ิงและ   
ยอดออนเริ่มแตกออกมา 
  3. โดยการใชเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ชูริงเจนซิล (Bacillus Thuringicnsis) ใช
ชื่อการคา เชน แบคโทสปน เอชอับบลิวพี, ฟลอรแบค เอฟซ ีสําหรับหนอนกระทูหอม 
  4. ฉีดพนดวยสารเคมีกลุมคารบาเมท เชน เมทโธมิล 10 – 15 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หรือสารกลุมยับย้ังการเจริญเติบโต เชน ปูโพรเฟซิน 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เพ่ือระงับการ
ลอกครอบของตัวหนอนกระทู 
 

 2. หนอนเจาะสมอฝาย ทําลายองุนโดยกัดกินสวนดอกและเมล็ดภายในผลองุน
ตั้งแตระยะติดดอกจนถึง จะพบชอดอกถูกกัดกินเปนแถบระยะชอผลออนอายุระหวาง 10 – 14 
วัน หลังจากดอกบานแลวจะเจาะกินเมล็ดภายในหมดและยายไปกัดกินผลอ่ืนตอไปที่ถูกทําลาย
จะเปนรู หนอน 1 ตัวสามารถทําลายไดหลายชอดอก โดยเฉพาะชอดอกที่อยูใกลเคียงกัน 
หนอนมีตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน ขนาดกลาง ตัวผีเสื้อจะซอนอยูตามใบแกขององุน 
  การปองกันกําจัด 
  1. ในระยะติดดอกและผลออนควรหมั่นตรวจดูชอองุน เมื่อพบหนอนหรือตัว
ผีเสื้อควรจับทิ้งทําลายเพ่ือไมใหลุกลามไปชออ่ืน 
  2. ใชเชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝายฉีดพนเชนเดียวกับหนอนกระทู
หอม 
  3. ฉีดพนสารเคมีกลุมคารโบซัลแฟน เชน พอสซ อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบที่ถูกหนอนทําลาย 
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 3. เพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟเปนแมลงขนาดเล็กใชปากเข่ียดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดใบออน
หักงอ ใบแหงกรอบไมเจริญเติบโตและตายในที่สุด ถาทําลายระยะดอกทําใหดอกรวงไมเกิดผล 
หรือทําใหผลมีตําหนิ พบการระบาดตั้งแตหลังจากตัดแตงก่ิงจนถึงมีผลโตเต็มที่เนื่องจากองุนมี
การแตกยอดตลอดทั้งป 
  การปองกันกําจัด 
  1. ควรหมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟตามยอดใบออน ชอดอก หรือผลออน ถาพบเปน
รอยกรานสีน้ําตาลควรรีบปองกันกําจัดทันที 
  2. ฉีดพนน้ําเพ่ิมความชื้นในพุมใหชุม จะทําใหการระบาดลดลงเพราะเพลี้ยไฟ
ไมชอบความชื้นสูง 
  3. ฉีดพนสารเคมีกลุมคารโบซัลแฟน เชน พอสซพนใหทั่วตน 2 ครั้ง หางกัน  
7 วัน  
 

ปฏิทินการดูแลรักษา 
 ปฏิทินการดูแลรักษาองุน ในเขตภาคตะวันตก 
 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
- ตัดแตงก่ิง 
- ใสปุยสูตร 
  15-15-15 

- ออกใบพรอมชอดอก 
- ใหน้ําสม่ําเสมอ 
- ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด 
  โรคแมลง 

- ติดผลขนาดเล็ก 
- ตัดแตงผล 
- ใสปุยสูตร 
  15-15-15 

- ฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคแมลง 
- ใหน้ําสม่ําเสมอ 
-  เลือกการเก็บเก่ียวผลผลิต 
- ใสปุยสูตร 13-1321 กอน 
  เก็บผล 20-25 วัน 

 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

- ตัดแตงก่ิง 
- ใสปุยสูตร 
  15-15-15 

- ออกใบพรอมชอดอก 
- ใหน้ําสม่ําเสมอ 
- ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด 
  โรคแมลง 

- ติดผลขนาดเล็ก 
- ตัดแตงผล 
- ใสปุยสูตร 
  15-15-15 

- ฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคแมลง 
- ใหน้ําสม่ําเสมอ 
-  เลือกการเก็บเก่ียวผลผลิต 
- ใสปุยสูตร 13-1321 กอน 
  เก็บผล 20-25 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 128 

เอกสารอางอิง 
 

กรมสงเสริมการเกษตร.  2527.  การปลูกองุน.  พิมพครั้งที่ 2.  โรงพิมพสํานักขาวพาณิชย, 
 กรุงเทพฯ, 23 น. 
วัฒนา  สวรรยาธิปต.ิ  2531.  การปลูกองุน.  โรงพิมพศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร 
 แหงชาต ิสํานักงานสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขต 
 กําแพงแสน, นครปฐม, 42 น. 
เปรมปรี  ณ สงขลา,  2538.  แมลงศัตรูไมผล.  เจริญรัฐการพิมพ, กรุงเทพฯ, 199 น. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

หลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
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หลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
 

 ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ หลักการ จุดประสงค โครงสราง คําอธิบาย
รายวิชาขอบขายเนื้อหา ระยะเวลา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

หลักการ 
 หลักสูตรการติดตาพันธุองุน เปนหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ รายวิชา
งานที่เตรียมไปสูอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิด          
คุณลักษณะตามความคาดหวังของหลักสูตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ    
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณที่ไดจากการเรียน  
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาชาวบานใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น โดย
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง     
ตลอดจนการวัดผลตามสภาพจริง 
 

จุดประสงคทั่วไป 
 หลักสูตรการติดตาพันธุองุน มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถและทักษะ
ในการติดตาพันธุองุนโดยสิ่งที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนมีดังนี้ คือ 
 1. เพ่ือใหมีความรูทั่วไปเก่ียวกับการติดตาพันธุองุน 
 2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน 
 3. เพ่ือใหมีทักษะในกระบวนการทํางาน ทํางานอยางมีแผน สามารถทํางานกับ     
ผูอ่ืน ชวยเหลือครอบครัวและผูอ่ืนไดตามควรแกวัย 
 4. เพ่ือใหมีนิสัยรักการทํางาน รูจักพ่ึงตนเอง และมีสวนรวมในการอนุรักษและ   
ถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5. เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํางาน
ใหดีข้ึนอยูเสมอ 
 6. เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของผูเรียนและสิ่งแวดลอม เนนการ
ปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนและเนนกระบวนการกลุม 
 7. เพ่ือใหมีความสามารถคิดคาวัสดุ แรงงาน และการกําหนดราคาจําหนาย 
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ขอบขายเนื้อหา   
 คาบเวลาโดยประมาณ รวม 
 ทฤษฎี ปฏิบัติ  

 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตาพันธุองุน 

 
 

  

     หนวยที่ 1  ความรูทั่วไปเก่ียวกับเครื่องมือ 
และอุปกรณในการติดตาพันธุองุน 

   

                   แผนการสอนที่ 1 วัสดุ อุปกรณ 
และเครื่องมือที่ใชในการติดตาพันธุองุน 

1 2 3 

รวม 1 2 3 
     หนวยที่ 2  วิธีการและข้ันตอนการติดตา 
พันธุองุน 

   

                   แผนการสอนที่ 2 การใชเครื่องมือ 
วิธีการและข้ันตอน ในการติดตาพันธุองุน 

3 3 6 

รวม 3 3 6 
     หนวยที่ 3  การคิดราคาตนทุน การกําหนด 
ราคาจําหนาย และการตลาด 

   

                   แผนการสอนที่ 3 การลงทุน 
การตลาด (การคิดคาวัสดุ แรงงาน และการ 
กําหนดราคาจําหนาย) 

3 3 6 

รวม 3 3 6 
 
โครงสราง 
 มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียน เรื่อง การติดตาพันธองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โดยปราชญชาวบานและผูวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 หนวยที่ 1 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตาพันธุองุน 
 หนวยที่ 2 วิธีและข้ันตอนการติดตาพันธุองุน 
 หนวยที่ 3 การลงทุน การตลาด (การคิดคาวัสดุ แรงงาน และการกําหนดราคา 
    จําหนาย) 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการติดตาพันธุองุน อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ  
ที่ใช ข้ันตอนการติดตาพันธุองุนและการตลาด 
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 ปฏิบัติกิจกรรมโดยการอภิปรายสนทนาโตตอบ และสรุป มีการศึกษานอกสถานที่
เชิญวิทยากรที่มีความรูมาบรรยาย การเรียนการสอนเนนใหปราชญชาวบานเปนผูถายทอด  
ความรูรวมกับผูวิจัย ในดานทักษะนั้นเนนกระบวนการกลุมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ซึ่ง    
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และทักษะการแกปญหาเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ     
มีความสามารถปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งพัฒนา
ผูเรียนทางดานความสามารถ คุณลักษณะ ใหเปนผูที่เห็นคุณคาในการปฏิบัติงานรวมกัน มีนิสัย
รักการทํางาน และมีการปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยูเสมอ 
 

เวลาเรียน 
 หลักสูตร การติดตาพันธองุน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กําหนดเวลา
ประมาณ 15 คาบ ๆ ละ 20 นาที รวมทั้งหมด 5 ชั่วโมง โดยจัดระยะเวลาเรียน สัปดาหละ 3 
คาบ หรือ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 5 สัปดาห และอัตราเวลาเรียนโดยประมาณของมวล      
ประสบการณไดเสนอดังตารางตอไปนี้ 
 

เน้ือหา อัตราเวลาเรียนโดยประมาณ 
 รอยละ คาบ 
ภาคทฤษฎี 20 3 
ภาคปฏิบัติ 80 12 

รวม 100 15 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 1. จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามเหตุการณ และสภาพทองถิ่น โดยจัดสื่อการ
เรียนการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความเหมาะสม 
 2. ผูรูในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดภูมิปญญา รวมกับผูวิจัย 
 3. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับความตองการ 
และความสนใจของผูเรียน 
 4. จัดการเรียนการสอนเนนทักษะกระบวนการ กระบวนการเรียนรู กระบวนการ
ฝกหัดปฏิบัต ิกระบวนการทํางาน และกระบวนการกลุม 
 5. เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงใหมากที่สุด 
 6. จัดสภาพการเรียนการสอนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และการเรียนรู และการ
ปฏิบัติจริงของผูเรียน 
 7. การวัดและประเมินผลงานตามสภาพจริง 
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กิจกรรมที่ใชในแตละหนวย 
 หนวยที่ 1 ประกอบดวย แผนการสอนที่ 1 ใหนักเรียนศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับ
เครื่องมือและอุปกรณในการติดตาพันธุองุนจากใบความรู ใบงาน และจากการสนทนากับ
ปราชญชาวบาน 
 หนวยที่ 2 ประกอบดวย แผนการสอนที่ 2 ครูและปราชญชาวบานนํานักเรียนไป
เรียนนอกสถานที่ โดยเรียนกับปราชญชาวบานในชมุชน ซึ่งมีความรู ความสามารถในดานการ
ติดตาพันธุองุน 
 หนวยที่ 3 ประกอบดวย แผนการสอนที่ 3 ครูและปราชญชาวบานใหนักเรียน 
เรียนเรื่องการคํานวณ ราคาตนทุน กําไร ในการจะหนายและการตลาด 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนเรื่องการติดตาพันธุองุนมีดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใชในการติดตาพันธองุน และเอกสารเก่ียวกับองุน 
 2. วัสดุที่ใชในการติดตาพันธุองุน ไดแก ถุงพลาสติก กรรไกร ยาง มีด น้ํายาเรง
รากเบอร 3 
 3. ใบงาน 
 4. ใบความรู 
 5. ผูรูในทองถิ่น 
 

การประเมินผล 
 การวัดประเมินผลระหวางเรียน และหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยการให
ครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. สังเกตการตอบคําถาม การอภิปราย และการนําเสนอในชั้นเรียน/วัดความรู  
ความเขาใจ 
 2. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงานทักษะและกระบวนการในการทํางาน 
 3. สัมภาษณความรูสกึ ความคิดเหน็ของนักเรยีนในการติดตาพันธุองุน ใหนักเรยีน
เขียนแบบพรรณนาความแสดงความรูสึกที่มีตอครูผูสอน ผูรูในทองถิ่น และหลักสูตรการติดตา
พันธุองุน 
 4. การตรวจผลงานของนักเรียน โดยการประเมินรวมกันของผูวิจัย ปราชญ      
ชาวบาน และนักเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

 
แผนการสอน   
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แผนการสอนที่ 1 
 

เรือ่ง  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตาพันธุองุน 
ระยะเวลา 3 คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตาพันธองุน ประกอบดวย มีดบาดตา ผา
พลาสติก กรรไกร ก่ิงตอปา และตาพันธุดี ผูทําการติดตาตองรูจักวิธีใช และการเก็บรักษา     
หลังจากการใชงานแลว เพ่ือใหเกิดความคงทนและเปนการประหยัดรายจาย 
 

เน้ือหา 
 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตาพันธุองุน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. บอกชื่อและวิธีการใชตลอดจนการเก็บรักษาเครื่องมือได 
 2. สาธิตวิธีการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชได 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ใหนักเรียนบอกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
 2. ผูรูในทองถิ่นสาธิตวิธีการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
 3. ผูรูในทองถิ่นและนักเรียนรวมกันอภิปรายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือใหคงทน  
พรอมกับการสรุปเรื่อง 
 

สื่อ 
 1. มีดบาดตา 
 2. ผาพลาสติก 
 3. กรรไกร 
 4. ก่ิงตอปา ตาพันธุดี 
 

การประเมินผล 
 1. ฟงจากการอภิปรายรวมกับปราชญชาวบาน 
 2. จากการตอบคําถาม 
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ใบความรูประกอบแผนการสอนที ่1 
 

เรือ่ง  เครือ่งมือและวสัดอุุปกรณ 
 

1.  เครื่องมือในการติดตาพันธุองุน 
 1.1 ใบมีดบาดตา 
 1.2 ผาพลาสติก 
 1.3 กรรไกรตัดก่ิง 
 1.4 ก่ิงตอปา และตาพันธุดี 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ใบมีดบาดตาใชบาดตาจากก่ิงพันธุ และการกรีดตนตอปา เพ่ือนําตาไปติด 
 2.2 นําผาพลาสติกมาตัดออกเปนเสน ขนาดกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ใชสําหรับ
พันรอบตา เมื่อติดตาเสร็จแลว 
 2.3 กรรไกรตัดก่ิง ใชตัดพลาสติกใหเปนเชือก และใชดัดยอดของตนตอปา เมื่อตา
ใหมติดแลว กอนนําไปปลูก 
 2.4 ก่ิงตอปานํามาเปนตนตอในการติดตาสวนตาพันธุดีใชน้ํามาติดตากับตอปา 
 

วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
 มีดบาดตา  หลังจากการใชแลวเช็คใหแหงทาน้ํามันเก็บไวในที่แหง 
 กรรไกร  หลังจากใชแลวลางทําความสะอาดแลวเช็ดใหแหง ทาน้ํามัน เก็บไวในที่
แหง เชนเดียวกับมีดบาดตา 
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ใบงานประกอบแผนการสอนที่ 1 
เรือ่ง  เครือ่งมือและวสัดใุนการติดตาพันธุองุน 

 
จุดประสงค 
 1. บอกชื่อและประโยชนใชสอยเครื่องมือได 
 2. บอกวิธีการใชและการเก็บรักษาได 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบมีดสําหรับปาดตาและกรีดตนตอ 
 2. พลาสติกใสสําหรับพันหลังจากติดตา 
 3. ก่ิงตอนพันธุปา 
 4. ตาพันธุดี 
 

ขั้นตอนในการทํางาน 
 1. ผูรูในทองถิ่นแนะนําเครื่องมือ เชน ใบมีดปาดตา และแนะนําวิธีการใช ตลอดจน
การเก็บรักษา หลังจากใชงาน 
 2. ผูรูในทองถิ่นสาธิตการปากตา จากก่ิงพันธุโดยใชใบมีดปาดตา และการกรีด  
ตนตอพันธุปาเพ่ือติดตา 
 3. ผูรูในทองถิ่นสนทนากับนักเรียน เรื่องการใชผาพลาสติกในการพันหลังจากการ
ติดตาแลว 
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แผนการสอนที่ 2 
 

เรือ่ง  วิธีการและข้ันตอนการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน 
ระยะเวลา 6 คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 การติดตาพันธุองุน ประกอบดวยเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ ผูทําการติดตาจะตอง
รูจักใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ สามารถประกอบเปนอาชีพเสริมได เปนการสงเสริมภูมิ
ปญญาไทย 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ใชเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการติดตาพันธุองุนได 
 2. แสดงวิธีการติดตาพันธุองุนได 
 

เน้ือหา 
 วิธีการและข้ันตอนการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผูรูในทองถิ่นสาธิตวิธีการใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุน และสาธิตการติดตา
พันธุองุนใหนักเรียนดู 
 2. นักเรียนทําการติดตาพันธุองุนตามข้ันตอน 
 3. นักเรียนเขียนวิธีการติดตาพันธุองุนจากการปฏิบัติ 
 

สื่อ 
 1. มีดบาดตา กรรไกร ก่ิงตอปา ตาก่ิงพันธุ ผาพลาสติก 
 2. ใบความรู และใบงาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการปฏิบัติงาน โดยสังเกตพฤติกรรมดังนี้ 
  1.1 ทํางานเปน 
   - ทํางานเสร็จทันเวลา 
   - ใชเครื่องมือไดถูกตอง 
   - ปฏิบัติตามข้ันตอนในการทํางาน 
   - มีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ 
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  1.2 มีนิสัยรักการทํางาน 
   - ทํางานประณีต เรียบรอย 
   - มีความสนใจ และตั้งใจทํางาน 
   - มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
  1.3 มีการปรับปรุงงานอยูเสมอ 
   - ปรับปรุงงานของตนเอง 
 2. ตรวจผลงาน 
   - การติดตาพันธุองุนที่เสร็จเรียบรอยแลว 
 3. วัดความรู 
   - จากการซักถาม อภิปราย 
 4. การสัมภาษณ 
   - ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอผลงานของตนเอง 
   - ใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอการเรียนเรื่องการติดตาพันธุองุน 
    โดยปราชญชาวบาน 
 

เครื่องมือการประเมิน 
 1. การสังเกต การสัมภาษณ 
 2. ตรวจผลงานการติดตาพันธุองุน 
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ใบความรูประกอบแผนการสอนที ่2 
 

เรื่อง  วิธีการและขั้นตอน - การใชเครือ่งมือติดตาพนัธุองุน 
 

อุปกรณในการติดตาพันธุองุน 
 1. มีดบาดตา 
 2. ตาของก่ิงพันธุดี 
 3. ก่ิงตอนตอปา 
 4. ผาพลาสติก 
 5. กรรไกร 
 

ขั้นตอนการติดตาพันธุองุน 
 1. ใชมีดบาดตาเฉือนตาจากก่ิงพันธุดี ตอจากนั้นนําก่ิงตอนตอปามาเฉือนบริเวณที่
จะติดตา เพ่ือนําเอาตาพันธุดีมาติด 
 2. นําตาจากพันธุดีที่เฉือนแลวมาติดบริเวณที่เฉือนไวที่ก่ิงตอนตอปา 
 3. ใชผาพลาสติกพันบริเวณที่ติดตาไวใหแนนพอสมควร เพ่ือกันน้ําเขาไป 
 4. หลังจากติดตาไปแลวประมาณ 15 วัน เมื่อสังเกตเห็นวาตาที่ติดเจริญดีแลว ตัด
ยอดตนตอปา และนําไปปลูก หรือจําหนายได 
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ใบงานประกอบแผนการสอนที่ 2 
เรื่อง  การใชเครื่องมือ วิธีรการและขั้นตอนในการติดตาพันธุองุน 

 
จุดประสงค 
 1. ใชเครื่องมือในการติดตาพันธุองุนได 
 2. สามารถติดตาพันธุองุนได และบอกลักษณะของก่ิงพันธุที่จะนําไปปลูกได 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบมีดปาดตา สําหรับปาดตาและกรีดตนตอ 
 2. พลาสติกใสสําหรับพันหลังจากติดตา 
 3. ก่ิงตอนพันธุปา 
 4. ตาพันธุดี 
 

ขั้นตอนในการทํางาน 
 1. ผูรูในทองถิ่นสาธิตวิธีการปาดตาจากก่ิงพันธุ 
 2. ใหนักเรียนทดลองปากตาจากการสาธิต 
 3. นักเรียนกรีดตนตอปาเพ่ือติดตา แลวทดลองติดตาโดยมีผูรูในทองถิ่นเปน       
ผูแนะนําและสาธิต 
 4. ผูรูในทองถิ่นสาธิตการพันผาพลาสติกรอบตาที่ติดกับก่ิงพันธุตอปา และอธิบาย
วิธีการสังเกตหลังจากติดตา และการนําก่ิงพันธุไปปลูก 
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แผนการสอนที่ 3 
 

เรื่อง  การลงทุน การตลาด การคิดคาวัสดุ แรงงาน และการกําหนดราคาจําหนาย 
ระยะเวลา 6 คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 การติดตาพันธุองุนจัดเปนอาชีพเสริมรายไดในครอบครัว เนื่องจากการปลูกองุนเปน
อาชีพหลักของประชาชนในทองถิ่น และความตองการก่ิงองุนที่ติดตาแลวในตางจังหวัดยังมีมาก 
ผูผลิตจะตองหาราคาตนทุน คิดราคาจําหนาย และการประชาสัมพันธในการตลาดจําหนาย 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. คิดราคาตนทุนได 
 2. บอกแหลงจําหนายได 
 3. บอกวิธีการประชาสัมพันธเพ่ือหาตลาดได 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ใหนักเรียนบอกวิธีการหาตนทุนจากการติดตาที่ก่ิงพันธุองุน 
 2. ผูรูในทองถิ่นใหนักเรียนกําหนดราคาจําหนาย โดยการทําบัญชีเปนตนทุน ราคา
จําหนาย และหากําไร 
 3. ผูรูในทองถิ่นรวมกับนักเรียน กําหนดราคาในการจําหนายและรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับกําไรหลังจําหนาย และวิธีการประชาสัมพันธเพ่ือหาตลาด 
 

สื่อ 
 1. สมุดบัญช ี
 

การประเมินผล 
 1. ตรวจงานจากการทําบัญชี 
 2. ฟงจากการแสดงความคิดเห็น 
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ใบความรูประกอบแผนการสอนที ่3 
 

เรื่อง  วิธีการและขั้นตอน - การใชเครือ่งมือติดตาพนัธุองุน 
 

การคํานวณหาตนทุนในการผลิต 
 การติดตาพันธุองุนเพ่ือการคา ผูผลิตจะตองทราบตนทุนการผลิต ราคาจําหนาย    
ปจจุบัน การทราบตนทุนการผลิตจะทําใหทราบกําไร ราคาขาย และคาแรงงาน การที่จะทราบ  
ตนทุนการผลิต ผูผลิตจะตองจดบันทึกคาใชจายตาง ๆ ตลอดเวลา ตลอดจนราคาจําหนายใน   
ปจจุบัน และนํามากําหนดราคาสินคาของตนเอง โดยไมสูงกวาทองตลาดขณะนั้น 
 

วธีิการคํานวณตนทุนในการผลิต 
 โดยการทําบัญชีตนทุนในการผลิตคาแรงงาน และเวลาที่ใชในการผลิต ทั้งนี้ตอง
ทราบราคาในทองตลาดในขณะนั้นดวย 
 

แหลงในการจําหนายผลผลิต 
 โดยการหาแหลงจากทองถิ่น หรือจากตางจังหวัด 
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ใบงานประกอบแผนการสอนที่ 3 
เรื่อง  การลงทุน การตลาด และการกําหนดราคาจําหนาย 

 
จุดประสงค 
 1. สามารถคิดคาวัสดุ แรงงาน และกําหนดราคาจําหนายได 
 2. บอกแหลงในการจําหนายได พรอมทั้งการประชาสัมพันธ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. บัญชีรายจายในการติดตาพันธุองุน 
 

ขั้นตอนในการทํางาน 
 1. ผูรูในทองถิ่นและนักเรียนรวมกันคิดคาวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือเพ่ือกําหนด
ราคาจําหนาย 
 2. ผูรูในทองถิ่นและนักเรียนอภิปรายรวมกันเก่ียวกับแหลงที่จะนําก่ิงพันธุไป
จําหนายได 
 3. ใหนักเรียนรวมกันออกความเห็นในเรื่องการประชาสัมพันธ การขายก่ิงพันธุที่ 
ติดตาแลว 
 4. ใหนักเรียนทําบัญชีรายรับและรายจายในการติดตาพันธุองุน เพ่ือการกําหนด
ราคาจําหนาย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

แบบวัดความรู 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการใชหลักสูตรเปนขอสอบแบบเขียนบรรยาย 
สรางโดยปราชญชาวบาน รวมกับผูวิจัย 

……………. 
 

 แบบประเมินทักษะ มีลักษณะเปนการบอกวิธีการและข้ันตอนในการติดตาพันธุ
องุน วิธีการสรางโดยการกําหนดเวลาและวิธีการในการติดตาพันธองุน 
 
 แบบวัดเจตคติ สรางข้ึนโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น และบอกประโยชนของ
การเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน วิธีการสรางโดย 
 

  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
  1. จงบอกข้ันตอนในการติดตาพันธองุน  (15  คะแนน) 
  2. จงเสนอวิธีการและข้ันตอนในการหาตลาดจําหนายก่ิงพันธุองุนติดตา 
   (5  คะแนน) 
 

  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
  1. จงทําการติดตาพันธุองุน  (50 คะแนน) 
  2. จงแสดงวิธีปาดตาจากก่ิงพันธุ  (20 คะแนน) 
   เกณฑ ความถูกตอง 60  คะแนน 
      ความปราณีต 10  คะแนน 
 

  แบบทดสอบเจตคติ 
  1. จงแสดงความคิดเห็นตอการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน (5 คะแนน) 
  2. จงบอกประโยชนจาการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน (5 คะแนน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมินทักษะ และแบบประเมินความคิดเห็น 
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แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการติดตาพันธุองุน กอนเรียน – หลังเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6             โรงเรยีนวดัเจ็ดริ้ว   
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร 
…………… 

 
 1. จงบอกข้ันตอนในการติดตาพันธุองุน   (15 คะแนน) 
 
   เกณฑการใหคะแนน 
   - บอกข้ันตอนไดถูกตองตามลําดับ 11 – 15 คะแนน 
   - บอกข้ันตอนไมถูกตองตามลําดับ   1 – 10 คะแนน 
 
 2. จงเสนอวิธีการและข้ันตอนในการหาตลาดเพ่ือจําหนายก่ิงพันธุองุนติดตา 
           (5  คะแนน) 
   -  เสนอวิธีการและข้ันตอนในการหาตลาดถูกตอง 5 คะแนน 
   - เสนอวิธีการและข้ันตอนในการหาตลาดไมชัดเจน  4 คะแนน 
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แบบประเมินทักษะหลังการเรียนการติดตาพันธุองุน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6             โรงเรยีนวดัเจ็ดริ้ว   
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร 
…………… 

 
 1. จงแสดงวิธีการปาดตาจากพันธุดี และปาดตนตอปา  
  เพ่ือนําตาจากพันธุดีมาติด  (50 คะแนน) 
 
   เกณฑการใหคะแนน 
   - ปาดตาไมช้ํา ปากตนตอปาไมช้ํา 50 คะแนน 
   - ปาดตาและปาดตนตอปาช้ํา 40 คะแนน 
 
 2. จงทําการติดตาพันธุองุน โดยใชเวลา 15 นาที  (20  คะแนน) 
 
   -  การทําการติดตาไดถูกตอง ทันเวลา 20 คะแนน 
   - พันผาปดตาไมสนิท ไมทันเวลา  15 คะแนน 
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แบบประเมินความคิดเห็นหลังการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6             โรงเรยีนวดัเจ็ดริ้ว   
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร 
…………… 

 
 1. จงแสดงความคิดเห็นตอการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน (5 คะแนน) 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
 2. จงบอกประโยชนจากการเรียนหลักสูตรการติดตาพันธุองุน   (5  คะแนน) 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
 

คะแนนกอน – หลังเรียน 
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วิเคราะหขอมูล  คะแนนกอนและหลังเรียน 
 

ลําดับ ภาคทฤษฎ ี20 ภาคปฏิบัต ิ70 เจตคติตอการเรียน 10 
ที่ กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 
1. 10 16 - 65 - 8.95 
2. 11 14 - 60 - 7.34 
3. 15 18 - 66 - 9.00 
4. 13 16 - 64 - 8.69 
5. 11 15 - 61 - 7.65 
6. 17 18 - 66 - 9.14 
7. 12 14 - 59 - 7.50 
8. 16 18 - 65 - 8.95 
9. 13 15 - 65 - 8.36 
10. 13 17 - 65 - 8.69 
11. 14 16 - 63 - 7.36 
12. 15 18 - 66 - 9.13 
13. 16 19 - 68 - 9.69 
14. 15 17 - 66 - 9.31 
15. 13 15 - 63 - 7.36 
16. 13 14 - 60 - 8.00 
17. 12 15 - 64 - 8.36 
18. 13 17 - 66 - 9.45 
19. 12 17 - 67 - 9.50 
20. 14 15 - 64 - 8.95 
21. 14 16 - 65 - 6.39 
22. 15 19 - 68 - 9.00 
23. 16 17 - 66 - 8.80 
24. 13 15 - 63 - 8.39 
25. 15 18 - 67 - 9.40 
26. 13 15 - 62 - 8.95 
27. 15 19 - 68 - 9.23 
28. 13 16 - 64 - 8.98 
29. 12 14 - 60 - 8.00 
30. 13 15 - 62 - 7.90 
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ลําดับ ภาคทฤษฎ ี20 ภาคปฏิบัต ิ70 เจตคติตอการเรียน 10 
ที่ กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 
31. 14 16 - 66 - 8.95 
32. 13 14 - 60 - 8.00 
33. 13 16 - 61 - 7.90 
34. 10 14 - 60 - 7.75 
35. 16 18 - 67 - 9.65 
36. 13 16 - 63 - 9.30 
37. 12 15 - 62 - 8.36 
38. 13 17 - 64 - 9.46 
39. 12 14 - 59 - 9.00 
40. 14 15 - 60 - 9.31 
41. 15 16 - 62 - 8.95 
42. 13 14 - 60 - 8.36 
43. 15 17 - 65 - 9.43 
44. 16 18 - 66 - 9.00 
45. 13 16 - 65 - 9.00 
46. 13 16 - 64 - 9.43 
47. 12 14 - 61 - 7.89 
48. 15 17 - 66 - 9.36 
49. 16 18 - 67 - 9.65 
50. 14 16 - 60 - 7.34 
51. 13 15 - 61 - 6.36 
52. 14 15 - 63 - 8.35 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
 

แบบสัมภาษณ – แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 155 

แบบสัมภาษณ 
(สําหรบัครผููสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชพี   ผูบริหารโรงเรยีนวัดเจ็ดริ้ว  

หวัหนาการประถมศึกษาอําเภอ  ศึกษานเิทศกสงักัดสํานักงานการประถมศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร) 

 
เรื่อง  การพัฒนาหลักสตูรการติดพันธุองุน ชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 : โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 

(สาครกิจโกศล) จังหวัดสมทุรสาคร 
………………….. 

 
 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 
    การติดตาพันธองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
    เปดสอนในกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ แขนงวิชางานเลือก ผูวิจัยจึงขอความ 
    อนุเคราะหใหทานตอบตามความเปนจริง ซึ่งแบบสัมภาษณนี้แบงออกเปน 3 ตอน 
    8 ขอ ดังนี้ คือ 
 
    ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การติดตาพันธุองุน 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ขอ 
    ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 1 ขอ 
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ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง   กรุณากรอกรายละเอียดลงในแตละขอของแบบสัมภาษณ 
 

1. เพศ……………………………………………………….. 
2. อายุ…………………………ป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด……………………………………. 
4. ตําแหนงการทํางานปจจุบัน…………………………………………………………………… 
5. ประสบการณการทํางานในตําแหนง………………………ป 
6. ทานไดรับการอบรมหรือประชุมสัมมนาเก่ียวกับการนําผูรูในทองถิ่นมาใชในการจัด 
 การเรียนการสอน หรือพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 
  เคยหรือไม……………. (ถาเคย) จํานวนครั้ง……………ครั้ง 
  จัดโดยหนวยงาน…………………………………………………………………………… 
  เรื่อง…………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นการติดตาพันธุองุน โดยนําผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด 
     การเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนในลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 3   ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถาม 
(สําหรับนักเรียน) 

 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 : 
 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) จังหวัดสมุทรสาคร 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 6 ในการใหทางโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา เรื่อง การติดตา
พันธุองุน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบงแบบ       
สอบถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 10 ขอ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2   ความตองการใหโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา 
      เรื่อง การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดลงในแตละขอของแบบสอบถาม 

1. ชื่อ…………………………………………นามสกุล………………………………………….. 
2. เพศ………………………………………..อายุ……………………………………………….. 
3. อาชีพของบิดา…………………………………………………………………………………. 
 อาชีพของมารดา………………………………………………………………………………. 
4. นักเรียนเคยติดตาก่ิงพันธุพืชหรือไม………………………………………………………….. 
 (ถาเคย) ทําอะไร……………………………………………………………………………….. 
5. นักเรียนเคยทราบเรื่องการติดตาพันธุองุนหรือไม 
  [   ] เคย  [   ] ไมเคย 
 
ตอนที่ 2   ความตองการใหโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา 
     เรื่อง การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 ขอ 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน [   ] หนาขอความที่เปนจริงหรือเติมขอความลงใน 
    ชองวางที่กําหนดให 
1. นักเรียนมีความตองการใหนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดความรูเรื่อง การติดตา 
 พันธุองุนหรือไม 
  [   ]  ตองการ เพราะ………………………………………………………………………. 
  [   ]  ไมตองการ เพราะ……………………………………………………………………. 
2. นักเรียนตองการจะเรียนเรื่อง การติดตาพันธุองุนเพื่อประโยชนในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (ถาหากขอ 1 นักเรียนตอบตองการ จึงตอบขอ 2) 
  [   ]  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่อง การติดตาพันธุองุน 
  [   ]  เพื่อใหสามารถติดตาพันธุองุนได 
  [   ]  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ  หรือทํารายไดเสริม 
  [   ]  อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………….. 
3. ใหนักเรียนเสนอลักษณะรูปแบบของการเรียนการสอนที่ตองการ 
  [   ]  เรียนกับผูรูในทองถิ่นที่มีความรูในทองถิ่น 
  [   ]  ผูรูในทองถิ่นสอนรวมกับคร ู
  [   ]  ไปเรียนนอกสถานที่โดยเรียนกับผูรูในทองถิ่น 
  [   ]   อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถาม 
(สําหรับผูปกครองนักเรียน) 

 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 : 
 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) จังหวัดสมุทรสาคร 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ตองการทราบเก่ียวกับความตองการของผูปกครองนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา เรื่อง          
การติดตาพันธุองุน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหผูปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 8 ขอ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 2   ความตองการทางโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา 
      เรื่อง การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 ขอ 
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ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 
คําชี้แจง   กรุณากรอกรายละเอียดลงในแตละขอของแบบสอบถาม 

1. ชื่อ…………………………………………นามสกุล………………………………………….. 
        เพศ……………………………………….. 
        อาย…ุ…………………..ป อาชีพ……………………………………………………………. 
2. ผูปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)……………………………………………………………. 
3. สมาชิกของครอบครัวที่สามารถติดตาพันธุองุนได มีจํานวน………………..คน 
 ทําไวเพื่อประโยชนในดาน…………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 2   ความตองการใหทางโรงเรียนนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญา 
     เรื่อง การติดตาพันธุองุน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 ขอ 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน [   ] หนาขอความที่เปนจริงหรือเติมขอความลงใน 
    ชองวางที่กําหนดให 
1. ทานมีความตองการใหนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดความรูเรื่องการติดตาพันธุองุนหรือไม 
  [   ]  ตองการ เพราะ…………………………………………………………………………… 
  [   ]  ไมตองการ เพราะ………………………………………………………………………… 
2. ทานคิดวาในการเรียนเรื่องการติดตาพันธุองุน มีประโยชนตอผูเรียนหรือไม 
  [   ]  มีประโยชน เพราะ………………………………………………………………………… 
  [   ]  ไมมีประโยชน เพราะ…………………………………………………………………….. 
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนําผูรูในทองถิ่นมาถายทอดภูมิปญญาเรื่องติดตาพันธองุน 
 ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ในโรงเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
4. ทานคิดวาในการนําผูรูในทองถิ่นเขามาถายทอดภูมิปญญาเรื่องการติดตาพันธุองุน 
 ควรดําเนินการอยางไรเพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วและเขาใจ ทานคิดวาจะมีผลดีและผลเสีย 
 อยางไรบาง 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถาม)ี 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
 

รายชื่อผูเชีย่วชาญ 
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รายชื่อผูเชีย่วชาญ 
 

 
 1. นายนริศ  บุญประคอง เจาหนาที่บริหารงานเกษตร ระดับ 7 
        อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 2. นายสมบัติ ศรีสุพัฒน ศึกษานิเทศก ระดับ 7 
        สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานแพว 
        สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 3. นางสาวนิรมล ชัยมนตรีกุล อาจารย 2 ระดับ 7  
        โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว 
        จังหวัดสมุทรสาคร 
        อาจารยผูสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
 4. นายบูชา  เข่ือนขันธ ผูรูในทองถิ่น 
 
 5. นายบัญญัติ เข่ือนขันธ ผูรูในทองถิ่น 
 
 6. นายสมบัติ เข่ือนขันธ ผูรูในทองถิ่น 
 
 7. นายสังวัลย มอญใต  ผูรูในทองถิ่น 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฎ 
 

ภาพประกอบ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล     นายประสิทธิ ์ ชองขันปอน 
 

วัน เดือน ปเกิด วันที่  13  เมษายน  2499 
 
ที่อยู   11 หมู 5 ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 
   โทรศัพท (034) 853697,      09 – 2246914 
 
ที่ทํางาน  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ตําบลเจ็ดริ้ว 
   อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  
   โทรศัพท (034) 853603 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2526   สําเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต  
     วิชาเอกสังคม 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 พ.ศ. 2541   ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2520   คร ู1 ระดับ 1 โรงเรียนวัดหนองบัว  
     อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
 ปจจุบัน    อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
     อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
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