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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) พฒันาหลกัสูตรรายวชิาเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูก้าร

งานอาชพีและเทคโนโลยีเร่ืองการประดิษฐ์ผลติภณัฑจ์ากผา้พืน้เมอืงชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 2) ศกึษาผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 20 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำานวน 
5 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16 จำานวน 40 คน คณะกรรมการ
สถานศกึษาจำานวน 10 คน ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจงเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยัประกอบด้วย แบบ
สมัภาษณค์วามตอ้งการ จำานวน 13 ขอ้แบบสำารวจความตอ้งการจำานวน 10 ขอ้ แผนการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้จำานวน 8 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
0.49 ถึง 0.75 มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่า t-test แบบ Dependent samples 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมพบว่าผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้
สอน ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นตรงกันที่ต้องการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.00 โครงร่างหลักสูตรรายวิชา
เพิม่เติมมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความต้องการของทอ้งถิน่สว่นประกอบตา่งๆ ของหลักสตูร
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มีความกลมกลืนนำาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80) ส่วน
แผนการจดัการเรียนรูม้คีวามเหมาะสม มคีวามกลมกลนืสอดคลอ้งกนั โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
(  = 4.67) 2. การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม พบว่า 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
รายวชิาเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการประดษิฐผ์ลติภณัฑจ์ากผา้พืน้
เมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E

1 
/ E

2
) เท่ากับ 82.69 /84.69 ตามเกณฑ์ที่กำาหนด 2.2 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 2.3 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2.4 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63) 2.5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67) โดยสรุป การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่น นำาไป
สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญภายใต้ความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียน
สามารถพฒันาตนเองได้อย่างเตม็ตามศกัยภาพ ภายใตค้วามแตกตา่งของแตล่ะบคุคล เปน็คนด ีมปีญัญา 
มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำารงตนอยู่ร่วมในสังคม ได้อย่างสันติสุข

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Abstract
The purposes of this study were: 1) to develop additional curriculum in the Career 

and Technology Learning Strand for Mathayomsueksa 2 ; 2) to comprehend the efficiency 
and effectiveness of the additional curriculum developed. The samples of the study consisted 
of 20 parents or guardians of Mathayomsueksa 2, 5 teachers of the Career and Technology 
Learning Strand, and 40 Mathayomsueksa 2 of Rachaprachanukroh 16 School obtained by 
using the purposive sampling technique. Research instruments were as follows: 1) interview 
protocol consisting of 13 issues used to explore problems and needs ; 2) questionnaire 
with 10 items ; 3) 8 lesson plans as implementing the developed additional curriculum ; 
4) 40-items of achievement test with discriminating power (rxy) ranging from 0.49 to 0.75 
and the reliability (α)) of 0.91. The statistics used to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation and t-test (Dependent samples). 

Findings were as follows: 1. Fundamental data revealed that the involved persons 
realized that the additionalcurriculum was important and required to develop. Their opinions 
were at 90 percent of consensus.The components of the additional curriculum developedwere 
found, as evaluatedby the experts, to be appropriate and consistent with thelocal contexts. 
The curriculum met this criterion at 4.80 of means. The opropriateness of lesson plans was 
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at 4.67 of means. 2. From conducting try-out activities, it revealed that: 2.1) The efficiency of 
the additional curriculum developed was 82.69 / 84.69.This was higher than the established 
criterion. 2.2) The effectiveness index of the lesson plans was 0.7100. 2.3) For learning 
achievement, the students’ post-test score was significantly higher than pre-test score at the 
.01 level of significance. 2.4) The students had process skills at the level of 4.63 Ofmeans. 
2.5) The students’ satisfaction toward learning based on Thecurriculum developed was at 
the highest level of 4.67 of means. In summary, the development of additional curriculum in 
the Career and TechnologyLearning Strand on the topic of Designing Products from Local  
Textiles for Mathayomsueksa 2was consistent with local problems / need and contexts. It 
promoted students-centered learning approach. It also provided various learning activities 
and materials. For thesereasons, the students were successful intheir learning.

Keywords: subjective course addscareer and technology learning strand

ภูมิหลัง
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของโลกยุค

ปัจจุบันล้วนต้องใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนา สิ่งสำาคัญท่ีสุดคือต้องใช้หลักสูตร
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา เพราะหลักสูตร
เปรียบเสมือนแผนที่ที่กำาหนดแนวทางให้ครู 
ผู้สอนออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
ผู้ เ รียนบรรลุ เป้ าหมายและมีคุณลักษณะท่ี 
เหมาะสม หลักสูตรที่ดีนั้นต้องมีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนแต่ละแห่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหง่ชาติพทุธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่
เติมในมาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้าที่จัดทำาหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่
เกีย่วกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสังคมภมูปิญัญา
ท้องถิ่น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554) ประกอบ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำาหนดสัดส่วนของ
การใชห้ลกัสตูรทอ้งถิน่ควรมสีดัสว่น 70: 30 และ

สถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับรายละเอียด
ของหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่แท้
จรงิของทอ้งถิน่โดยการจดัทำาและพฒันาหลกัสูตร
ระดับท้องถิ่นในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมหรือรูป
แบบอื่นซึ่งเป็นการจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่ใกล้ตัวตาม
สภาพที่แท้จริงของตนเองอย่างลึกซึ้ง (รายงาน
การจัดการศึกษา. 2556: 26) จากหลักการ
และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควร
อย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในด้าน
งานอาชีพสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ให้
ผูเ้รยีนเปน็คนด ีมคีณุลกัษณะ ตรงตามทีห่ลกัสตูร
คาดหวังต่อไป
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ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จากผ้าพื้นเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีการวิจัย
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก ่คณะ

กรรมการสถานศึกษาจำานวน 15 คน ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 40 คน 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 จำานวน 5 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 16 จำานวน 40 คนกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 20 คน ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำานวน 5 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 16 จำานวน 40 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาจำานวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการในการ
พฒันาหลกัสตูรรายวชิาเพ่ิมเติมมจีำานวน 13 ขอ้ มี
คา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ 0.700

2. แบบแบบสำารวจความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มีจำานวน 10 ข้อ
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.75 มีค่าเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.74 

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จำานวน 8 แผนๆ ละ 2 
ชัว่โมง รวมเปน็ 16 ชัว่โมง มคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.45-4.80 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 
แบบเลอืกตอบชนดิ 4 ตวัเลอืก มจีำานวน 40 ขอ้ มี
คา่ความยากตัง้แต ่0.32-0.86 มคีา่อำานาจจำาแนก
รายข้อ ตั้งแต่ 0.33-0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.95

5. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มีจำานวน20ข้อ
มีค่าอำานาจจำารายข้อตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.75 มีค่า
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบ
สำารวจ แบบทดสอบและแบบประเมินของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูผู้
สอน นกัเรยีน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้วิจัยได้นำามาตรวจสอบความสมบูรณ์
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปใน
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์และแบบสำารวจความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม โดยหา
คา่รอ้ยละและหาคา่ความเหมาะสมแบบสอบถาม
โครงร่างหลักสูตรและแบบสอบถามความเหมาะ
สมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ E
1
/ E

2
 

= 80/80
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3. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพ เร่ืองการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตรการ
หาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.l.) 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
พืน้เมอืง โดยหาคา่ความแตกตา่งของคะแนนกอ่น
เรยีนและหลงัเรียนโดยใช ้t-test แบบ dependent 
samples 

5. ประเมินทักษะกระบวนการของ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 ทีเ่รยีนด้วยหลกัสตูร
รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมือง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีเ่รยีนดว้ยหลกัสูตรรายวชิา
เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเรือ่งการประดษิฐผ์ลติภณัฑจ์ากผา้พืน้
เมือง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

พบว่าผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร
โรงเรยีนและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
มีความคิดเห็นตรงกันที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 90.00 โครงร่างหลักสูตรรายวิชาเพิ่ม
เติมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของท้องถิ่นส่วนประกอบต่างๆ ของ

หลักสูตรมีความกลมกลืนนำาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (  
=4.80) ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะ
สมมีความสอดคล้องกัน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.67) 

2. การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่ม
เติม พบว่า

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ E

1
 / E

2
 = 82.69 /84.69

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จากผ้าพื้นเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 

2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2.4 นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63) 

2.5 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูร
รายวิชาเพิม่เตมิ โดยรวมมคีา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
(  = 4.67) 

โดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม ที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่น นำาไปสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ภายใตค้วามรว่มมอืของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย ผูเ้รยีน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถ
ดำารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติสุข
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อภิปรายผล
1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นตรงกันที่
ต้องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.00 โครง
ร่างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความตอ้งการของทอ้งถิน่สว่น
ประกอบต่างๆ ของหลกัสูตรมคีวามกลมกลนืนำาสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.80) ส่วนแผนการจัดการ
เรยีนรูมี้ความเหมาะสมมคีวามกลมกลนืสอดคลอ้ง
กันอย่างเหมาะสมโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.67) การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่น
นี้เป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรดำาเนินการตาม
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม มี
การประชุมช้ีแจงให้เข้าใจและเห็นความสำาคัญ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม จึงทำาให้ทุกฝ่ายมีความต้องการ
และพึงพอใจที่สถานศึกษาจะมีหลักสูตรที่เป็น
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของท้อง
ถิ่น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรเป็นการทำาให้หลักสูตร
ดีข้ึนหรือทำาให้สมบูรณ์ขึ้นและอีกลักษณะหนึ่ง
คือการทำาให้สมบูรณ์ขึ้น เพราะหลักสูตรใช้เป็น
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
มีคุณลักษณะตามที่สังคมคาดหวังนั้น ควรเป็น
หลักสูตรที่เกิดจากการนำาเร่ืองราวที่อยู่ใกล้ตัว
มาปรับเปลี่ยนบรรจุเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ (นิคม ชมภูหลง.  
2545: 94) สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญดา ไตร
วนาราม (2553: 114-145) ได้พัฒนาหลักสูตร
เรือ่งการประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้สูง่านอาชีพ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่านักเรียนและ
ผูเ้กีย่วขอ้งตอ้งการใหพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากของจริง หลักสูตรที่
พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมนกัเรยีนสว่นใหญส่นใจ
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ร่วมมือในการทำา
กิจกรรมกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนการจัด
ทำาโครงร่างหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมนั้นมีการนำา
ข้อมูลและสารสนเทศจากสำารวจความต้องการ
จำาเปน็มาดำาเนนิการตามกรอบแนวทางทีห่ลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มาสังเคราะห์และนำาไปสู่การร่างหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรตามกรอบของรายวิชาเพิ่ม
เติมที่สถานศึกษาสามารถดำาเนินการจัดทำาได้ใน
บริบทท่ีสอดคล้องและตรงตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของโฆษิต ตรีเดช (2555: 144-145) ได้
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 21101 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย หลักการจุดมุ่งหมาย
โครงสร้างเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ครแูละผูเ้รยีน มคีวามพึงพอใจ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีณุภาพผูเ้รยีนมคีวาม
รู้และเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร สอดคล้องกับงาน
วิจัยของปิ่นอนงค์ พนิจรัมย์ (2554: 146-147) 
ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสำาหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่าหลักสูตรท้องถิ่น มีองค์
ประกอบที่ครบถ้วนประกอบด้วย คำาชี้แจงในการ
ใช้หลักสูตรความนำา วิสัยทัศน์  พันธกิจ หลักการ 
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จดุหมาย สมรรถนะสำาคัญของผูเ้รียน คณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์หลักสูตร สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดคำาอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา เวลา
เรียน แนวการจัดการเรียนการสอนสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผล
การประเมนิหลกัสตูรทอ้งถิน่อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ
และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดำาเนิน
การตามหลักการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
หลักสูตรแล้วจึงนำาไปสู่การจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้เพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
แผนการหรือโครงการที่จัดทำาเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด
วิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นิคม  
ชมภูหลง. 2545: 180) 

2. การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิม
เติม พบว่า

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
E

1
/ E

2
 = 82.69 / 84.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำาหนดไว้ คือ 80/80 ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียน
เป็นสำาคัญจัดบรรยากาศ และสถานการณ์ให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติกิจกรรมและการเรียนรู้ นักเรียนได้
ฝกึปฏบิตัจิรงิ จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ท้ังในและนอก
หอ้งเรยีนนกัเรยีนไดร้บัการเสรมิแรงจากครผููส้อน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ปกครอง ทำาให้นักเรียน
มีความม่ันใจ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สนทนาถาม
ตอบอย่างสร้างสรรค์โดยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้นำาเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบนำา

ไปทดลองใช้เพื่อหาข้อพบพร่องและจุดพัฒนา
แล้วจึงนำามาใช้จริง ทำาให้แผนการจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของปทุม
วรรณ ทุมโยมา (2553: 148-149) ได้วิจัยเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการ
สานเปลชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ผลการศกึษาคน้ควา้
พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27 / 
81.71 ตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของนุพิศ อัคพิน (2553: 7) ได้ศึกษาพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผ้าฝ้ายย่อมสีเปลือกไม้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า หลักสูตรทีพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/81.01 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80

2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 ที่ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะได้ดำาเนินการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตรและจัดองค์ประกอบของแผนให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งเชิงเนื้อหา กระบวนการการสื่อสารที่ชัดเจน
จากผู้เช่ียวชาญ จึงทำาให้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการ ความสนใจสอดคล้องกับวัยของ
นกัเรยีนโดยเนน้ใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพ
และความแตกต่างของแต่ละบุคคลทำาให้ มีดัชนี
ประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด และค่า
ดัชนีประสิทธิผลจะต้องมีผลการเรียนรู้ในอัตรา
ที่ก้าวหน้า ซึ่งไม่ควรมีค่าเป็นลบเพราะดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าระหว่าง -1.00 – 1.00 หาก
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ค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเป็น 0 และคะแนน
ทดสอบหลังเรียนทำาได้สูงสุด คือเต็ม 100 ค่า 
E.I. จะมีค่า =1.00 และในทางตรงข้าม ถ้าคะแนน
ทดสอบหลังเรียนน้อยกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนท่ีค่า E.I. ที่ได้ออกมาจะมีค่าเป็นลบ (สม
นึก ภัททิยธนี. 2552: 117) ซึ่งสอดคล้องกับศรา
รัตน์ มหิปโภชน์ (2554: 101 – 102) ได้พัฒนา
หลกัสตูรโรงเรยีนชุมชนโนนสงูกลุม่สาระการเรยีน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตก๊าช
ชีวภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (The Ef-
fectiveness Index) ของแผนการจัดการเรียน
รู้มีค่าเท่ากับ 0.825 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยทิพย์ บุญศรี 
(2552: 200-201) ได้พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนา
ขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7180 คิดเป็น
ร้อยละ 71.80 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 71.80

2.3 นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีเ่รยีน
ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
ผลเช่นน้ีเน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเน้นการเรียน
รู้ที่เป็นลำาดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากด้วยความ
เข้าใจ โดยผู้เรียนได้ศึกษาจากใบความรู้ใบงาน 
สื่ออินเตอร์เน็ตและเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เรียนได้รู้ผลการเรียนและความก้าวหน้าของ

ตนเองอยู่เสมอ จึงส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนา
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของธนันท์  
ดิษเจริญ (2556: 115-116) ได้พัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู เรือ่งลกูประคบ
สมุนไพรสาเกตนครกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6ผล
การวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของโฆษิต ตรีเดช 
(2555: 144-145) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีง 21101 (สาระ
เพิม่เตมิ) ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1: การวจัิยเชงิปฏบิตัิ
การแบบมีส่วนร่วมผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมี
ผลการเรียนในด้านความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  
มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของธัญดาไตรวนาราม (2553: 114-145) 
ได้พัฒนาหลักสูตรเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผล
การวิจยัพบว่านกัเรยีนมผีลการเรยีนกอ่นและหลงั
ใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2ท่ีเรียน
ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองมีทักษะกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 การทีผ่ลปรากฏเชน่นีเ้ปน็เพราะกระบวนการ
ปฏิบัติงานเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการวิเคราะห์ผลสำาเร็จของงานอยู่ตลอดเวลา  
ผูเ้รยีนจงึรูก้ระบวนการปฏบิตังิานเปน็อยา่งด ีและ
ทักษะกระบวนการเป็นจุดมุ่งหมายในหลักสูตรที่
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ตอ้งการใหผู้เ้รยีนบรรลถุงึขัน้ทกัษะในการใช้ทกัษะ
น้ีไดอ้ยา่งดยีิง่ ดงันัน้ ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ผู้สอนจะต้องไม่ลืมประเมินพฤติกรรมว่าผู้เรียน  
มทีกัษะในระดบัมโนคต ิระดบัพฤตกิรรมแสดงออก
วา่ทำาไดใ้นระดบัเลยีนแบบได ้พอใช ้ดชีำานาญการ
หรือพัฒนาตนเองได้ในระดับหน่ึงสามารถทำา
ตามตัวอย่างได้ วิธีการประเมินที่ดีที่สุดน่าจะได้
จากการสังเกตของผู้สอนและผู้เรียนเอง (เดชา  
จันทคัต. 2546: 231) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพ็ญศรี บุตรโคตร (2553: 134-136) ได้
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าด้านการประเมินทักษะ
กระบวนการและเจตคติ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดับมากและสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของสุภาภรณ์ พรอภิญญากุล (2554: 
158-159) ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.22 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดแกป้ญัหาตามกระบวนการ 
5 ขั้น ร้อยละ 80.74 

2.5 นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจ ต่อหลกัสตูร
รายวชิาเพิม่เตมิกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมือง ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 การทีผ่ลปรากฏผลเช่นนีเ้ปน็เพราะนกัเรยีน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตัว ท่ีเป็นวิถีชีวิต
ประจำาวันของตนเอง ได้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง 
ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้งการ
เรียนรู้ได้จัดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดที่เน้น

ในเชิงสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จึงทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
อยา่งยิง่เปน็ไปตามแนวคดิของใกลรุ้ง่ นครวนากลุ  
(2547: 54) ที่กำาหนดไว้ว่าครูผู้สอนมีบทบาท
สำาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นใน 
ผู้เรียน มีวิธีการที่หลากหลายคือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายวิธี เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทัน
สมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรยีน จากการเรยีนรูใ้นแตล่ะครัง้โดยการใหร้างวลั
ภายในที่ทำาให้เกิดความรู้สึกที่ดีสอดคล้องกับงาน
วิจัยของปิ่นอนงค์ พินิจรัมย์ (2554: 146 -147) 
ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการออกแบบ
ผลติภณัฑผ์า้พืน้เมอืง กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ผ้าพื้นเมืองที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึนอยู่ในระดับมาก และจากการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างพบว่านักเรียนทั้ง
กลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน มีความพึงพอใจ
มากสอดคล้องกับนงเยาว์ พงศ์วุฒินันท์ (2554: 
130-131) ได้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบุ่งคล้า
นคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสิรินธร
วัลลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ความพงึพอใจ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบุ่งคล้านคร กลุ่ม
สารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรสริินธรวัลล ีชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 ผู้ที่นำาผลการวิจัยนี้ไปใช้ต้องศึกษา
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รายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรต่างๆ ให้เข้าใจก่อนนำาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ควรมีการปรับยืดหยุ่น
เวลาเรียนให้สอดคล้องกิจกรรมและบริบท โดย
เน้นให้ผู้เรียนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิมากทสีดุ  
โดยครู ผู้สอนและภูมิปัญญาท้อง ถ่ินจะเป็น 
ผู้กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และปฏิบัติได้ดี
ที่สุด

1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถนำาองคค์วามรู้ไป
ถ่ายทอดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระอืน่ๆ เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ เพื่อเป็นหลักสูตรทางเลือกได้

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาค
ภูมิใจ มีความรักและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของตนโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน
เพิม่ข้ึนและควรมกีารวจิยัเชงิประเมนิเกีย่วกบัการ
ใชห้ลกัสตูรรายวชิาเพิม่เตมิ เพือ่นำาผลการประเมนิ
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระยะยาวต่อไป
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