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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการ-

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น

งานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก ประชากรเป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดบางแสม

จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรบูรณาการที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทำงาน และ

แบบประเมินความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการ-

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)

ผลการวิจัยปรากฏว่า

 1. หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการ-

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีความสอดคล้องกับ

สภาพท้องถิ่น และมีความเหมาะสมที่จะนำไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

 2.        ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

หลังการทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกำหนด และผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 3. ทักษะกระบวนการทำงานหลังการ

ทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการอสูงกว่าเกณฑ์ที่

กำหนด และผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 4. ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการทดทองใช้

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
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หลักสูตรบูรณาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

และผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ABSTRACT

 The purpose of this research was to

examine the effects of integrated-curriculum

development on the subject area of work edu-

cation and technology, focusing on local art

work, made from the leaves of Nipah palm.

The subjects participating in this study comprised

of 20 students studying in Mattayomsuksa 3

in Watbangsamae School, Chachoengsao 

Province.  The instruments used in this study

were the integrated curriculum constructed by

the researcher, an achievement test, a working

skills test, and an evaluation of pride in local

wisdom, art, and culture. The test statistics in-

cluded means, standard deviation, and effect size.

The results were as follows:

 1.  The quality of the integrated curri-

culum on the subject area of work education

and technology, developed by the researcher, 

was found at an excellent level since it corres-

ponded to the community conditions and was

found suitable for teaching and learning.

 2.  It was revealed that, after being

taught by the integrated curriculum, the subjects’

levels of learning achievements were higher

than the set criterion and the result from the

evaluation was found at a good level.

 3.  It was showed that the subjects’

working skills were higher than the set criterion

after the implementation of the integrated curri-

culum. Also, the evaluation of their working

skills was revealed at an excellent level.

 4.  The students’ levels of pride in local

wisdom, art, and culture after the implemen-

tation of the integrated curriculum were found

higher than the set criterion and the result from

 the evaluation was found at a good level. 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา

และบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง

นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน

ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

คนและการคุ้มครองทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้คนมีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น มีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ตลอดจนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาผสมผสาน

ให้เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต

โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ

ของท้องถ่ิน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 37-42) 

 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  กำหนดให้

บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น-

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
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ชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6  ว่าด้วยเร่ืองการจัด

การศึกษาที่ต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2546 ก, หน้า 5) หมวด 4 มาตรา 23

ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก-

ระบบ และตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ัง

ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา

และในมาตรา 24 (4) ว่าด้วยเร่ืองการจัดการเรียน

การสอนที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม

ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษา-

ธิการ, 2546 ก , หน้า 11-12)

 จากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ัน-

พื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง

ท่ีดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตร  ในส่วนที่

เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิก

ท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

และกำหนดให้จัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 2) โครงสร้าง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4

ช่วงช้ัน ในแต่ละช่วงช้ันประกอบด้วยกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 8 กลุ่ม  และการจัดการเรียนรู้ในสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่

หลากหลาย โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย

และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และ

ความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีลักษณะ

องค์รวม การบูรณาการเป็นการกำหนดเป้าหมาย

การเรียนร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำ

กระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือ

ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัด

การเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, 

หน้า 21) 

 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา

ก่อนปี พ.ศ. 2544 เป็นวิธีการเรียนที่มุ่งเน้นการ

ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาการมากกว่าการเรียนรู้จาก

สภาพที่เป็นจริง และไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย การสอนแยกออก

เป็นวิชาทำให้การเรียนรู้แยกกันเป็นส่วน ๆ ไม่

สัมพันธ์หรือไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 

(สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546, หน้า 13) ปัญหา

สำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาทั้งใน

ประเทศไทยและในประเทศตะวันตกท่ีเผชิญอยู่ 

คือ การจัดการเรียนรู้แบบแยกส่วน (Fragmen-

tation)  ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในระบบโรงเรียนทั้ง

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการ

แยกสอนเป็นรายวิชา  ๆ โดยไม่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างวิชาส่งผลให้นักเรียนต้องจดจำเนื้อหา

หรือเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ซ่ึงแยกออกจากกันอย่าง

มากมาย ในปัจจุบันท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  การดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่าง  ๆจำเป็น

ต้องเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลาย

สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ทำให้การเรียนรู้แบบ
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แยกส่วนที่แยกเนื้อหาแต่ละวิชาออกจากกันไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริง ซ่ึงการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการมีลักษณะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง

สัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับชีวิตจริง ทำให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถเช่ือมโยง

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (อรทัย มูลคำ และ

สุวิทย์ มูลคำ, 2544, หน้า 20) 

 แนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจาก

ปรัชญาการศึกษาท้ังของตะวันตก และตะวันออก

(สำลี รักสุทธี และคณะ, 2544, หน้า 6)  และ

ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าเราต้องการให้คนรุ่นใหม่

เป็นคนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (Lifelong Learner) และเป็น

ผู้สร้างสรรค์ท่ีดีไปพร้อม ๆ กัน ต้องช่วยให้ผู้เรียน

โดยเฉพาะในช้ันเด็ก ๆ เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง

การเรียนกับชีวิต ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติอย่างใหม่

ที่ว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกและใช้ทักษะ

วิทยาการต่าง ๆ ที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา

ได้จริง ส่งผลให้เกิดความใส่ใจและตั้งใจเรียน

มากข้ึน เกิดการพัฒนาได้โดยปรับหลักสูตรแบบ

เดิมที่ใช้กันอยู่มาเป็นแบบบูรณาการ (Bell &

Fifield, n.d. อ้างถึงใน ชาตรี สำราญ, 2544, หน้า

81) สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548, 

หน้า 2) ท่ีให้ความสำคัญของการบูรณาการไว้ว่า

เป็นการขจัดความซับซ้อนของเน้ือหาในต่างศาสตร์

การจัดเน้ือหามาผสมผสานเป็นการลดความซ้ำซ้อน

โดยที่จัดสอนในศาสตร์หรือวิชาใดวิชาหนึ่งจึง

ทำให้ลดเวลาสอนไปด้วยเป็นการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ ประยุกต์

ใช้ความรู้ได้หรือเกิดการถ่ายโอนความรู้

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยร่วมมือ

 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนั้น 

หน้าที่ใหม่ของสถานศึกษานับต่อแต่นี้ไปเรื่อง

หลักสูตรท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกสถาน

ศึกษาต้องจัดการศึกษาให้มีหลักสูตรส่วนกลาง

และหลักสูตรท้องถ่ินเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

เท่าท่ีผ่านมาหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาสาระ

ความรู้ระดับชาติและสากล แทบจะไม่มีความรู้

เก่ียวกับท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียน ตลอดจนขาด

บุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตร

ท้องถิ่น  และกระบวนการเรียนการสอนยังเน้น

ความจำมากกว่าการฝึกฝนที่จะทำให้เกิดทักษะ

ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 1)

 การจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ (Inte-

gration Curriculum) จึงเป็นหลักสูตรท่ีเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  เพราะเป็น

หลักสูตรท่ีมีการผสมผสานสาระต้ังแต่สองกลุ่ม

สาระการเรียนรู้หรือสองวิชาขึ้นไป หรือกลุ่ม

สาระวิชาเดียวกันโดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

ภายใต้หัวเร่ือง (Theme) อย่างสมดุลและเช่ือมโยง

กับชีวิตจริง หัวเรื่อง เป็นจุดรวมหรือจุดกลางที่

ต้องนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้มาจากสาขา

ต่าง ๆ ในวิชาเดียวกัน หรือได้มาจากหลายศาสตร์

หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548, 

หน้า 2) โดยมีวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ

หลักสูตร คือ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้แบบองค์รวม

ของเนื้อหา ทำให้เป็นคนมองกว้าง คิดไกล รู้จัก

การมองแบบองค์รวมและเห็นประโยชน์ของสังคม

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยขจัด

ปัญหาการขาดครูสอนในแต่ละรายวิชา (สิริพัชร์

เจษฎาวิโรจน์, 2546, หน้า 16) ผลการศึกษาการ

ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษก-

วิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ  ช้ีให้เห็นผลดีของการจัด-

   



หน้า 55

การเรียนรู้ของการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ โดยกำหนดให้นำสาระการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ค, หน้า 41) นอก-

จากนี้งานวิจัยของ ดูเกอร์ตี้ (Dougherty, 1999,

Abstract) ยังได้ทำการสังเคราะห์หลักสูตรบูรณาการ

ซ่ึงออกแบบหน่วยการเรียนโปรแกรมหลักสูตร

บูรณาการ ใช้การบูรณาการแบบข้ามวิชา ผลการ-

ศึกษา พบว่า โปรแกรมหลักสูตรการบูรณาการ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นอย่างดีทั้งโรงเรียน

ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับมหาวิทยาลัย 

 โรงเรียนวัดบางแสมเป็นโรงเรียนขนาด-

ใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดสอน

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม

แนวของกระทรวงศึกษาธิการโดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2545 ในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น

และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ เนื่องมาจาก

การขาดอัตราครูท่ีปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ

ทำให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

เพราะครูต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้

 บริบทของโรงเรียนวัดบางแสมมีลักษณะ

กึ่งชุมชนเมือง  คนในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ริมฝ่ังแม่น้ำบางปะกง ซ่ึงมีป่าจากท่ีโอบล้อมผืน

น้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ ผลผลิตจากต้นจากมี

ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเป็น

อย่างมาก  เพราะสามารถนำจากไปใช้ทำเป็น

เคร่ืองอุปโภคและบริโภคได้หลายชนิดจนกลาย

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ

การทำอาชีพท่ีได้จาก “จาก” ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสร้าง

งานได้หลากหลายอาชีพ อาทิเช่น การเย็บจาก

เพื่อใช้ในการมุงหลังคา การทำขนมจาก การนำ

ใบจากมาผลิตเป็นช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นต้น

ในบางครอบครัวสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ครอบครัวได้เป็นอย่างดี  แต่ข้อเท็จจริงนั้น งาน

ศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจากมีการทำในกลุ่มผู้สูงอายุ

เท่าน้ัน ไม่มีการส่งเสริมให้แก่เด็กรุ่นใหม่ นักเรียน

ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ

มักจะทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปหางานทำที่อื่น

 ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูโรงเรียนวัดบางแสม

ทำหน้าที่สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการจัดทำหลักสูตรบูรณาการโดยเลือกที่จะ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ

เรียนรู้แบบใยแมงมุม (Webbed Model) ของ

โฟการ์ต้ี (Fogarty, 1991) และบูรณาการการเรียน

การสอนแบบสอดแทรก เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ี

เหมาะสมเพราะเป็นผู้สอนคนเดียวและสอดแท

รกเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

โดยการวิจัยครั้งนี้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 1 การดำรง

ชีวิตและครอบครัว เป็นกลุ่มสาระแกนหลักเน้น

เนื้อหาเกี่ยวกับงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก

และเช่ือมโยงองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ง-

แวดล้อม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ

ที่ 1 ทัศนศิลป์ ซึ่งมีสาระที่หลากหลายสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเพ่ือให้นักเรียน
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เกิดความภาคภูมิใจรักในท้องถิ่นของตนเอง 

ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี:

กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะการผลิตช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจาก

เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการ

จัดทำสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับประโยชน์

ของผู้เรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่ง

เป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมการนำทรัพยากร

ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การศึกษา เป็นการสร้างพ้ืนฐานในการประกอบ

อาชีพให้แก่นักเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างงาน

และสร้างรายได้ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อนักเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี:

กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะการผลิตช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจาก

ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา ดังนี้

 1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: 

กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะการผลิตช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจาก

 2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบางแสม

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่

2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน

20 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมาย

ในการวิจัย

 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษา

ตัวแปรเดียวไม่มีตัวแปรต้น

      ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเก่ียวกับการผลิตช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้าน

ด้วยใบจากของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง

ทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน และความ-

ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒน-

ธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 4. ขอบเขตด้านเนื้อหา  กรอบของการ-

วิจัยคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและ

ครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ โดยพิจารณา

เฉพาะสาระการเรียนรู้พื้นฐานเท่านั้น

 5. ขอบเขตการบูรณาการ การวิจัยคร้ังน้ี

เป็นการบูรณาการหลักสูตรแบบใยแมงมุมของ

โฟการ์ต้ี (Fogarty, 1991)  และบูรณาการการเรียน

การสอนแบบสอดแทรก โดยดำเนินการวิจัย

กำหนดขั้นตอนหลักโดยประยุกต์ตามแนวทาง

ของ ทาบา (Taba, 1962) และสงัด อุทรานันท์

(2532, หน้า 38-43) คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตรและ

การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

 6. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่

 1.  หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการ-

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษา

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิต

ชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก  ประกอบไป

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 13 แผน ที่มี

เนื้อหาในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม  และสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 1

ทัศนศิลป์ โดยใช้โครงงานสรุปองค์ความรู้ของ

การบูรณาการ

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ-

เรียนจำนวน 60 ข้อ โดยมีสัดส่วนกลุ่มสาระการ-

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 36 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จำนวน 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงใช้ใน

การวิจัยคร้ังน้ีนำไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีค่า

ความยากง่ายอยู่ในระหว่าง .23 - .80 มีค่าอำนาจ

จำแนก อยู่ระหว่าง .27 - 1.00 และมีค่าความเช่ือม่ัน

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .83

  3. แบบวัดทักษะกระบวนการทำงานเป็น

แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการ-

กำหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่ใช้ในการวัด ได้แก่ 

การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทำงาน การ-

ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำงาน โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับของการปฏิบัติ

ได้ 4 ระดับ ซ่ึงใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง

 4.  แบบประเมินความภาคภูมิใจในภูมิ-

ปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

(Rating Scale) ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) จำนวน

40 ข้อ มีจุดตัดมีค่าเท่ากับ 128 คะแนน โดยกำหนด

จุดผ่านเกณฑ์แต่ละข้อเท่ากับ 3.2 คะแนน แบบ-

ประเมินความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งใช้ในการวิจัยครั้งนี้

นำไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .25 - .86 และมีค่าความเชื่อมั่นของ

แบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ .87

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ดำเนินการขอหนังสือเพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย                  มหาวิทยาลัย

บูรพา

 2.          ขออนุมัติการใช้หลักสูตรต่อผู้อำนวยการ

สถานศึกษา โรงเรียนวัดบางแสม  อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. ดำเนินการทดลองใช้หลักสูตรท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้น ตามขั้นตอน ดังนี้

     3.1 ทำการทดสอบนักเรียนก่อนการ

ทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต

ชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก

    3.2 ทำการสอนโดยใช้หลักสูตร

บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะ

พ้ืนบ้านด้วยใบจาก  ซ่ึงประกอบไปด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้จำนวน 13 แผน ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาทั้งหมด  20 ชั่วโมง
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     3.3  ทำการสอบหลังเรียนด้วยแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตช้ินงานศิลปะพ้ืนบ้าน

ด้วยใบจาก และทดสอบค่าความแตกต่างทางสถิติ

ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน

     3.4  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบ

วัดทักษะกระบวนการทำงาน และแบบประเมิน

ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลป-

วัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน โดยนำคะแนน

ไปเทียบกับเกณฑ์และทดสอบตามวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

 1. ข้อมูลที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และคำนวณ

หาค่าร้อยละ 

 2. ข้อมูลท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ-

ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

โดยนำมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ

แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย

 4. ข้อมูลที่เป็นคะแนนจากการทดสอบ

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ซ่ึงมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ใช้การคำนวณค่าขนาดของอิทธิพล แล้วเทียบ

กับเกณฑ์

 5.  ข้อมูลที่เป็นคะแนนจากการทดสอบ

ด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการทำงาน และแบบ

ประเมินความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน ใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ของผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  การประเมินคุณภาพหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมิน

      หลักสูตรแบบปุยซองค์ (Puissiance Measure)

       องค์ประกอบหลักสูตร           ค่าคุณภาพของหลักสูตร (P.M.) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ      ค่าเฉล่ีย         ค่าเฉล่ีย

    คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5   แต่ละด้าน    ทั้งฉบับ

1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 12.86 12.81 12.86 12.86 12.86     12.85 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  10.87 10.87 10.87 10.87 10.87     10.87            13.29

3. ด้านการวัดและประเมินผล 16.14 16.14 16.14 16.14 16.14     16.14 

 จากตารางท่ี 1  พบว่าการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรโดยใช้วิธีการประเมินแบบปุยซองค์ 

(Puissiance Measure) แยกเป็นรายด้าน คือ ด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ

12.85 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมิน

ได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก  ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 10.87 ซึ่งแปล

ความหมายตามเกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตร 

มีคุณภาพสูงหรือดีมาก และด้านการวัดและ

ประเมินผล มีค่าเฉล่ีย P.M. เท่ากับ 16.14 ซ่ึงแปล



ตารางที ่        2               เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระ

                         การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

                  ทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก หลังเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

        จำนวน            คะแนนเต็ม            เกณฑ์  

           20             60          32                    43.85          3.58   3.31

     > .50

 จากตารางท่ี 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

แตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (43.85) พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทำงานทั้ง 4 ด้านและโดยรวม ของนักเรียนที่เรียนโดย 

                  ใช้หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษา                             

                  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก 

                  หลังเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

ทักษะกระบวนการทำงาน   คะแนนเต็ม    เกณฑ์  

 1. การวิเคราะห์งาน        4          3.05        3.15       0.85    0.12  3.70      0.45      1.44        0.68

 2. การวางแผนในการทำงาน     4          3.05        3.55       0.49   1.02  3.85      0.30      2.67        0.48

 3. การปฏิบัติงาน                       4          3.05        2.85       0.79    0.25  3.35      0.47      0.64        0.63

 4. การประเมินผลการทำงาน     4          3.05        3.00       0.97    0.05  3.55      0.49      1.02        0.64

 รวมทั้งหมด         16         12.20       12.55    3.10    0.11  14.45    1.71      1.32        1.23

 คะแนนเฉลี่ย                       -           -            -         -      -   4.51  -           -             -

 ผลการประเมิน                       -           -            -         -      -        ดีมาก  -           -             -

                             > .50

 จากตารางท่ี 3  พบว่านักเรียนมีทักษะการทำงานท้ัง 4 ด้านและโดยรวมหลังเรียนด้วยหลักสูตรท่ี

ผู้วิจัยสร้างข้ึน แตกต่างจากเกณฑ์ท่ีกำหนด เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียทุกด้าน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพอยู่

ในระดับดีมาก 
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ความหมายตามเกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตร

มีคุณภาพสูงหรือดีมาก เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม

ของการประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 13.29 แสดงว่า

หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

 ดังปรากฏในตารางที่ 2

 3.  ทักษะกระบวนการทำงานทั้ง 4 ด้าน

 และโดยรวม ดังปรากฏในตารางที่ 3
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 ข้อสังเกต มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของ

ทักษะกระบวนการทำงานจำนวน 3 ด้าน สูงกว่า

เกณฑ์ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีกำหนดให้

นักเรียนทำเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาชาวบ้านท่ี

นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  แต่

เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของทักษะกรบวน

การทำงานหลังเรียน พบว่า มีพัฒนาการสูงข้ึนใน

ทุกด้านแสดงว่า กิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียน

กระทำระหว่างการทดลองสามารถพัฒนาทักษะ

กระบวนการทำงานตามจุดมุ่งหมายให้สูงข้ึนและ

ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน

 4. ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ดังปรากฏในตาราง

ที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน

                        และโดยรวม ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

                 อาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงาน

                  ศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก หลังเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

ความภาคภูมิใจใน    คะแนน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ       เต็ม       เกณฑ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. การมีความสำคัญ       25          16            19.80    3.47    1.10     22.55    3.61      1.81     1.46

2. การมีความสามารถ       85          55            64.60   10.20   0.94     73.10    7.79 2.32     2.83

3. ความสำเร็จแห่งตน       40        25.60         29.20    3.81    0.94   32.40 3.97 1.71     1.62

4. การยอมรับของสังคม       25          16            20.25    4.02    1.06   22.75 2.94 2.30     1.34

5. การมีคุณธรรม       25          16            20.25    2.94    1.45   22.50 3.35 1.94     1.27

รวมทั้งหมด                   200         128         154.10   24.44   1.07 173.30 21.66      2.09     4.00

คะแนนเฉลี่ย                     -           -              -            -         -    4.33    -    - -

ผลการประเมิน                     -           -              -            -         -      ดี    -    - -

  > .50 

 จากตารางท่ี    4     พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ทั้ง 5 ด้านและโดยรวม หลังเรียนด้วยหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทุกด้าน พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  

 ข้อสังเกต มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ

ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลป-

วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียน

ทำเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีนักเรียน

มีความรู้พ้ืนฐานอยู่ส่วนหน่ึงแล้ว แต่เม่ือพิจารณา

จากคะแนนเฉล่ียของความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียน

พบว่ามีพัฒนาการสูงขึ้นในทุกด้าน แสดงว่า

กิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียนกระทำระหว่าง 
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การทดลองสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจใน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตามจุดมุ่งหมายให้สูงข้ึนและผ่านเกณฑ์ทุกด้าน

สื่อความหมายว่านักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ของตนเอง 

สรุปผลการศึกษา

 1. หลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 13.29 แสดงว่าหลักสูตร

มีคุณภาพสูงหรือดีมาก

 2. เมื่อนักเรียนเรียนหลักสูตรที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น  

     2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ผลการประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดับดี  

   2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ

ทำงานหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ผลการ

ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

     2.3  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิ-

ปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลัง

เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ผลการประเมินคุณภาพ

อยู่ในระดับดี

อภิปรายผล

 1. หลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มีคุณภาพสูง เนื่องจาก

     1.1  มีการดำเนินการสร้างหลักสูตร

อย่างเป็นระบบ ยึดทฤษฎี และหลักการสร้างเป็น

ลำดับขั้นตอน โดยมีการวางแผนการวิเคราะห์

หลักสูตร กำหนดเน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน กำหนดประเด็น/ หัวเร่ืองท่ีนำมาบูรณาการ

  

กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กำหนดสาระ

การเรียนรู้ จัดทำคำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วย

การเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนิน

การยกร่างหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน

 ตลอดจนนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้จริงซึ่งจาก

การสร้างที่เป็นระบบผ่านการตรวจสอบจากผู้-

ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข โดยนำหลักการ

และแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยประยุกต์

ตามแนวทางของทาบา (Taba, 1962) 

     1.2  เป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการระหว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบใยแมงมุมและบูรณาการ

การเรียนการสอนแบบสอดแทรก โดยกำหนด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นกลุ่ม

สาระแกนหลัก เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตชิ้น-

งานศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจาก และเช่ือมโยงองค์-

ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีเกิดจากการ

สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นจากความรู้ความสามารถ

ของชาวบ้านในท้องถิ่นด้านหัตถกรรมประเภท

งานสาน ด้วยความเรียบง่าย และสอดคล้องกับ

สภาพของท้องถ่ินเพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมีการพัฒนารูปแบบเพ่ือให้มีประโยชน์ใช้สอย

ได้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เช่น

กังหันลม ปลาตะเพียนพวง ตะกร้าใส่ของ ตับจาก

สำหรับมุงหลังคา และกรุฝาบ้าน พัด ท่ีรองของร้อน

เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา แสนงาม

(2541, บทคัดย่อ) ซ่ึงระบุผลการวิจัยว่า หลักสูตร

ที่มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ทำให้เกิด

ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและเหมาะสมกับผู้เรียน  

     1.3  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ  ส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนและมี
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กระบวนการคิดอย่างมีระบบ ทักษะกระบวนการ

ทำงานด้วยการปฏิบัติจริง เช่น การจัดทำโครงงาน

บูรณาการ โดยนักเรียนวางแผนการทำงานก่อนท่ี

จะลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ภายในกลุ่มของ

ตนเอง และระหว่างกลุ่ม  มีการแบ่งหน้าที่ใน

การทำงาน การปฏิบัติงาน โดยใช้ทักษะด้านต่าง ๆ

ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ

คละความสามารถ มีท้ังนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปาน-

กลาง และอ่อน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน

ที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกัน รู้จักเรียนรู้และทำงาน

ร่วมกัน รู้จักเคารพและฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

ดังน้ันผลงานท่ีได้จึงมีคุณภาพ สมบูรณ์ มีคุณค่า

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมของ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีค่านิยมความ

เป็นไทยและผสมสานความรู้เป็นสากล สอดคล้อง

กับ เล็ค (Lake, 2000 อ้างถึงใน สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์,

2546, หน้า 25) ที่กล่าวว่า หลักสูตรบูรณาการ

เป็นหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด

ในวิชาต่าง ๆ หรือทักษะเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

 2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้หลักสูตรน้ีพบว่า

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด

และผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่อง

มาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้  

     2.1  เป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการระหว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบใยแมงมุม ของ โฟการ์ต้ี

(Fogarty, 1991) ซึ่งเป็นการกำหนดประเด็น/ 

หัวเร่ือง แล้วเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีมีความสอดคล้อง

สัมพันธ์เชื่อมโยงกันใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รูปแบบบูรณาการดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้

เรื่องเดียวกันในหลาย ๆ แง่มุม สามารถเรียนรู้

ได้หลายวิชาในเวลาอันจำกัด เกิดการเรียนรู้

 

อย่างลึกซึ้ง มองเห็นภาพเป็นองค์รวม เป็นการ

เรียนรู้อย่างสมดุล อีกทั้งสาระของหลักสูตร

เก่ียวข้องกับจากซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจำได้เป็นอย่างดี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์

(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

โรงเรียนวัดเสมียนนารี สำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบใยแมงมุม ผลการวิจัย

พบว่าก่อนเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอยู่แล้ว

และหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

     2.2  เป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน

การสอน เป็นการนำเน้ือหาสาระของ 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระแกนหลัก กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ มาประสานสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียวกัน

ภายใต้หัวเร่ืองท่ีเลือก ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีวิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการ

หลักสูตรและบูรณาการการเรียนการสอนดังกล่าว

ข้างต้น เป็นจุดเด่นของการพัฒนาหลักสูตรที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนสูงขึ้น เพราะใช้สื่อการเรียนการสอน

หรืออุปกรณ์ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเร้าความสนใจ

ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 

ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 

มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ลำดับข้ันตอนของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ

โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับ

ที่มีความซับซ้อนมากหรือจากง่ายไปหายาก 

ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน 

ซ่ึงหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง
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ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ ชำนาญการ และ

ความคงทน เช่น การประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยเริ่ม

ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือแบบไทยที่มีขั้นตอนการ

ประดิษฐ์ง่ายเป็นอันดับแรกก่อน ประดิษฐ์พัดจ๋ิว

ท่ีมีข้ันตอนยากข้ึนเป็นอันดับต่อมา และประดิษฐ์

พวงกุญแจปลาตะเพียนท่ีมีข้ันตอนยากท่ีสุดเป็น

อันดับสุดท้าย เมื่อเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมแล้ว

นักเรียนสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว และชำนาญ

จนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ด้วยตนเอง 

โดยประยุกต์การทำงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่

เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความประณีต สวยงาม

และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถนำความรู้ท่ีได้รับ

จากการเรียนรู้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครอง และนำ

ไปขายเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัวได้อีก

ทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ เบนเน็ต

(Bennett, 1979, pp. 260-261 อ้างถึงใน พูนสุข อุดม,

2546, หน้า 81-82) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีการ

บูรณาการเป็นตัวแปรว่าหากจัดทำได้ท้ัง 2 กรณี

นับว่าดีที่สุด เพราะผลที่ได้รับจะเกิดประโยชน์

ต่อนักเรียนมากที่สุด 

 3. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดย

ใช้หลักสูตรนี้ ก่อนเรียนมีทักษะกระบวนการ

ทำงานสูงกว่าเกณฑ์ อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่

กำหนดให้นักเรียนทำเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญา

ชาวบ้านท่ีนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ส่วนหน่ึงแล้ว

แต่เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวน

การทำงานหลังเรียน พบว่า มีพัฒนาการสูงขึ้น

ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนใน

การทำงาน การปฏิบัติงานและการประเมินผล

การทำงาน แสดงว่า กิจกรรมท่ีกำหนดให้นักเรียน

กระทำระหว่างการทดลองสามารถพัฒนาทักษะ

กระบวนการทำงานตามจุดมุ่งหมายให้มีคุณภาพ

สูงข้ึนกว่าการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของนักเรียน

ตามปกติและผ่านเกณฑ์ทุกด้าน โดยผลการประเมิน

คุณภาพ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

 4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรนี้ 

พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ก่อนเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

และเมื่อสัมภาษณ์นักเรียนแบบไม่เป็นทางการ

ถึงประเด็นคำถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็น ความรู้สึก

ถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลป-

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนบุคคลในชุมชนท้องถ่ิน

พบว่าที่บ้านและชุมชนของนักเรียนส่วนใหญ

มีงานประดิษฐ์ที่ทำด้วยใบจากโดยทำขึ้นใช้เอง

ด้วยการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาเป็น

ลำดับ นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานท่ีทำด้วย

ใบจากเพราะกว่าท่ีจะได้ผลงานท่ีมีความประณีต

สวยงาม ต้องใช้ท้ังความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ

และคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าต่อชุมชน

สังคม และของตนเอง เพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้น

จากความรู้ ความสามารถของคนในท้องถิ่นเพื่อ

นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการพัฒนารูปแบบ

อยู่เสมอจึงทำให้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม

ท่ีดีของท้องถ่ิน กล่าวโดยสรุป นักเรียนมีความรู้สึก

ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของนักเรียนมากที่สุด จากผลการศึกษา

ดังกล่าว อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่กำหนดให้

นักเรียนทำเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว แต่

เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
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หลังเรียน พบว่ามีพัฒนาการสูงขึ้นในทุกด้าน 

แสดงว่า กิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียนกระทำ

ระหว่างการทดลองสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ตามจุดมุ่งหมายและผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ส่ือความ-

หมายว่า นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับดี ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรท่ีประกอบด้วย

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเน้ือหาองค์ความรู้เก่ียวกับ

บริบทของชุมชนเป็นการเรียนรู้เร่ืองใกล้ตัวและ

มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน กระบวน

การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น และแสดงออกได้อย่างเต็มท่ี

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมมีความ-

ต่อเน่ือง นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น

เรียนรู้ด้วยความต้ังใจ ไม่เบ่ือหน่าย ลักษณะของ

กิจกรรมทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้

เกิดความสามัคคีและเห็นองค์รวมของความรู้

มากข้ึน ในการจัดทำโครงงานบูรณาการมีการลง

พ้ืนท่ีค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับงาน

สานด้วยใบจากในท้องถ่ิน การสัมภาษณ์เก่ียวกับ

บุคคลในท้องถ่ินท่ีทำงานสานด้วยใบจาก สอด-

คล้องกับงานวิจัยของ วรรณี โสมประยูร (2539)

ท่ีพบว่าการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัส

กับชีวิตจริงในชุมชนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความเช่ือ ศาสนา

ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านการละเล่น ดนตรี

และการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านความเป็นอยู่และ

วิทยาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในภูมิ-

ปัญญาไทยมากขึ้น

 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษา

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิต

ชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก เป็นหลักสูตร

ที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทำให้ผู้เรียน

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน

ศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก มีทักษะกระบวนการ

ทำงาน และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้เกิด

ความภาคภูมิใจ รัก เห็นคุณค่าของท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้อง

ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียดและเตรียมความ-

พร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้อง

ช้ีแจงให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวน

การทำงานกลุ่ม บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม

ตลอดจนแนวทางการวัดผลและประเมินผล 

 3. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 4.  ควรเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้

จากห้องเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้อื ่น ๆ บ้าง 

เพ่ือฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทำให้นักเรียน

มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

 5. เวลาในการทำกิจกรรมควรใช้เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อกันจะได้ผลดีที่สุด

เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้

  



หน้า 65

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะ

พื้นบ้านด้วยใบจาก ในระดับชั้นอื่น ๆ

 2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยอาศัย

หลักการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 3. เชิญนักวิชาการหรือนักวิจัยเข้าไปร่วม

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 

 4.                   ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทำหลักสูตรบูรณาการ

ท่ีมีการบูรณาการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้องค์ความรู้

ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยใน

เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ด้าน

การวางแผนในการทำงาน 
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