
บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช

รูปแบบซิป มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช

รูปแบบซิป ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

- 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี 

ไดแก ผูบริหารโรงเรียนวัดนอก จํานวน 6 คน ครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน  

6 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 52 คน กรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชนจํานวน 9 คน 

และผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 - 6 จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลดวยคา  

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารสถานศึกษา 

/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา/

ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมดีเชนกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 1.  ดานบริบท (Context) โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสม            

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานเอกลักษณของโรงเรียนวัดนอก (อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย) ดานวิสัยทัศน พันธกิจโรงเรียนวัดนอก และดานวิสัยทัศนกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็น

วาเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมดี 

และไดใหความคิดเห็น เชน โดยทั่วไปของชุมชนต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับ  

การประกอบอาชีพ และชุมชนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนวัดนอก ใหความชวยเหลือ และรวมมือกับ

โรงเรียนในดานตาง ๆ เปนอยางดี 
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 2.  ดานปจจัยนําเขา (Input) โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ดานโครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานสาระการเรียนรู

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานมาตรฐานการเรยีนรู,ตัวช้ีวัด,คําอธิบายรายวิชา ดานคุณสมบัติ

ของครูผูสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสม      

อยูในระดับมาก ดานอาคารสถานที่ ดานสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ดานแหลงเรียนรู และ

ดานงบประมาณ พบวา ครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา/

ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมดี และไดใหความคิดเห็น เชน สื่อและอุปกรณ มีความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตในบางสวน

ยังขาดการดูแลรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  ดานกระบวนการ (Process) โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานการวัดและ

ประเมินผล พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสม        

อยูในระดับมาก ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน มีความเห็น

วาเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมดี 

และไดใหความคิดเห็น เชน ควรจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน       

โดยเนนใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ตนเองถนัด เพื่อจะไดสามารถนําไปตอยอดเปนวิชาชีพ        

ในอนาคตได  

 4.  ดานผลผลิต (Product) โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสม 

อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดานคุณลักษณะ

อันพึงประสงค พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

สวนครูผูสอนมีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญ

เห็นวามีความเหมาะสมดี และไดใหความคิดเห็น เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในปการศึกษา 2558 โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 74.80 สวนป 2559 มีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ

ดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 88.19 สรุปไดวาป 2558 - 2559 มีนักเรียนที่มีสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งสูงกวา

เกณฑการประเมินที่ต้ังไววานักเรียนไมนอยกวารอยละ 70  

สวนเปรียบเทียบคุณลักษณะ 8 ประการของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในป

การศึกษา 2558 โดยภาพรวม พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอัน      

พึงประสงคระดับดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 100 สวนป 2559 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยผล      
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคมีระดับดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 93.59 สรุปไดวาป 2558 - 2559 

มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวาเกณฑการประเมินที่ต้ังไววานักเรียนไมนอยกวารอยละ 80  

 

อภิปรายผล 

 

ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี       

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป 

จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน กรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน 

ครูผูสอน และผลการเรียนของนักเรียน มีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลรายดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก ดานบริบท (Context) จากผลการประเมิน พบวา โดย

ภาพรวม ผูบริหาร/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน ไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลทั้งจากนโยบายของเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีการศึกษานโยบายและหลักสูตรของโรงเรียน และยังได

ทําการศึกษาถึงบริบทของชุมชน พบวา วิถีชีวิตของคนในชุมชนโรงเรียนวัดนอกมีการทําการเกษตร 

ทําธุรกิจสวนตัวในการรับซื้อขายนํ้ายาง เพาะพันธุตนกลายางพาราและตนกลาปาลม เพื่อจําหนาย  

ทําฟารมเห็ดในหมูบานเพื่อจําหนาย ปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคและจําหนายตามตลาดนัดในชุมชน 

ทํานํ้าหมักชีวภาพ - ปุยชีวภาพไวใชเองในภาคการเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลติและปลอดจากสารเคมี

ปนเปอน และในชุมชนมีแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณใกลคลองชลประทานในยามคํ่าคืนชาวบานจะจับปลา

ตามคูคลองใกลบานมาบริโภค เมื่อจับปลามาไดมากก็จะนํามาแปรรูปอาหารดวยการทําปลาเค็ม ปลา

แดดเดียวไวจําหนาย ทําใหหลักสูตรจึงมีความสอดคลองกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ ของชุมชนดวยการ

จัดการเรียนการสอนตรงตามหลกัสตูรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหนวยงานเกษตรและ

งานอาชีพ ที่มุงเนนการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

และไดรับความรวมมอืจากชุมชนในการสงเสริมการจดัการเรยีนการสอน มีวิทยากรชาวบาน หัวหนาชุมชน 

มาใหความรูเสริมเพิม่เติมจากที่ครูสอนในหองเรียน เชน การทํานํ้าหมักชีวภาพ การถนอมอาหารแบบ

ภูมิปญญาชาวบาน การทําขนมสารทเดือนสิบ ซึ่งเปนการบูรณาการความรูสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน

ภาคใต และหนวยงาน องคกรตาง ๆ รอบบริเวณโรงเรียนวัดนอกใหความชวยเหลอืพรอมทั้งใหรวมมือ

กับโรงเรียนในดานการบริการแหลงเรียนรูในชุมชนใหนักเรียนไดไปศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ

เพาะพันธุขาว (ศูนยวิจัยพันธุขาว) เพาะ/ขยายพันธุปาลม (ศูนยวิจัยพันธุปาลม) การเพาะเลี้ยงเห็ด 

(ศาลาประชาคมหมูที่ 2 ตําบลศรีไชยคราม) จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก           

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินตนา พันธกลา (2551 : ก) ไดศึกษาการวิจัยการประเมินหลักสูตร



 114 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผลการประเมินพบวา ดาน

บริบทของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา เจตคติและทักษะวิชาชีพ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดในระดับมาก โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับเน้ือหา เน้ือหามีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสตูร มีความถูกตองทันสมัยสามารถนําไปประยุกตใชสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ เศรษฐชัย วิสาทาโส (2556 : ก) ไดศึกษาการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต2 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 อันเน่ืองมาจากการจัดทําโครงสรางหลักสูตรตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวาง

หลักสูตรกับ สภาพแวดลอมของชุมชนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จงฤดี ไสยสัตย (2550 : ก) ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา 

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการมีการดําเนินการในระดับ

มาก สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู       

การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมดี ทั้งน้ี เน่ืองมาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร     

ของโรงเรียนไดมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาก็ไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น ใหความเขาใจเกี่ยวกับกับบริบทของทองถ่ิน ทําใหโรงเรียนสามารถสรางหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับบริบทของทั้งโรงเรียนและของชุมชน นอกจากน้ันกรรมการสถานศึกษา 

/ผูนําชุมชน ไดใหความคิดเห็นวาโดยทั่วไปของชุมชนต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับ

การประกอบอาชีพ  

 2.  ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก ดานปจจัยนําเขา (Input) จากผลการประเมิน พบวา โดย

ภาพรวม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูรวาเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก 

โครงสรางของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานสาระ

การเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดคําอธิบายรายวิชา 

ผลจากการประเมินพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดโครงสรางหลักสูตรเหมาะสม

กับวัยและระดับช้ันเรียน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน การจัดการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนไดเกิดทักษะและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เน้ือหาบทเรียน
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มีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรครบถวน ทันสมัย เน้ือหาบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนา

ทั้งดานความรูและทักษะการทํางาน คิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิวัตถ ศรีดํารง 

(2556 : ก) ไดทําการวิจัยการบริหารสถานศึกษาสูการเปนโรงเรียนคุณภาพ : การศึกษาทฤษฎีฐานราก 

พบวา ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผูบริหารมีภาวะผูนํา จัดการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน บานและผูปกครอง มีผลงานเปนที่ประจักษผูปกครอง

และชุมชนยอมรบั และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ผูเรียนไดรับการพัฒนาบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

บุคลากรสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานคุณสมบัติของครูผูสอน พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองมากจาก

ครูผูสอนมวุีฒิการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนกําหนด และมีประสบการณในการสอนดานวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีทําใหเกิดความชํานาญในการวิเคราะหหลักสูตรและจดัทําแผนการเรียนรูตาม

คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางของหลักสตูร เพื่อใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

ครูมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอแสวงหาความรู เทคนิควิธีการสอนใหม ๆ ในสาระเทคโนโลยีเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูในสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัย

ของ พรทิพย เอี่ยมประเสรฐิ (2556 : ก) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะในการจัดประสบการณ

เรียนรูของครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร         

ผลการพบวา ดานสมรรถนะในการจัดประสบการณการเรียนรูครูปฐมวัยโดยรวมอยูในระดับมากและ

พิจารณาเปนรายดาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรและผูเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาคือ การวัดผลประเมนิผลการเรยีนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ตามลําดับ และปจจัย

การพัฒนาครู และปจจัยองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะในการจัดประสบการณการเรียนรู 

ครูปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ปจจัยการพัฒนาครูมีความสัมพันธ

ทางบวกสูงสุดกับสมรรถนะในการจัดประสบการณการเรียนรูครูปฐมวัย ดานอาคารสถานที่ ดานสื่อ 

วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ดานแหลงเรียนรู และดานงบประมาณ พบวา ครูผูสอน มีความเห็นวา

เหมาะสมอยูในระดับมาก เพราะหองเรียนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน มีหองสื่อเทคโนโลยีใหนักเรียนไดคนควาหาความรู

ผานสื่อเทคโนโลยี นอกจากน้ันยังไดคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดลอมในชุมชนเปนอยางดี 

เมือ่บริบททั้งของโรงเรียนและชุมชนมีความพรอมและอุดมสมบูรณสอดคลองกับหลักสูตร ทําใหโรงเรียน

ไดรับการสนับสนุนในดานปจจัยนําเขาไปดวย กลาวคือ โรงเรียนมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนสื่อ

และอุปกรณในการจัดการเรยีนการสอนอยางพอเพียง มีสถานที่ ครูผูสอนรวมทั้งผูนําชุมชน ผูปกครอง

ไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหมีทั้งสื่อและอุปกรณ             

ที่เหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ จารุไพบูลย (2550 : ก) ทําการประเมินหลักสูตร   

พุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร ในดานปจจัยเบื้องตน พบวา โครงสรางหลักสูตร สวนใหญมีความเหมาะสมอยูใน
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ระดับมาก เน้ือหารายวิชามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก บุคลากรสวนใหญมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก สภาพแวดลอม อุปกรณ อาคาร สถานที่และหองสมุด สวนใหญมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก และงานวิจัยของ ฐิติมา นิติกรวรากุล (2554 : ก) ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

วัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” จังหวัดราชบุรี ชวงช้ันที่ 3 - 4 โดยใชรูปแบบการประเมินซิปโมเดล 

พบวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ ผูบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผูสอน เห็นวาเหมาะสมในระดับมาก สวนกรรมการสถานศึกษา 

/ผูนําชุมชน สวนใหญก็เห็นวาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ดานปจจัยนําเขา (Input) มีความเหมาะสมดี ทั้งน้ี เน่ืองมาจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรของโรงเรียน

ไดทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการราง

หลักสูตรสถานศึกษา จึงทําใหหลักสูตรมีปจจัยนําเขาที่สอดคลองเหมาะสม สวนในกรณีที่กรรมการ

สถานศึกษา/ผูนําชุมชนไดใหความเห็นวา สื่อและอุปกรณ มีความเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตในบางสวนยังขาดการดูแลรักษาใหสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนวัสดุอุปกรณที่สามารถเสื่อมสภาพไป

ตามกาลเวลาและการใชงาน ซึ่งทางโรงเรียนจะสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการดูแลรักษา หรือ

จัดหาวัสดุอุปกรณใหมีอยางเพียงพอตอไป 

 3.  ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก ดานกระบวนการ (Process) จากผลการประเมิน พบวา 

โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ไดแก ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/

หัวหนากลุมงาน และครูผูสอน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมงาน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนไดมีการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับเกา ทําใหหลักสูตร

มีความเหมาะสมทั้งในสวนของบรบิทและปจจยันําเขา ดังน้ันเมื่อมาถึงข้ันตอนของกระบวนการในการ

ใชหลักสูตร ทั้งในดานกระบวนการเรียนการสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งไดดําเนินการตามหลักสูตรที่ไดวางไวอยางสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สอดคลอง

กับปจจัยนําเขา เชน ครูผูสอน อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน แหลงเรียนรู 

งบประมาณ ทําใหกระบวนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายของหลักสูตร  

จากงานวิจัยของ สุจิตรา แบบประเสริฐ (2552 : 22) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปญญา พบวา การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยเพือ่สงเสริมพหุปญญา

ของนักเรียนระดับปฐมวัยทําใหนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาพหุปญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะ          
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ที่พึงประสงคของโรงเรียนเมข้ึน ผลการแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและผูปกครอง พบวา           

ทุกฝายมีความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาข้ึน และมีความเห็นวาหลักสูตรมีความ

สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย บริบทของโรงเรียนและชุมชน  

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนินทร ยาระณะ (2554 : ก) 

ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรที่เนนกระบวนการเรียนรูโดยการทําโครงงานเพื่อสงเสริมทักษะ

ภาษอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ขอมูลพื้นฐานและความตองการจําเปน 

ประกอบดวย แนวทางการสรางหลักสูตร ข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูโดยการทําโครงงาน แนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการทําโครงงาน การกําหนดช้ินงาน การแสดงความสามารถ

ทางดานภาษา หลักสูตรที่สรางข้ึนมีองคประกอบที่สําคัญคือ หลักการ และโครงสรางการจัดหลักสูตร

ที่เนนกระบวนการเรียนรูโดยการทําโครงงานซึ่งนักเรียนเลือกหัวขอตามความถนัดและความสนใจ 

เนนแผนการทํากิจกรรมการเรียนรูฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษไปพรอมกับกระบวนการทําโครงงาน   

ผลการตรวจหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการ

ทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมาก นักเรียนมีความพึง

พอใจตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ จรูญ จับบัง (2555 : ก)   

ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานคณะกรรมกรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พบวา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม 4 

ยุทธศาสตรหลัก คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 2) การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน 

4) การสงเสริมและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัด การมีสวนรวมในเครือขายชุมชนและ

ทรัพยากร มีการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมี

โอกาสไดเรียนรูอยางหลากหลายเพิ่มข้ึนตามศักยภาพของตนและไดเรียนรู อยางมีความสุข และ            

เกิดความรักและความผูกพันกับโรงเรียนมากย่ิงข้ึน 

  งานวิจัยของวราภรณ แผนทอง (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3 ของสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 2 พบวา การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน 

โดยเนนใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ตนเองถนัด เพื่อจะไดสามารถนําไปตอยอดเปนวิชาชีพ  

ในอนาคตได ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาจะเนนความสอดคลองกับ

บริบท ปละปจจัยนําเขาของสถานศึกษาและชุมชน จนยังไมไดมีการคํานึงถึงนักเรียนแตละคนมาก

เทาที่ควร รวมทั้งความสามารถ ความสนใจของนักเรียนที่แตกตางกันอยางชัดเจนมากนัก ดังน้ัน

โรงเรียนจะสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการศึกษาถึงความตองการและความแตกตางของนักเรียน
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แตละคน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได รวมทั้งสามารถนําความรู        

ไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ การคนพบความสนใจของตนเอง รวมถึงการประกอบอาชีพ 

 4.  ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก ดานผลผลิต (Product) จากผลการประเมิน พบวา โดย

ภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวาเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ไดแก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวา ผูบริหารสถานศึกษา/

หัวหนากลุมงาน มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สวนครูผูสอนมีความเห็นวาเหมาะสม 

อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่หลักสูตรมีความเหมาะสมต้ังแตดานบริบท ดานปจจัย

นําเขา และดานกระบวนการ ทําใหผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูยอมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  

  นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          

เปนการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนจะไดเรียนรูจากการทํางานดวยตนเอง 

เรียนรูการทํางานรวมกันกับผูอื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองข้ึนได รวมทั้งเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี ไมใชสงเสริมแตวิชาการเพียงดานเดียว ซึ่งเห็นได

จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในปการศึกษา 2558  

โดยภาพรวม นักเรียนมีผลการเรียนระดับดี (เกรด 3) ข้ึนไป มีอยูเพียงรอยละ 74.80 และในป 2557  

มีนักเรียนรอยละ80 ผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 อยูในระดับดีข้ึนไป (โรงเรียนวัดนอก, 2557 : 

8) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยโดยรวมลดลงจาก

เดิมรอยละ 5.2 เกิดผลกระทบภายนอกจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อันเน่ืองมาจากสภาพดินฟาอากาศ

เกิดมรสุมฝนตก นํ้าทวมในแหลงที่ทํากิน ทําใหผูปกครองไมสามารถทําการเกษตรได โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงอาชีพหลักของคนในชุมชนโรงเรียนวัดนอก จะรับจางกรีดยางรายวัน ซื้อขายนํ้ายางรายวัน ปญหา

ดังกลาวทําใหผูปกครองจึงไมมีรายไดมาใชจายในครอบครัวอยางเพียงพอ ผูปกครองไมมีเงินให

นักเรียนเปนคายานพาหนะและไวใชจายที่โรงเรียน ผูปกครองจึงใหนักเรียนขาดเรียนอยูบอย ๆ และ

ผูปกครองบางคนยายถ่ินฐานเพื่อหาอาชีพใหมเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและนักเรียนจึงตองยายโรงเรียน

ติดตามผูปกครอง เมื่อเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนจึงนํานักเรียนเขามาศึกษาตอยังโรงเรียนวัดนอกอีกครั้ง 

ปญหาเหลาน้ีทําใหนักเรียนขาดการเรียนรูอยางตอเน่ือง เรียนไมทันเพื่อนจึงเกิดความเบื่อหนายตอ

การเรียน เมื่อมีการวัดความรูตามตัวช้ีวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวาคาเฉลี่ย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรายุทธ เพ็ชรซีก 

(2553 : ก) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : ศึกษากรณีโรงเรียนมีนประสาทวิทยา ผลการวิจัยกลาววา ปจจัยทางเพศ 

อายุ อาชีพบิดา มารดา และสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สวนป 2559 มีนักเรียนที่ไดผลสัมฤทธ์ิการเรียนระดับดี (เกรด 3) ข้ึนไป มีอยูรอยละ 78.62 จะเห็นได

ชัดวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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  งานวิจัยของ พรพรรณ โชติพฤกษวัน (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 1 และ 2 โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พบวา 1) ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โดยภาพรวมและรายดานมีความเหมาะสม สวนผลการประเมนิหลกัสตูรของผูเรียน

ในดานผลผลิต พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และงานวิจัยของ วันชัย เทียมทัด (2548 : ก) ไดทําการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา ประจําป 2548 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารมีกระบวนการเรงรัด  

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกดานซึ่งเปนผลใหผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในระดับ ม.3 

และ ม.6 อยูในเกณฑที่นาพอใจ ดี ดีมากตามลําดับ นอกจากน้ีผูบริหารมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ

ของนักเรียนอยูในระดับมาก และมากที่สุด สวนกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน สวนใหญเห็นวา         

มีความเหมาะสมดี และไดใหความคิดเห็น เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของผูเรยีน อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจาก ในกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนในสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทํางานรวมกัน

เปนกลุม จะเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความมุงมั่นในการทํางาน เปนตน        

ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ อันไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย         

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ และเมื่อเปรียบเทียบ

คุณลักษณะ 8 ประการของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในปการศึกษา 2558 โดยภาพรวม 

พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 100  

สวนป 2559 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคมีระดับ 

ดีข้ึนไป มีอยูรอยละ 93.59 ซึ่งระดับคะแนนการประเมินลักษณะอันพึงประสงคในป 2559 ลดลง       

อันเน่ืองมาจากนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนชวงวัยจากวัยเด็กเขาสูวันรุนตอนตนสงผลทําใหพฤติกรรม

ของนักเรียนเปลี่ยนไปตามสมัยแฟช่ัน เลียนแบบสื่อเทคโนโลยี ครูและผูปกครองมีสวนชวยในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในทางที่ดีข้ึนดวยการ ดูแลเอาใจใสนักเรียนโดยใชหลักกัลยามิตรเขา

มาดูแลแนะนําผูเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนก็มีคะแนนดีเย่ียมมากกวาระดับอื่น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ 8 ประการ ใหมากข้ึน      

โดยโรงเรียนและผูปกครองควรรวมมือกัน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะ 8 ประการ           

ไดทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยวรรณ สุขใจวัฒนา (2553 : ก)  

ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักบริหาร 

งานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาระดับของพฤติกรรม

การเรียนดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ ดีอยูในระดับปานกลาง ปจจัย

สภาพแวดลอมทางสังคมและปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนดีข้ึนของ
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นักเรียนสามารถทํานายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรยีน พบวาการตระหนักรูดานการเรียน บรรยากาศ

ทางการเรียนและการสนับสนุนของครอบครัว สงผลทําใหการจัดการเรียนรูพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 

สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน กระบวนการจัดการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของนักเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอาภรณ อินตะชัย (2556 : ก) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพเชียงใหม พบวา คุณภาพการสอน เจตคติตอการเรียนและพฤติกรรมในการเรียน            

มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก คุณภาพการสอน เจตคติตอการเรียน 

และสภาพแวดลอมในการเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี       

โดยใชรูปแบบซิป พบวา ความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี       

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอ

ดอนสัก จังหวัด สุราษฎรธานี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

 1. ดานบริบท (Context) ในชุมชนโรงเรียนวัดนอก มีภูมิทัศนเหมาะแกการทํา

การเกษตร ทําประมง และมีหนวยงานที่สงเสรมิความดานการเกษตร เชน ศูนยวิจัยพันธุขาว ศูนยวิจัย

เพาะพันธุปาลม ทางโรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนไดเรียนรูแบบโครงงานและ

เขาไปศึกษากรรมวิธีการเพาะพันธุพืช เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการสรางรายไดพิเศษระหวางเรียน 

 2. ดานปจจัยนําเขา (Input) ทางโรงเรียนจัดหลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี       

มีสถานที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การปรับภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน      

โดยการจัดสถานที่ใหเปนสัดสวนเหมาะสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ เชน การจัดทําแปลงเกษตร 

เลี้ยงไกไข เลี้ยงปลาดุก สวนการเรียนรูในการขนม ทําอาหาร สามารถใชโรงครัวของโรงเรียนเปนศูนย

ฝกปฏิบัติการ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษะในการทํางานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและ

สรางอาชีพใหแกตนเองได 
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 3. ดานกระบวนการ (Process) จากการสัมภาษณ กรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง

มองเห็นความสําคัญขององคความรูภายในชุมชนมาจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมและควรใชนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยจัดวิทยากรในชุมชนที่มีทักษะ       

การทําขนม การทําอาหาร และเพาะพันธุพืช มาใหความรูแกนักเรียนตามความถนัดและสนใจ โดย

สงเสริมนักเรียนตามความสามารถของบุคคล ไมจําเพาะวาตองเปนเฉพาะวิชาหลักเทาน้ัน  

 4. ดานผลผลิต (Product) ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไปใชในชีวิตประจําวัน โดยรวมมือกับผูปกครอง ชวยกันสงเสริมใหนักเรียน

ไดปฏิบัติจริง เชน การทําความสะอาดบาน การทําอาหาร การปลูกตนไม เปนตน และมีการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมควบคูการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การประเมินกลกัสตูรควรศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการใชหลกัสตูรสถานศึกษากลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพในการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช 

 2. การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน เพื่อไดสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในทองถ่ิน 

 3. ประเมินหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูดวยวิธีประเมินแบบผสมผสานเก็บขอมูล

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือและรายงานผลการประเมินใหทุกกลุมสาระ

การเรียนรูทราบ เพื่อใหแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอไป 


