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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อสรางเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 สําหรับครูผูสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนวิชาเกษตรตอเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดมีการนําเสนอเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งแบงออกเปน 3
บทเรียน ภายในบทเรียนแตละบทจะประกอบไปดวย เนื้อหา วีดิทัศน และคําถามทายบทเรียน โดยกลุมผูใชในการ
วิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 30 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนครูผูสอนวิชาเกษตร ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อกลุมผูใชเขาใชเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรียบรอย
แลวจึงตอบแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีการวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา เว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้นเหมาะ
สําหรับการนําไปใชเปนสื่อเสริมและสื่อเติม เพื่อเพิ่มความนาสนใจในการเรียนการสอนในหองเรียน และยังชวยทํา
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced learning) เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ
การเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปของ ขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันเขาไว
ดวยกัน (hypermedia) เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนในดานของลําดับการเรียนได
(sequence) ตามพื้นฐานความรู ความถนัด และความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียน
เนื้อหาเฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนไดโดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลว ซึ่งถือวาผูเรียนไดรับอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนเองจึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของตนเอง และครูผูสอนที่ไดทดลองใชมีความพึง
พอใจในดานตางๆ ดังนี้ ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบในระดับมากที่สุด ( x = 4.22) ดานเนื้อหาในระดับ
มาก ( x = 4.11) ดานการเขาชมบทเรียนในระดับมาก ( x = 4.11) ความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนในระดับมาก
( x = 4.19) แสดงใหเห็นวาเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
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การนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง และอาจมีบางสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูที่เขามาใช
บทเรียนไดรับประโยชนสูงสุดในการใชเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการทําวิจัยครั้ง
ตอไปควรมีการจัดทําเว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตรในทุกระดับชั้น และมีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย
คําสําคัญ : อีเลินนิ่ง บทเรียน เกษตร ประถมศึกษา

Abstract
The objectives of this study were 1) to generate agriculture subject lesson website in
Prathomsuksa VI for teachers and 2) to study the satisfaction of the teachers of Agriculture on
Agriculture subject lesson website in Prathomsuksa VI. In this research, several subjects were
presented for example content video and the end of lesson questions. The thirty samples, selected by
purposive sampling, were teachers of Agriculture in Prathomsuksa VI. The questionnaire schedule was
used to assess user’s satisfaction after using the lesson. Statistic used for data analysis were
percentage, mean, and standard deviation.
The results found that agriculture subject lesson website in Prathomsuksa VI is suitable for
supplementary and complementary. It also helps students to have the self-paced learning. The
presentation in the form of hypermedia allows student to control their own learning based on the
sequence of their basic knowledge and interest. In addition, students can select some of the specific
contents without having to repeat what they have already known the lessons on website. The students
to have freedom to control their own learning and enable students to have the self-paced learning.
Teachers who have tried the lesson were satisfied with the following aspects: contents were rated at
high level ( x = 4.11, 4.14, and 4.19 respectively) whereas design and layout were rated at the highest
level ( x = 4.22) Therefore it reflected usefulness of the website. However, it still needed improvement in
order to give users’ more advantageous from the website. For the future research study the lessons in
agriculture for every class level should be developed presented in the variety of styles.
Keywords : e-Learning, lesson, agriculture, prathomsuksa
E-mail : nooneil@hotmail.com

คํานํา

ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในวงการศึกษาอยางเปนอยางมาก เกือบจะทุกประเทศไดนําเอา
คอมพิวเตอรมาชวยในการการจัดการเรียนการสอนเปนสื่อในการเรียนรูใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทบทวนบทเรียน เรียนเสริมและศึกษาเปนรายบุคคล คอมพิวเตอรที่นํามาใชในวงการศึกษา ซึ่ง
แบงออกเปน 5 ดาน คือ (1) ดานบริหารการศึกษา (2) ดานการจัดการเรียนการสอน (3) เปนคอมพิวเตอรชวยสอน
(4) เปนอุปกรณการเรียนการสอน และ (5) เพื่อการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูล (ถนอมพร, 2541) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู
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การศึกษาเกษตรของประเทศไทยไดจัดในทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแตระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แตละระดับการศึกษามีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูทักษะ และเจตคติในวิชา
เกษตรกรรมอยางถูกตอง สามารถนําไปเปนพื้นฐานในงานอาชีพของตน และเผยแพรความรูใหบุคคลอื่นได จาก
จุดมุงหมายดังกลาวเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาการศึกษาเกษตรในทุกระดับการศึกษา ลวนมีความจําเปน (อดินันท
, 2542) แตในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางการเกษตร ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควรเนื่องจากขาดความ
สนใจจากผูเรียน หรือขาดความตั้งใจที่จะเรียนวิชาเกษตรอยางแทจริง สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดสภาพ
ดังกลาว นาจะมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (วีรพล, 2538)
ดังนั้น หากมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนจะสามารถชวยใหการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคมากขึ้น ปจจุบันมีหนวยงานที่ผลิต และจําหนายคอมพิวเตอรชวยสอนหลาย
ราย แตขณะเดียวกันสื่อที่มีการผลิตในทองตลาด มิไดสนองความตองการทางการเรียนการสอนอยางเต็มที่
กลาวคือสื่อที่มีการผลิตออกมาจําหนายอาจไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู ไมตรงกับปญหาการเรียนการสอนที่
จะตองแกไข (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541)
การเรียนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษานับเปนพื้นฐานใหกับผูเรียน เมื่อจบออกไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การเกษตรจัดเปนการศึกษาอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสรางพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชในการผลิตเกษตรกรรุนใหมที่มีพลังสมองพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะพัฒนาการ
เกษตรใหเจริญกาวหนาโดยการพัฒนาพื้นฐานการศึกษาใหแกเกษตรกร และผูที่กําลังจะเปนเกษตรกรในอนาคตวิธี
หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหนักเรียนเริ่มมีความเขาใจที่ถูกตอง มีคานิยมที่ดีเกี่ยวกับอาชีพเกษตร ปลูกฝง
ความรูสึกใหรักอาชีพใหมีความรูความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการเกษตร
นําความรูความสามารถดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันหรือไปประกอบอาชีพ การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
จะตองอาศัยปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือ ตัวนักเรียนเองวามีความสนใจใน
การเรียนวิชาเกษตรมากนอยเพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2534)
จากสาเหตุดั ง กล า วข างต น ผู วิ จั ยจึ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญของการพั ฒ นาบทเรี ยนวิ ช าเกษตร ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ผานระบบ e-Learning ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งจะชวยพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาเกษตร เพื่อเปนทางเลือกสําหรับครูผูสอนไดนําไปเปนสื่อการเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอนวิชา
เกษตรมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณและวิธีการ

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูผูสอนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัย
ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. บทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 บนเว็บไซต
การสรางเว็บไซต
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- เตรียมแผนการดําเนินงาน
- การศึกษาและวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล
ศึ ก ษาเนื้ อ หาบทเรี ย นวิ ช าเกษตร จากแบบเรี ย นวิ ช าเกษตรในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาที่ 6
ตลอดจนแผนการสอนของครูผูสอน ประกอบกับการสังเกต การสัมภาษณ การสอบถามขอมูลจากครูผูสอน และ
นักเรียน เพื่อทราบถึงเนื้อหาการเรียนการสอน
- นําขอมูลที่ไดศึกษามาออกแบบเว็บไซต
- สรางเว็บไซต โดยใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
- ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต ใหสอดคลองกับการใชงานและตรงตามความตองการของผูใชงาน
- ทดสอบการใชงาน
- แกไขขอบกพรองจากการใชงาน
- ติดตั้งบทเรียนวิชาเกษตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูใชสามารถเขาใชงานผานเครือขาย
Internet Explorer บนเว็บไซต
2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

Figure 1 Homepage website
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการวิเคราะหคํานวณหาคาทางสถิติ
1. ทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของแตละ
หัวขอ นําเสนอในรูปตารางและแปรผลดวยการบรรยาย
3. ความพึ งพอใจของผูใ ชบ ทเรีย นวิชาเกษตร ในระดับ ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 นํามาวิเคราะหโ ดยหา
คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปแบบตารางและแปรผลดวยการบรรยาย
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ผลการทดลองและวิจารณ

ผูใชบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้
1. เว็บไซตบทเรียนวิชาเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้นเหมาะสําหรับการนําไปใช
เปนสื่อเสริมและสื่อเติม การใชในลักษณะนี้เทากับวาเปนทางเลือกใหมอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึง
เนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียน เพื่อเพิ่มความนาสนใจในการเรียนการสอนในหองเรียน และยัง
ชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced learning) เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบของ hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนในดานของลําดับการเรียนได
(sequence) ตามพื้นฐานความรู ความถนัด และความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียน
เนื้อหา เฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนไดโดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลว ซึ่งถือวาผูเรียนไดรับอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนเองจึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของตนเอง และครูผูสอนที่ไดทดลองใชมีความพึง
พอใจในดานตางๆ
2. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.11) จาก table 1 ผลการวิจัยพบวา
จาก 13 รายการที่ไดสอบถามจากกลุมผูใชมี 5 รายการที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ นําความรูเกี่ยวกับ
งานเกษตรไปใชในชีวิตประจําวันได เห็นถึงคุณคาและสามารถนําความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวประเภทสวยงามไป
ใชในชีวิตประจําวันได แสดงใหเห็นถึงคุณคาและสามารถนําความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวไปใชใน
ชีวิตประจําวันได อธิบายความหมาย และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปุยอินทรีย และปุยอนินทรียหรือ
ปุยเคมีได อธิบายวิธีการเลี้ยงกระตาย และไกพื้นเมืองได และมีทักษะในการเลี้ยงสัตวประเภทสวยงาม ที่เหลือมี
ความพอใจในระดับมาก โดยมี 3 รายการที่มีความพึงพอใจมากกวารายการอื่นๆ ไดแก อธิบายวิธีการจัดการ
ผลผลิตเพื่อการบริโภค และจําหนายเบื้องตนได อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของพืชผักสวนครัวได
และอธิบายความหมาย ประโยชนของการเลี้ยงสัตวได ซึ่งสอดคลองกับ สมควร (2549) ที่ไดกลาวไววา เนื้อหามี
ความชัดเจนสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมชัดเจน แบบทดสอบทํา
ใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหายิ่งขึ้น การแยกยอยเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค บทเรียนออนไลนทําใหนักศึกษาได
ความรูเชนเดียวกับที่อาจารยสอนในหองเรียน มีเนื้อหาพอเพียงตามจุดประสงคกําหนดไว และบทเรียนออนไลนทํา
ใหเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น
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Table 1 Satisfaction of web’s contents
Satisfaction
S.D.

Level

3.80

0.71

High

3.93

0.74

High

4.43
4.00

0.63
0.74

Very high
High

3.87
4.23

0.78
0.73

High
Very high

4.07
4.30

0.58
0.53

High
Very high

4.00
3.97
4.20
4.23
4.40

0.69
0.81
0.81
0.57
0.56

High
High
High
Very high
Very high

4.11

0.68

High

Contents
Contents of the lesson enable the student to
- understand the management procedure in the
agriculture
- use and keep agricultural tools correctly and
appropriately
- apply agricultural knowledge in the everyday
life
- explain meaning, importance and usefulness of
the vegetable garden
- explain principle, caution of the backyard
garden
- explain meaning and compare the difference
between the organic fertilizer and inorganic fertilizer
- explain how to manage production after
harvesting
- apply knowledge for planting vegetables in
everyday life and able to explain its value
- explain the benefits of animal raising
- describe basic of animal raising
- enhance skills in beautiful pets raising
- explain how to raise rabbits and chickens
- apply knowledge for beautiful pets raising in
everyday life and able to explain its value
Average

3. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ โดยภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.22)
จาก table 2 ผลการวิจัยพบวา จาก 14 รายการที่ไดสอบถามจากกลุมผูใชมี 8 รายการที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ ความสวยงามของเว็บไซต รูปแบบของเมนูงายตอการใชงาน ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความหนาแนนของตัวอักษร ความเหมาะสมของภาพประกอบ ขนาดของตัวอักษรงายตอการอาน ความเหมาะสม
ของสีตัวอักษร และสีที่ใชสามารถสรางความนาสนใจ ที่เหลือมีความพอใจในระดับมาก โดยมี 6 รายการที่มีความ
พึงพอใจมาก ไดแก ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของสีพื้นบนหนาจอ รูปแบบตัวอักษรงายตอ
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การอาน ขนาดของภาพมีความสวยงาม เสียงบรรยายชัดเจน และความเหมาะสมของดนตรีประกอบ ซึ่งสอดคลอง
กับ บุญเลิศ (2551) ที่ไดกลาวไววา การออกแบบเว็บเพ็จที่ดี ควรมีขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร
พื้นหลัง และรูปภาพที่ใชประกอบบนเว็บเพ็จใหเหมาะสม ควรใชสีที่ดูแลวสบายตาในการอาน ยกเวนหัวขอหรือ
ขอความบางสวนที่ตองการเนน สามารถใชสีอื่นไดตามความเหมาะสม ควรจัดภาพใหมีความสัมพันธกับเนื้อหา
และจํานวนภาพพอเหมาะไมมากเกินไป จะทําใหเว็บเพ็จมีความนาสนใจมากขึ้น
Table 2 Satisfaction level of design and layout of website
Satisfaction
S.D.

Web design and layout
Home page
- Attractiveness of website
- Suitability of font size
- Suitability of font type
- Suitability of font color
- Suitability of illustration
- Suitability of color background
- Density of text
Webpage
- Legibility of font size
- Legibility of font type
- Attractiveness of picture
- Attractiveness of color
- Clearness of sound narrate
- Suitability of music assembles
- Easiness of menu – driven interface
Average

Level

4.60
4.17
4.37
4.23
4.33
4.17
4.33

0.56
0.75
0.61
0.50
0.48
0.79
0.61

Very high
High
Very high
Very high
Very high
High
Very high

4.30
4.17
3.97
4.20
3.97
3.93
4.37
4.22

0.60
0.75
0.81
0.66
0.56
0.69
0.67
0.65

Very high
High
High
Very high
High
High
Very high
Very high

สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึ กษาความพึ งพอใจการพั ฒ นาบทเรีย นวิ ช าเกษตร ในระดั บชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 ผ าน eLearning สามารถสรุปไดดังนี้
1. เว็บไซตบทเรียนที่สรางขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอความตองการของผูใชเห็นไดจาก
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบทเรียนวิชาเกษตรอยูในระดับมาก
2. ดานความพึงพอใจตอการออกแบบบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของกลุม
ตัวอยาง คือครูผูสอนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 46 ป
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ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ตอยูในชวงเวลา 4-6 ป และมีความสนใจใน
บทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับมาก ซึ่งกลุมตัวอยางผูใชงานมีความพึงพอใจในดานตางๆ
ในระดับมาก กลาวคือ
2.1 ดานเนื้อหา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมาก คือ นํา
ความรูเกี่ยวกับงานเกษตรไปใชในชีวิตประจําวันได เห็นถึงคุณคาและสามารถนําความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
ประเภทสวยงามไปใชในชีวิตประจําวันได และแสดงใหเห็นถึงคุณคาและสามารถนําความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก
สวนครัวไปใชในชีวิตประจําวันได ตามลําดับ
2.2 ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานการออกแบบและ
จัดรูปแบบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ความสวยงามของเว็บไซต รูปแบบของเมนูงายตอการใชงาน ความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความหนาแนนของตัวอักษร และความเหมาะสมของภาพประกอบ ตามลําดับ
การพัฒนาบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผาน e-Learning สวนใหญผูใชบทเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตยังไมถึงระดับมากที่สุด อาจมีบางสวนที่ตองปรับปรุงและแกไข เพื่อใหมีความ
เหมาะสมที่จะใชเปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาเกษตรตอไป ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการจัดทําบทเรียนวิชา
เกษตรในทุกระดับชั้น มีการใชสื่อการนําเสนอที่หลากหลาย และคําถามทายบทเรียนควรจัดใหมีหลากหลายรูปแบบ
เชน ถูก หรือ ผิด ตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน
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