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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงปฎิบติัการในชัน้เรียนนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส 

โดยใช้แหลง่เรียนรู้สวนเกษตรเป็นฐาน  และศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความ

พงึพอใจทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดตู้ปลา จํานวน 10 คน กระบวนการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน

หลกั คือ การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ และการทดลองจดัการเรียนรู้ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

แบบทดสอบวดัความรู้ แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทกัษะกระบวนการทํางาน

กลุม่ และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี คา่เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศกึษา พบวา่ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส ท่ีประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ ความคิดรวบ

ยอด/ขอบเขตเนือ้หาสาระ กระบวนการจดัการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล จํานวน 5 แผน 

แตล่ะแผนมีขัน้ตอนการบรูณาการ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้สร้างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้น อภิปรายและสรุป 

และประเมินผล โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงในแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรของโรงเรียน ส่วนผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส สามารถทําให้

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัดีทัง้ 3 ด้าน ส่วนความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ 

อยู่ในระดบัมาก  

คาํสาํคัญ : การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ สวนเกษตร 
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Abstracts 

 This classroom research aimed to develop a Learning Unit named “Beautiful Fish in Clean 

Water” using “Agro-Garden” as a base, to examine the result of this learning unit in terms of learning 

achievement and to measure the learning satisfaction of 10 students registering for the course of Fish 

Aquarium Management. There were 2 phases of research: Development of the learning unit and Trial 

of the learning unit took 5 weeks of learning. Following the trial, learning evaluation was done through 

learning achievement test, assessment of scientific process skills, assessment of group work skills 

and a questionnaire to measure students’ satisfaction with learning. Statistical analysis was done with 

the data in terms of frequency distribution, arithmetic mean, percent, and standard deviation. 

 The findings showed that the learning unit of “Beautiful Fish in Clean Water” including 

objectives, concepts / scope of knowledge content, learning management process, media / learning 

source and learning measurement and evaluation in five lesson plan manage with the integrated 

model – to engage, to plan, to explore and search, to discuss and conclude, and to evaluate – by 

using “Agro-Garden” learning  source  as a base. Regarding students’ learning achievements, it was 

found that learning management by the learning unit of “Beautiful Fish in Clean Water” resulted in 

good learning achievements of students in all 3 dimensions. As for students’ learning satisfaction, it 

was found at the high level. 

Keywords : agricultural learning, learning unit development, learning source, agro-garden 
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บทนํา 

 แนวคิดในเร่ืองการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 

2559)  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2559) มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะท่ีมี

ศักยภาพและมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว เป็น

คณุลกัษณะแห่งการเรียนรู้ มีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ ประเมินค่า และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถท่ีจะรับ ถ่ายทอด และเผชิญหน้ากบัสถานการณ์

ใหม่ ๆ รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ ตระหนักในการมีส่วนร่วมท่ีจะรักษาวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และมีคณุธรรมตามหลกัศาสนา  

 การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีต้องดําเนินการ 

เพราะฉะนัน้ในปี พ.ศ.2542 จึงมีการปฏิรูปการศกึษา โดยมีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ในหมวดท่ี 4 ได้

กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545) ดงันัน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวแนวการจดัการศกึษาจะต้องจดัขึน้อย่างหลากหลายตาม

ความต้องการของผู้ เรียน โดยเช่ือว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียน
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สําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ

โดยครูจะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึงเป็นการเรียนท่ีเน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์  การ

แก้ปัญหา และการปฏิบติัจริง หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้การศกึษาเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง

วฒันธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 

สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ให้สถานศึกษาจัด

หลกัสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชน สงัคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจดัการเรียนการสอน 

ควรใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้รอบตวัทุกประเภท ระบบสารสนเทศ รวมทัง้จาก

เครือข่ายการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ชมุชน (กรมวิชาการ, 2551)  

 ดงันัน้การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง การเรียนการสอนตามสภาพ

จริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการ

เรียนรู้แบบบูรณาการของนกัเรียน คาดว่าจะสามารถช่วยพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างแท้จริงทํา

ให้นกัเรียนมีพฒันาการทางด้านสติปัญญา เป็นคนดีของสงัคม และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ   

 จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบปัญหา

สําคญัท่ีน่าสนใจ คือ นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริงมากกว่าการเรียนรู้เนือ้หาใน

ชัน้เรียน จงึสง่ผลให้การเรียนรู้ขาดการเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาและการปฏิบติั และนกัเรียนแสดงความต้องการท่ี

จะให้อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน เน่ืองจากนักเรียนมี

ความเห็นว่าการเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนนอกชัน้เรียน จะช่วยกระตุ้นให้ตวันักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจ

ติดตามบทเรียนได้มากขึน้  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบัติการท่ีเรียนรู้

ด้วยปะสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทํา 

ผู้ เรียนได้ปฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทํา ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทกัษะ

การเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2545) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

สวนเกษตรเป็นฐานนับเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งในท่ีนี ้คือ พืน้ท่ี

ภายในสวนเกษตรท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือการเรียนรู้ อาศยัการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงจากสวนเกษตรทัง้เชิง

ทักษะและการค้นพบจากห้องทดลองท่ีมีชีวิต ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนา

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ (FAO, 2004) นอกจากนี ้Jaime, z. (2006) ยงักล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สวนเกษตร

เป็นฐานมีแนวคิดมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมรอบตวั การใช้สวนเกษตรเป็นฐานในการเรียนรู้ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะช่วยพัฒนาทกัษะชีวิต 

และทกัษะการดํารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน จาอาจถงึการพฒันาทกัษะทางอาชีพขัน้พืน้ฐานด้วย  จากท่ีกล่าวมาแสดงให้
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เห็นว่า แนวทางการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรเป็นฐาน คาดว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

อีกทัง้ยงัตอบสนองความต้องการของนกัเรียนด้วย โดยการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ ซึง่จากการศกึษาของ ขนิษฐา 

สรรเสริญ ณัฐสกล ศรีสารากร และสนัติ ศรีสวนแตง (2551) พบว่า การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชางาน

เกษตรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียนสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้สงูขึน้ และนกัเรียนมี

ความพงึพอใจในระดบัมาก 

 ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้สวน

เกษตรเป็นฐานจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเ รียนหรือไม่  โดยนํา

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส รายวิชา การจัดตู้ปลา 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ 

“สวนเกษตร”ของโรงเรียน ในลกัษณะการเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือนําผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “ปลาสวย ในนํา้ใส” โดยใช้แหลง่เรียนรู้ “สวนเกษตร” เป็นฐาน   

 2. เพ่ือศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองปลาสวย ในนํา้ใส  

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) เพ่ือ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ บนฐานการจัดการเรียนรู้ใน

แหลง่การเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นหลกั ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดงันี ้

  1.1 วางแผนการวิจัยและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ก่อนทําการวิจยัทีมผู้ ร่วมกบัอาจารย์ท่ี

ปรึกษาได้ศกึษาบริบทของโรงเรียน และศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ศกึษา

มาตรฐานและตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ เพ่ือกําหนดปัญหา ตัง้วตัถุประสงค์และสมมุติฐานของ

งานวิจยั ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา การจดัตู้ปลา (สาระเพ่ิมเติม) สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

และวางแผนดําเนินการทดลองจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 

  1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ และเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ดําเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส โดยใช้แหล่งเรียนรู้ สวนเกษตร 

เป็นฐานในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําสาระและมาตรฐานและตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานฯ  ร่วมทัง้องค์ประกอบของสวนเกษตรในโรงเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์และสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกั คือ 1) วตัถุประสงค์ 2) ความคิดรวบยอดและสาระสําคญั 3) กระบวนการ

จดัการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 5) รูปแบบ/เคร่ืองมือการวดัและการประเมินผล ทัง้ 5 องค์ประกอบ
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ผ่านการพิจารณาความถูกต้องด้านเนือ้หาและสํานวนภาษาจากผู้ เช่ียวชาญ นํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไป

ทดลองใช้ 

ขัน้ตอนที่ 2 ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ทีมผู้ วิจยันําแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบทีมผู้สอน กบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนรายวิชา การจดัตู้ปลา (สาระเพ่ิมเติม) ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 โดยใช้

เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 5 สปัดาห์ๆละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) โดยใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย

ในพืน้ท่ีสวนเกษตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ และเนือ้หา โดยในแตล่ะครัง้จะทําการประเมินทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เม่ือสอนครบ 5 สปัดาห์ทําการทดสอบความรู้หลงั

เรียน และสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนท่ี

ลงทะเบียนรายวิชา การจดัตู้ปลา (สาระเพ่ิมเติม) ตามความสนใจของนกัเรียน จํานวน 10 คน ในภาคปลาย ปี

การศึกษา 2554 เป็นนักเรียนหญิงทัง้หมด มีระดบัผลการเรียนอยู่ในระดบัปานกลางถึงดี ความสามารถของ

นกัเรียนคอ่นข้างมีความหลากหลาย สว่นใหญ่สนใจกิจกรรมฝึกปฏิบติัมากกวา่การเรียนรู้เนือ้หา  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย  

1) แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 5 แผนๆ ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) 

2) แบบทดสอบความรู้หลงัเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบปรนยัจํานวน 25 ข้อ ตอนท่ี 2 

เป็นข้อสอบอตันยั จํานวน 1 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน 

3) แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า จํานวน 8 ข้อ มี

เกณฑ์การตดัสินคะแนน ดงันี ้

  20 – 24  คะแนน  หมายถงึ   ดี 

  14 – 19  คะแนน  หมายถงึ   ปานกลาง 

  8 – 13  คะแนน  หมายถงึ   ควรปรับปรุง 
4) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม่ เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า จํานวน 7 ข้อ มีเกณฑ์การ

ตดัสินคะแนนดงันี ้

  2.40 – 3.00  คะแนน  หมายถงึ   ดี 

  1.70 – 2.39  คะแนน  หมายถงึ   ปานกลาง 

  1.00 – 1.69  คะแนน  หมายถงึ   ควรปรับปรุง 

5) แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินค่า 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ มี

เกณฑ์การตดัสินคะแนน ดงันี ้

  4.50 – 5.00 คะแนน  หมายถงึ  มากท่ีสดุ 

  3.50 – 4.49 คะแนน  หมายถงึ  มาก 

  2.50 – 3.49 คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 

  1.50 – 2.49 คะแนน  หมายถงึ  น้อย 
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  1.00 – 1.49 คะแนน  หมายถงึ  น้อยท่ีสดุ 

 เน่ืองจากงานวิจยันีมี้เป้าหมายหลกัเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชัน้เรียน ประกอบด้วยผู้ มีส่วนร่วม 3 

ฝ่าย คือ นิสิตชัน้ปีท่ี 4 สาชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้ ดําเนินการวิจัย อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ี

เลีย้งในโรงเรียนท่ีทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา ความสมดุลระหว่างความเท่ียงตรงตามบริบทกับความเช่ือถือได้ทาง

วิชาการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นประเดน็หนึง่ท่ีควรอภิปราย ในการวิจยันีค้ณะผู้ วิจยัทําการเก็บข้อมลูด้วย

วิธีการและเคร่ืองมือท่ีสอดคล้องกบัประเด็นการศึกษา โดยพิจารณาถึงความเท่ียงตรงผ่านอาจารย์นิเทศก์และ

อาจารย์พ่ีเลีย้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลของการใช้หลกัสตูรด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการทํางาน

กลุ่ม และความพึงพอใจ โดยใช้สถิติพรรณนาแสดงด้วยค่าจํานวนร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวยในนํา้ใส 

 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวยในน้ําใส ท่ีพฒันาขึน้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐาน ประกอบไปด้วยแผนการจดัการเรียนรู้จํานวน 5 แผน แต่ละแผนมีขัน้ตอนการบูร-

ณาการ 5 ขัน้ตอนดงันี ้สร้างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้น อภิปรายและสรุป และประเมินผล  

 การจดัการเรียนการสอนเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติังานจริงในพืน้ท่ีสวนเกษตรของโรงเรียน ซึง่จดัตัง้

ขึน้เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ด้านงานเกษตร ท่ีมีองค์ประกอบของสวนครบและสอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวชีว้ัดของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น แปลงปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 

โรงเรือนเพาะเห็ด แปลงขยายพนัธุ์พืช แปลงปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน บ่อดินสําหรับเลีย้งปลา และบ่อซีเมนต์สําหรับ

เลีย้งปลาสวยงาม เป็นต้น 

 องค์ประกอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดงันี ้

  1. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคณุสมบัติของนํา้ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของปลาสวยงามท่ีเลีย้งในตู้  สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคณุสมบติัของนํา้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพ่ือการเลีย้งปลาสวยงามได้ และได้เรียนรู้การวางแผนการทํางานและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

  2. ความคิดรอบยอด/สาระการเรียนรู้ คือ คณุสมบติัของนํา้ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของปลาสวยงาม โดยมีขอบเขตเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ดงัตารางท่ี 1 

  3. เทคนิคกระบวนการในการจัดกิจกรรม ใช้รูปแบบการสอนเป็นทีมโดยนิสิต ภายใต้การ

นิเทศของอาจารย์ประจํารายวิชาและอาจารย์พ่ีเลีย้งในโรงเรียน ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ และเนือ้หา เน้นให้นกัเรียนทํางานเป็นกลุ่มและลงมือปฏิบติัจริงในแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรของ

โรงเรียน 

  4. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เน้นการใช้สื่อของจริงและเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้สวนเกษตรเป็นฐาน 
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  5. รูปแบบการวัดและการประเมินผล ผสมผสานทัง้การประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การ

ถามตอบในชัน้เรียน เป็นต้น และการประเมินอย่างเป็นทางการ ด้วยการทดสอบวดัความรู้ การประเมินทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหลง่เรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 
 

แผนการ

เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้สําคัญ กิจกรรมการเรียนรู้หลัก ส่ือและแหล่งงเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 CYCLE 

นํา้ 

วฎัจกัรนํา้  

 

ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ทําการ

ทดลองโดยการต้มนํา้ให้เดือด 

และนําเอาถ้วยใสนํ่า้แข็งมา

ปิดปากปีกเกอร์ สงัเกตผล

การทดลอง และบนัทกึผล 

- ชดุการทดลองวฏัจกัรนํา้ 

ประกอบด้วย นํา้ ถ้วยนํา้แข็ง 

ปีกเกอร์ ตะเกียง 

- แบบบนัทกึผลการศกึษา 

- แหลง่เรียนรู้ คือ สวนเกษตร

โซนบอ่เลีย้งปลา 

 1.ทดสอบ ด้วย

แบบทดสอบวดัความรู้ 

 2.ประเมินทกัษะการ

ทํางานกลุม่ ด้วยแบบ

ประเมินทกัษะการทํางาน

กลุม่ 

 3.ประเมินทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ด้วยแบบ

ประเมินทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 4.สอบถามความพงึ

พอใจ ด้วย แบบสอบถาม

วดัความพงึพอใจ 

ยอด

นักสืบ

สายนํา้ 

สภาพทัว่ไปของแหลง่นํา้ 

 

ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ร่วมกนั

สํารวจสภาพทัว่ไปของแหลง่

นํา้/บอ่ปลา เชน่ สถานที่ตัง้ 

ขนาดพืน้ที่ เป็นต้น และ

บนัทกึผล 

- แบบบนัทกึผลการศกึษา 

- แหลง่เรียนรู้ คือ สวนเกษตร

โซนบอ่เลีย้งปลา 

ส่องในนํา้ คณุสมบตัิทางกายภาพของนํา้ 

 

ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ตรวจสอบ

คณุภาพนํา้ทางกายภาพ เชน่ 

อณุหภมิูนํา้ ลกัษณะการไหล 

การปนเปือ้น เป็นต้น ลงมือ

ปฏิบตัิงาน และบนัทกึผล 

- ชดุการทดลอง คณุสมบตัิ

ทางกายภาพของนํา้ เชน่ 

กระดาษกรอง เทอร์โมมิเตอร์ 

เป็นต้น 

- แบบบนัทกึผลการศกึษา 

- แหลง่เรียนรู้ คือ สวนเกษตร

โซนบอ่เลีย้งปลา 

นักเคมี

สายนํา้ 

คณุสมบตัิทางเคมีของนํา้ 

 

ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ตรวจสอบ

คณุภาพทางเคมีของนํา้ ที่

จําเป็นตอ่การเลีย้งปลา

สวยงาม เชน่ คา่ DO ความ

เป็นกรดา่ง เป็นต้นและบนัทกึ

ผล 

- ชดุการทดลอง คณุสมบตัิ

ทางเคมีของนํา้ เชน่ กระดาษ

ลิตมสั ชดุวดัคา่ DO เคร่ืองวดั

ความเค็ม เป็นต้น 

- แบบบนัทกึผลการศกึษา 

- แหลง่เรียนรู้ คือ สวนเกษตร

โซนบอ่เลีย้งปลา 

ตัวจิ๋วสุด

แจ๋ว 

คณุสมบตัิทางชีวภาพของนํา้ 

 

ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ตรวจสอบ

คณุภาพทางชีวภาพของนํา้ 

โดยการสํารวจหาสิ่งมีชีวิตที่

ไมมี่กระดกูสนัหลงั เชน่ ตวั

ออ่นแมง กุ้ ง หอย เป็นต้น ซึง่

สามารถชีว้ดัคณุภาพของนํา้

ได้ และบนัทกึผล 

- ชดุการทดลอง คณุสมบตัิ

ทางชีวภาพของนํา้ เชน่ สวิง 

แก้วนํา้ แวน่ขยาย เป็นต้น 

- แบบบนัทกึผลการศกึษา 

- แหลง่เรียนรู้ คือ สวนเกษตร

โซนบอ่เลีย้งปลา 
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ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จากการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในนํา้ใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐาน 

คณะผู้ วิจัยได้ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และด้านพฤติกรรมการทํางานกลุม่ นอกจากนีย้งัได้ประเมินผลความพงึพอใจในการเรียนหน่วยการ

เรียนนี ้ผลการวิจยัเป็นดงันี ้

 1. ด้านความรู้  

 การประเมินความรู้ ใช้วิธีการทดสอบ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ของนกัเรียนโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 23.55 (S.D.=3.49) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ

78.50 ของคะแนนเต็ม) นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ 28.00 คะแนน นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ําสุด คือ 18.00 

คะแนน และไมมี่นกัเรียนได้คะแนนต่ํากวา่คร่ึง (15 คะแนน)  

 2. ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

 การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( =21.12, S.D.=1.40) จากคะแนนเตม็ 24 คะแนน โดยนกัเรียน จํานวน 8 คน มีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี  และนกัเรียน จํานวน 2 คน มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่

ในระดบัปานกลาง ซึง่นกัเรียนท่ีมีคะแนนสงูสดุ คือ 22.8 คะแนน และคะแนนต่ําสดุ คือ 18.6 คะแนน  

 3. ด้านพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 

 การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม่ พบวา่ นกัเรียนทัง้หมดมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม อยู่ในระดบัดี 

( =2.82, S.D.=0.59) จากคะแนนเตม็ 3.00 คะแนน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

เก่ียวกบัพฤติกรรมการทํางานกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ คือ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม รองลงมา คือ การ

ยอมรับและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และ ความรับผิดชอบตอ่การทํางานกลุม่ ตามลําดบั (ตารางท่ี 2)  

ตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม่ของนกัเรียน 

            N=10 

ข้อ รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ 

ความรับผิดชอบต่อการทาํงานกลุ่ม 

  

  

1 เตรียมอปุกรณ์ก่อนปฏิบตัิงาน 2.60 0.59 ดี 

2 ปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้รับอยา่งเอาใจใส ่ 2.60 0.74 ดี 

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 

  

  

3 ชว่ยเหลือสมาชิกทกุคน เม่ือเห็นวา่สมาชิกมีปัญหาในการทาํงาน 3.00 0.64 ดี 

4 ร่วมมือทํางานในกลุม่อยา่งมีความสขุ 3.00 0.70 ดี 

การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 

  

  

5 ร่วมพดูคยุ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัสมาชิกอยา่งสม่ําเสมอ 3.00 0.49 ดี 

6 ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ เม่ือสมาชิกในกลุม่มีการอภิปราย 2.60 0.49 ดี 

7 มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา และสรุปผลงานของกลุม่ 3.00 0.51 ดี 

 

รวม 2.82 0.59 ดี 
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4. ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  

 การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความ

พงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยหารเรียนรู้ “ปลาสวย ในนํา้ใส” ในระดบัมาก   ( =3.75, S.D.=0.96) 

โดยความพงึพอใจด้านผู้สอน อยู่ในระดบัมาก  ( =3.72, S.D.=0.87) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ใน

ระดบัมากเช่นเดียวกนั ( =3.78, S.D.=1.05) 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจสงูสดุ 2 ประเด็น คือ นกัเรียนมีโอกาสได้

แสดงความคิดเห็นและได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมกบัเพื่อนๆ และ ในกิจกรรมนี้ทําให้ตวันกัเรียนและเพื่อนๆ ได้

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ( =4.3, S.D.=0.75) สว่นประเดน็ท่ีนกัเรียนมีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ ในระดบัปานกลาง 

คือ อาจารย์ใช้เวลาในการสอนนานเกินไป ( =2.8, S.D.=1.62) (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ความพงึพอใจทางการเรียนตอ่ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้“ปลาสวย ในนํา้ใส” 

    โดยใช้แหลง่เรียนรู้“สวนเกษตร”เป็นฐาน 

           N=10 

ข้อ รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ          

ความพึงพอใจ 

 ด้านผู้สอน    

1. ฉันเข้าใจมากขึน้เม่ือคณุครูชีแ้นะเพ่ิมเติม 4.2 0.63 มาก 

2. ครูได้เปิดโอกาสให้ฉันได้แสดงออกหน้าชัน้ 4.0 0.67 มาก 

3. ฉันรู้สกึกระวนกระวายทกุครัง้เม่ือครูสัง่ 2.9 0.99 ปานกลาง 

4. ฉันไมเ่ข้าใจคําสัง่ของครู 3.9 1.10 มาก 

5. ฉันรู้สกึอยากมาเรียนทกุครัง้ที่ครูจะมาสอน 3.6 0.97 มาก 

 รวม 3.72 0.87 มาก 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    

6. วิชาจดัตู้ปลาเป็นวิชาที่สนกุ 3.9 0.88 มาก 

7. ฉันคิดวา่ครูสอนนานเกินไป 2.8 1.62 ปานกลาง 

8. เนือ้หาที่ครูสอนไมย่ากเกินไปสําหรับฉนัและเพ่ือนๆ 4.0 1.05 มาก 

9. ฉันชอบกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบตัินอกสถานที ่ 4.0 0.94 มาก 

10. ฉันมีโอกาสได้แสดงความคดิเห็นและได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมกบัเพ่ือนๆ 4.3 0.67 มาก 

11. ในกิจกรรมนีท้ําให้ฉันและเพ่ือนๆ ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 4.3 0.82 มาก 

12. ฉันรู้สกึวา่สื่อที่ครูนํามาสอนไมน่่าสนใจ 3.7 1.34 มาก 

13. ฉันจะเร่งรีบทกุครัง้ที่มาเรียนวิชาจดัตู้ปลา 3.3 0.95 ปานกลาง 

14. ความรู้สกึที่ฉนัได้รับทาํให้ทําแบบทดสอบแบบสบายๆ 3.8 1.03 มาก 

15. การแบง่กลุม่ทําให้ฉันรู้สกึกงัวลในการทํางาน 3.7 1.25 มาก 

 รวม 3.78 1.05 มาก 

 รวมทัง้สิน้ 3.75 0.96 มาก 

หมายเหต:ุ สําหรับข้อความเชิงลบ คา่เฉลี่ยคํานวณโดยกลบัทิศทางแล้ว 
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สรุปผลการวิจัย 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส ท่ีพฒันาขึน้ภายใต้แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

สวนเกษตรเป็นฐานในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ 5 แผน แตล่ะแผนมีขัน้ตอน

การบรูณาการ 5 ขัน้ตอนดงันี ้สร้างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้น อภิปรายและสรุป และประเมินผล  

ผลของการจดัการเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านพฤติกรรมการ

ทํางานกลุ่ม  พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปลาสวย ในนํา้ใส สามารถทําให้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีทัง้ 3 ด้าน โดยด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 23.55 

(S.D.=3.49) ด้านทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.12 (S.D.=1.40) และด้าน

พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.82 (S.D.=0.59) ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของขนิษฐา 

สรรเสริญ ณัฐสกล ศรีสารากร และสนัติ ศรีสวนแตง (2551) ท่ีพบว่า การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชางาน

เกษตร กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สง่ผลให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะกระบวนการทํางาน

กลุ่มดีขึน้ และการศกึษาของสรุศกัด์ิ  ปาเฮ (2554) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (Place – 

based learning) ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาสาระ ทกัษะกระบวนการหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในจุด

ศกึษาได้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Laurie and Townsend (2001) ท่ีพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดย

ใช้สวนเกษตรเป็นฐานสามารถทําให้เกิดการปรับเปลีย่นการเรียนรู้ได้ 

สว่นความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก โดยมีข้อสงัเกต คือ คะแนนความรู้

จากการทําแบบทดสอบหลงัเรียนมีนักเรียนบางส่วน (จํานวน 4 คน) มีคะแนนต่ํากวา่ค่าเฉลี่ย ซึ่งเม่ือพิจารณา

จากผลการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทํางานกลุ่มของนกัเรียนดงักล่าวแล้ว 

พบวา่ นกัเรียนกลุม่นีข้าดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และมีปัญหาด้านพฤติกรรมการทํางานร่วมกบัเพ่ือนด้วย 

 จากประสบการณ์การวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยยังพบว่า เม่ือให้นักเรียนทํากิจกรรมนอกชัน้เรียน จะมี

นกัเรียนบางส่วนท่ีให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตวัมากกว่าบทเรียน ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองมาจากในบางครัง้แหล่ง

เรียนรู้มีความไม่พร้อม และการบูรณาการการสอน 5 ขัน้ตอน โดยเฉพาะขัน้ตอนการอภิปรายและสรุป และ

ประเมินผลท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยสร้างความสนใจให้นกัเรียนมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีความพงึพอใจสงูสดุกบัประเด็น นกัเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมกบัเพือ่นๆ คณะผู้ วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 

ดงัต่อไปนี ้1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานนัน้ จําเป็นจะต้องมีการสร้าง

ข้อตกลงหรือกฏเกณฑ์ท่ีค่อนข้างรัดกุม เพ่ือควบคมุพฤติกรรม และความปลอดภยัของนกัเรียน 2) การท่ีครูและ

นกัเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัในกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้การเรียนการสอนนัน้มีความสนกุสนานขึน้ 

และ 3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือใช้แหลง่เรียนรู้เป็นฐาน อาจารย์ผู้สอนต้องมีการสํารวจความ

พร้อมของแหลง่เรียนรู้ก่อนวา่มีสภาพพร้อม หรือเอือ้อํานวยตอ่การเรียนการสอนไมเ่พียงพอ 

 

คาํขอบคุณ 

 โครงการวิจัยนี ้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัย การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพ่ือการจดัการเรียนรู้

ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเป็นฐาน ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.สนัติ  ศรีสวนแตงเป็นหวัหน้าโครงการ  
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