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วิทยาเขตกําแพงแสน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิงปฎิบตั ิการในชัน้ เรี ยนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํ ้าใส
โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตรเป็ นฐาน และศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ ตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และความ
พึงพอใจทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา การจัดตู้ปลา จํานวน 10 คน กระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน
หลัก คือ การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ และการทดลองจัดการเรี ยนรู้ เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วย
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน
กลุม่ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํ ้าใส ที่ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ ความคิดรวบ
ยอด/ขอบเขตเนื ้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ สื่อ/แหล่งเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล จํานวน 5 แผน
แต่ละแผนมีขนตอนการบู
ั้
รณาการ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ สร้ างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้ น อภิปรายและสรุ ป
และประเมินผล โดยเน้ นให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งในแหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตรของโรงเรี ยน ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํ ้าใส สามารถทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับดีทงั ้ 3 ด้ าน ส่วนความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้
อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตร

1

นิสิตสาขาการจัดการเรี ยนรู้ (เกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
2
อาจารย์ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม

1473

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

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
E-mail : feduacj@ku.ac.th, peepee5248@windowslive.com

บทนํา
แนวคิดในเรื่ องการพัฒ นาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่ง ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2559) มุ่งพัฒนาคนให้ มีคุณ ลักษณะที่ มี
ศัก ยภาพและมี ค วามสามารถที่ จ ะพัฒ นาตนเองและสัง คมไปสู่ค วามสํ า เร็ จ ซึ่ง คุณ ลัก ษณะดัง กล่า ว เป็ น
คุณลักษณะแห่งการเรี ยนรู้ มีใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน และรู้ จกั แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความสามารถที่จะรับ ถ่ายทอด และเผชิญหน้ ากับสถานการณ์
ใหม่ ๆ รู้ จักการทํางานเป็ นหมู่คณะ ตระหนักในการมีส่วนร่ วมที่จะรั กษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และมีคณ
ุ ธรรมตามหลักศาสนา
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคน จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ สํ า คัญ ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การ
เพราะฉะนันในปี
้
พ.ศ.2542 จึงมีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 4 ได้
กล่ า วถึ ง ความมุ่ง หมายและหลัก การจัด การศึก ษาไว้ ว่ า “การจัด การศึก ษาต้ อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ อง
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ดังนัน้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแนวการจัดการศึกษาจะต้ องจัดขึ ้นอย่างหลากหลายตาม
ความต้ องการของผู้เรี ยน โดยเชื่อว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยน
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สําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยครู จะเป็ นผู้ทําหน้ าที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ รวมถึงเป็ นการเรี ยนที่เน้ นทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ ปัญหา และการปฏิบตั ิจริ ง หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ กําหนดให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้ อันเกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้ อม
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ และปั จจัยเกื อ้ หนุนให้ บุค คลเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ให้ สถานศึกษาจัด
หลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การจัดการเรี ยนการสอน
ควรใช้ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้ นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
การเรี ยนรู้ ร่วมกัน การเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจริ ง และการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ ผู้เรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที่ โดยอาศัยแหล่งการเรี ยนรู้ รอบตัวทุกประเภท ระบบสารสนเทศ รวมทังจาก
้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ที่มีอยู่ในท้ องถิ่น ชุมชน (กรมวิชาการ, 2551)
ดังนันการพั
้
ฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การเรี ยนการสอนตามสภาพ
จริ ง การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน การเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจริ ง และการ
เรี ยนรู้ แบบบูรณาการของนักเรี ยน คาดว่าจะสามารถช่วยพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนอย่างแท้ จริ งทํา
ให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา เป็ นคนดีของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
จากการศึกษาถึงสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน พบปั ญหา
สําคัญที่น่าสนใจ คือ นักเรี ยนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิจริ งมากกว่าการเรี ยนรู้ เนือ้ หาใน
ชันเรี
้ ยน จึงส่งผลให้ การเรี ยนรู้ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาและการปฏิบตั ิ และนักเรี ยนแสดงความต้ องการที่
จะให้ อาจารย์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู้ ทัง้ ในและนอกโรงเรี ยน เนื่องจากนักเรี ยนมี
ความเห็นว่าการเปลี่ยนบรรยากาศไปเรี ยนนอกชัน้ เรี ยน จะช่วยกระตุ้นให้ ตวั นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสนใจ
ติดตามบทเรี ยนได้ มากขึ ้น
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติจริ งเป็ นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรี ยนรู้
ด้ วยปะสบการณ์ ตรงจากการเผชิ ญสถานการณ์ จ ริ งและการแก้ ปัญหา เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ จากการกระทํ า
ผู้เรี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ ง ฝึ กคิด ฝึ กลงมือทํา ฝึ กทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึ กการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง และฝึ กทักษะ
การเสาะแสวงหาความรู้ ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ทัง้ ทางทฤษฎี และการปฏิบัติตามแนวประชาธิ ปไตย
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 2545) ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้
สวนเกษตรเป็ นฐานนับเป็ นกลยุทธ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในที่ นี ้ คือ พื น้ ที่
ภายในสวนเกษตรที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อการเรี ยนรู้ อาศัยการเรี ยนรู้ จากการมีประสบการณ์ ตรงจากสวนเกษตรทังเชิ
้ ง
ทัก ษะและการค้ น พบจากห้ อ งทดลองที่ มี ชี วิ ต ทํ า ให้ เกิ ด การพัฒ นาทัก ษะทางวิ ช าการ รวมถึง การพัฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (FAO, 2004) นอกจากนี ้ Jaime, z. (2006) ยังกล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดยใช้ สวนเกษตร
เป็ นฐานมี แ นวคิ ด มาจากการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ที่ ก ล่ าวถึง การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผ้ ู เ รี ย นเกิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว การใช้ สวนเกษตรเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการดํารงชีวิตขันพื
้ ้นฐาน จาอาจถึงการพัฒนาทักษะทางอาชีพขันพื
้ ้นฐานด้ วย จากที่กล่าวมาแสดงให้
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เห็นว่า แนวทางการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตรเป็ นฐาน คาดว่าน่าจะสามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้
อีกทังยั
้ งตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยนด้ วย โดยการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ ซึง่ จากการศึกษาของ ขนิษฐา
สรรเสริ ญ ณัฐสกล ศรี สารากร และสันติ ศรี สวนแตง (2551) พบว่า การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ ในรายวิชางาน
เกษตรที่สอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ให้ สงู ขึ ้น และนักเรี ยนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ด้ วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ สวน
เกษตรเป็ นฐานจะส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน และความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นหรื อ ไม่ โดยนํ า
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํา้ ใส รายวิชา การจัดตู้ปลา
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในแหล่งเรี ยนรู้
“สวนเกษตร”ของโรงเรี ยน ในลักษณะการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพื่อนําผลการวิจยั ในครั ง้ นีไ้ ปพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง “ปลาสวย ในนํ ้าใส” โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ “สวนเกษตร” เป็ นฐาน
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ องปลาสวย ในนํ ้าใส

วิธีการวิจัย

การวิจัย นี ใ้ ช้ ระเบี ยบวิ ธีการวิ จัยเชิ ง ปฏิ บัติก ารในชัน้ เรี ยน (Classroom Action Research) เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชัน้ เรี ย นของรายวิ ช าในกลุ่ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ บนฐานการจัดการเรี ยนรู้ ใน
แหล่งการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนเป็ นหลัก ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 2 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 วางแผนการวิจัยและออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ ก่อนทําการวิจยั ทีมผู้ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ศกึ ษาบริ บทของโรงเรี ยน และศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ศึกษา
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานฯ เพื่อกําหนดปั ญหา ตังวั
้ ตถุประสงค์และสมมุติฐานของ
งานวิจยั ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้ ในรายวิชา การจัดตู้ปลา (สาระเพิ่มเติม) สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
และวางแผนดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554
1.2 สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ สื่อ และเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ดําเนินการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํา้ ใส โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตร
เป็ นฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยนําสาระและมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การ
งานฯ ร่ วมทัง้ องค์ประกอบของสวนเกษตรในโรงเรี ยนมาร่ วมกันวิเคราะห์ และสร้ างเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) ความคิดรวบยอดและสาระสําคัญ 3) กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 5) รู ปแบบ/เครื่ องมือการวัดและการประเมินผล ทัง้ 5 องค์ประกอบ
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ผ่านการพิ จารณาความถูกต้ องด้ านเนื อ้ หาและสํานวนภาษาจากผู้เชี่ ยวชาญ นํ ามาปรั บปรุ งแก้ ไขก่อนนํ าไป
ทดลองใช้
ขัน้ ตอนที่ 2 ทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทีมผู้วิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองแบบทีมผู้สอน กับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชา การจัดตู้ปลา (สาระเพิ่มเติม) ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554 โดยใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จํานวน 5 สัปดาห์ๆละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) โดยใช้ เทคนิควิธีที่หลากหลาย
ในพื ้นที่สวนเกษตรของโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ และเนื ้อหา โดยในแต่ละครัง้ จะทําการประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เมื่อสอนครบ 5 สัปดาห์ทําการทดสอบความรู้ หลัง
เรี ยน และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนที่
ลงทะเบียนรายวิชา การจัดตู้ปลา (สาระเพิ่มเติม) ตามความสนใจของนักเรี ยน จํานวน 10 คน ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2554 เป็ นนักเรี ยนหญิ งทัง้ หมด มีระดับผลการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลางถึงดี ความสามารถของ
นักเรี ยนค่อนข้ างมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิมากกว่าการเรี ยนรู้ เนื ้อหา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 5 แผนๆ ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
2) แบบทดสอบความรู้ หลังเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้ อสอบปรนัยจํานวน 25 ข้ อ ตอนที่ 2
เป็ นข้ อสอบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ คะแนนรวม 30 คะแนน
3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบประเมินแบบประมาณค่า จํานวน 8 ข้ อ มี
เกณฑ์การตัดสินคะแนน ดังนี ้
20 – 24 คะแนน
หมายถึง
ดี
14 – 19 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
8 – 13 คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุ ง
4) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม่ เป็ นแบบประเมินแบบประมาณค่า จํานวน 7 ข้ อ มีเกณฑ์การ
ตัดสินคะแนนดังนี ้
2.40 – 3.00
คะแนน
หมายถึง
ดี
1.70 – 2.39
คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
1.00 – 1.69
คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุ ง
5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 15 ข้ อ มี
เกณฑ์การตัดสินคะแนน ดังนี ้
4.50 – 5.00
คะแนน
หมายถึง
มากที่สดุ
3.50 – 4.49
คะแนน
หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49
คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49
คะแนน
หมายถึง
น้ อย
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1.00 – 1.49
คะแนน
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
เนื่องจากงานวิจยั นีม้ ีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ จริ งในชัน้ เรี ยน ประกอบด้ วยผู้มีส่วนร่ วม 3
ฝ่ าย คือ นิสิตชัน้ ปี ที่ 4 สาชาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษาเป็ นผู้ดําเนินการวิจัย อาจารย์ นิเทศก์ และอาจารย์ พี่
เลี ้ยงในโรงเรี ยนที่ทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษา ความสมดุลระหว่างความเที่ยงตรงตามบริ บทกับความเชื่อถือได้ ทาง
วิชาการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นประเด็นหนึง่ ที่ควรอภิปราย ในการวิจยั นี ้คณะผู้วิจยั ทําการเก็บข้ อมูลด้ วย
วิธีการและเครื่ องมือที่สอดคล้ องกับประเด็นการศึกษา โดยพิจารณาถึงความเที่ยงตรงผ่านอาจารย์นิเทศก์และ
อาจารย์พี่เลี ้ยง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ผลของการใช้ หลักสูตรด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม และความพึงพอใจ โดยใช้ สถิติพรรณนาแสดงด้ วยค่าจํานวนร้ อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวยในนํา้ ใส
หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวยในนํ้าใส ที่พฒ
ั นาขึน้ โดยใช้ เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งการ
เรี ยนรู้ “สวนเกษตร”เป็ นฐาน ประกอบไปด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 5 แผน แต่ละแผนมีขนตอนการบู
ั้
รณาการ 5 ขันตอนดั
้
งนี ้ สร้ างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้ น อภิปรายและสรุ ป และประเมินผล
การจัดการเรี ยนการสอนเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิงานจริ งในพื ้นที่สวนเกษตรของโรงเรี ยน ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพื่ อใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในรายวิ ชาต่างๆ ด้ านงานเกษตร ที่ มีองค์ ป ระกอบของสวนครบและสอดคล้ องกับ
มาตรฐานและตัวชี ว้ ัด ของกลุ่ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี เช่ น แปลงปลูก พื ช ผัก ไม้ ด อกไม้ ประดับ
โรงเรื อนเพาะเห็ด แปลงขยายพันธุ์พืช แปลงปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน บ่อดินสําหรับเลี ้ยงปลา และบ่อซีเมนต์สําหรับ
เลี ้ยงปลาสวยงาม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของแต่ ละหน่ วยการเรี ยนรู้ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของนํา้ ที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของปลาสวยงามที่เลี ้ยงในตู้ สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของนํ ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการเลี ้ยงปลาสวยงามได้ และได้ เรี ยนรู้ การวางแผนการทํางานและทํางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
2. ความคิดรอบยอด/สาระการเรี ยนรู้ คือ คุณสมบัติของนํ ้าที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของปลาสวยงาม โดยมีขอบเขตเนื ้อหาสาระที่สําคัญ ดังตารางที่ 1
3. เทคนิคกระบวนการในการจัดกิจกรรม ใช้ รูปแบบการสอนเป็ นทีมโดยนิสิต ภายใต้ การ
นิ เทศของอาจารย์ ป ระจํ ารายวิ ชาและอาจารย์ พี่เ ลีย้ งในโรงเรี ย น ด้ วยเทคนิ ควิ ธีที่ หลากหลายสอดคล้ อ งกับ
จุดประสงค์ และเนื อ้ หา เน้นให้นกั เรี ยนทํ างานเป็ นกลุ่ม และลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งในแหล่ งเรี ยนรู้ ส วนเกษตรของ
โรงเรี ยน
4. สื่อและแหล่ งเรี ยนรู้ เน้ นการใช้ สื่อของจริ งและเรี ยนรู้ ในแหล่งเรี ยนรู้ สวนเกษตรเป็ นฐาน
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5. รู ปแบบการวัดและการประเมินผล ผสมผสานทังการประเมิ
้
นผลตามสภาพจริ ง เช่น การ
ถามตอบในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น และการประเมินอย่างเป็ นทางการ ด้ วยการทดสอบวัดความรู้ การประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทํางานกลุม่
ตารางที่ 1 สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อ/แหล่งเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล
แผนการ
เรียนรู้
CYCLE
นํา้

ยอด
นักสืบ
สายนํา้

ส่ องในนํา้

สาระการเรี ยนรู้ สําคัญ

กิจกรรมการเรี ยนรู้ หลัก

สื่อและแหล่ งงเรี ยนรู้

การวัดและประเมินผล

วัฎจักรนํ ้า

ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ทําการ
ทดลองโดยการต้ มนํ ้าให้ เดือด
และนําเอาถ้ วยใส่นํ ้าแข็งมา
ปิ ดปากปี กเกอร์ สังเกตผล
การทดลอง และบันทึกผล

สภาพทัว่ ไปของแหล่งนํ ้า

ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ร่วมกัน
สํารวจสภาพทัว่ ไปของแหล่ง
นํ ้า/บ่อปลา เช่น สถานที่ตงั ้
ขนาดพื ้นที่ เป็ นต้ น และ
บันทึกผล
ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ตรวจสอบ
คุณภาพนํ ้าทางกายภาพ เช่น
อุณหภูมินํ ้า ลักษณะการไหล
การปนเปื อ้ น เป็ นต้ น ลงมือ
ปฏิบตั ิงาน และบันทึกผล

- ชุดการทดลองวัฏจักรนํ ้า
ประกอบด้ วย นํ ้า ถ้ วยนํ ้าแข็ง
ปี กเกอร์ ตะเกียง
- แบบบันทึกผลการศึกษา
- แหล่งเรี ยนรู้ คือ สวนเกษตร
โซนบ่อเลี ้ยงปลา
- แบบบันทึกผลการศึกษา
- แหล่งเรี ยนรู้ คือ สวนเกษตร
โซนบ่อเลี ้ยงปลา

1.ทดสอบ ด้ วย
แบบทดสอบวัดความรู้
2.ประเมินทักษะการ
ทํางานกลุม่ ด้ วยแบบ
ประเมินทักษะการทํางาน
กลุม่
3.ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้ วยแบบ
ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

คุณสมบัติทางกายภาพของนํ ้า

นักเคมี
สายนํา้

คุณสมบัติทางเคมีของนํ ้า

ตัวจิ๋วสุด
แจ๋ ว

คุณสมบัติทางชีวภาพของนํ ้า

- ชุดการทดลอง คุณสมบัติ
ทางกายภาพของนํ ้า เช่น
4.สอบถามความพึง
กระดาษกรอง เทอร์ โมมิเตอร์ พอใจ ด้ วย แบบสอบถาม
เป็ นต้ น
วัดความพึงพอใจ
- แบบบันทึกผลการศึกษา
- แหล่งเรี ยนรู้ คือ สวนเกษตร
โซนบ่อเลี ้ยงปลา
ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ตรวจสอบ - ชุดการทดลอง คุณสมบัติ
คุณภาพทางเคมีของนํ ้า ที่
ทางเคมีของนํ ้า เช่น กระดาษ
จําเป็ นต่อการเลี ้ยงปลา
ลิตมัส ชุดวัดค่า DO เครื่ องวัด
สวยงาม เช่น ค่า DO ความ
ความเค็ม เป็ นต้ น
เป็ นกรด่าง เป็ นต้ นและบันทึก - แบบบันทึกผลการศึกษา
ผล
- แหล่งเรี ยนรู้ คือ สวนเกษตร
โซนบ่อเลี ้ยงปลา
ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ตรวจสอบ - ชุดการทดลอง คุณสมบัติ
คุณภาพทางชีวภาพของนํ ้า
ทางชีวภาพของนํ ้า เช่น สวิง
โดยการสํารวจหาสิ่งมีชีวิตที่ แก้ วนํ ้า แว่นขยาย เป็ นต้ น
ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ตัว
- แบบบันทึกผลการศึกษา
อ่อนแมง กุ้ง หอย เป็ นต้ น ซึง่
- แหล่งเรี ยนรู้ คือ สวนเกษตร
สามารถชี ้วัดคุณภาพของนํ ้า โซนบ่อเลี ้ยงปลา
ได้ และบันทึกผล
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ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากการทดลองใช้ หน่ วยการเรี ย นรู้ “ปลาสวย ในนํ า้ ใส” โดยใช้ แ หล่งเรี ยนรู้ “สวนเกษตร”เป็ นฐาน
คณะผู้วิจัยได้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 3 ด้ าน คือด้ านความรู้ ด้ านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และด้ านพฤติกรรมการทํางานกลุม่ นอกจากนี ้ยังได้ ประเมินผลความพึงพอใจในการเรี ยนหน่วยการ
เรี ยนนี ้ ผลการวิจยั เป็ นดังนี ้
1. ด้ านความรู้
การประเมินความรู้ ใช้ วิธีการทดสอบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้ ของนักเรี ยนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.55 (S.D.=3.49) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิดเป็ นร้ อยละ
78.50 ของคะแนนเต็ม) นักเรี ยนที่ได้ คะแนนสูงสุด คือ 28.00 คะแนน นักเรี ยนที่ได้ คะแนนตํ่าสุด คือ 18.00
คะแนน และไม่มีนกั เรี ยนได้ คะแนนตํ่ากว่าครึ่ง (15 คะแนน)
2. ด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( =21.12, S.D.=1.40) จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน โดยนักเรี ยน จํานวน 8 คน มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี และนักเรี ยน จํานวน 2 คน มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดับปานกลาง ซึง่ นักเรี ยนที่มีคะแนนสูงสุด คือ 22.8 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด คือ 18.6 คะแนน
3. ด้ านพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม่ พบว่า นักเรี ยนทังหมดมี
้
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม อยู่ในระดับดี
( =2.82, S.D.=0.59) จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานกลุม่ ที่ได้ คะแนนสูงสุด คือ การให้ ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม รองลงมา คือ การ
ยอมรับและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และ ความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุม่ ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม่ ของนักเรี ยน
N=10
ข้ อ
รายการ
ความรับผิดชอบต่ อการทํางานกลุ่ม
1
เตรี ยมอุปกรณ์ก่อนปฏิบตั ิงาน
2
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่ได้ รับอย่างเอาใจใส่
การให้ ความช่ วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
3
ช่วยเหลือสมาชิกทุกคน เมื่อเห็นว่าสมาชิกมีปัญหาในการทํางาน
4
ร่วมมือทํางานในกลุม่ อย่างมีความสุข
การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
5
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ
6
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ เมื่อสมาชิกในกลุม่ มีการอภิปราย
7
มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา และสรุปผลงานของกลุม่
รวม
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ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

2.60
2.60

0.59
0.74

ดี
ดี

3.00

0.64

ดี

3.00

0.70

ดี

3.00
2.60
3.00
2.82

0.49
0.49
0.51
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
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4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู้
การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ หน่วยหารเรี ยนรู้ “ปลาสวย ในนํ ้าใส” ในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.96)
โดยความพึงพอใจด้ านผู้สอน อยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.87) และด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน ( =3.78, S.D.=1.05)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจสูงสุด 2 ประเด็น คือ นักเรี ยนมี โอกาสได้
แสดงความคิ ดเห็ นและได้ลงมื อปฏิ บตั ิ กิจกรรมกับเพื ่อนๆ และ ในกิ จกรรมนี ้ทําให้ตวั นักเรี ยนและเพื ่อนๆ ได้
ช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน ( =4.3, S.D.=0.75) ส่วนประเด็นที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ ในระดับปานกลาง
คือ อาจารย์ใช้ เวลาในการสอนนานเกินไป ( =2.8, S.D.=1.62) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจทางการเรี ยนต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้“ปลาสวย ในนํ ้าใส”
โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ “สวนเกษตร”เป็ นฐาน
N=10
ข้ อ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
ด้ านผู้สอน
ฉันเข้ าใจมากขึ ้นเมื่อคุณครูชี ้แนะเพิ่มเติม
ครูได้ เปิ ดโอกาสให้ ฉันได้ แสดงออกหน้ าชัน้
ฉันรู้สกึ กระวนกระวายทุกครัง้ เมื่อครูสงั่
ฉันไม่เข้ าใจคําสัง่ ของครู
ฉันรู้สกึ อยากมาเรี ยนทุกครัง้ ที่ครูจะมาสอน
รวม
ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิชาจัดตู้ปลาเป็ นวิชาที่สนุก
ฉันคิดว่าครูสอนนานเกินไป
เนื ้อหาที่ครูสอนไม่ยากเกินไปสําหรับฉันและเพื่อนๆ
ฉันชอบกิจกรรมที่ได้ ลงมือปฏิบตั ินอกสถานที่
ฉันมีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นและได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมกับเพื่อนๆ
ในกิจกรรมนี ้ทําให้ ฉันและเพื่อนๆ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ฉันรู้สกึ ว่าสื่อที่ครูนํามาสอนไม่น่าสนใจ
ฉันจะเร่งรี บทุกครัง้ ที่มาเรี ยนวิชาจัดตู้ปลา
ความรู้สกึ ที่ฉนั ได้ รับทําให้ ทําแบบทดสอบแบบสบายๆ
การแบ่งกลุม่ ทําให้ ฉันรู้สกึ กังวลในการทํางาน
รวม
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ: สําหรับข้ อความเชิงลบ ค่าเฉลี่ยคํานวณโดยกลับทิศทางแล้ ว
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ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.2
4.0
2.9
3.9
3.6
3.72

0.63
0.67
0.99
1.10
0.97
0.87

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.9
2.8
4.0
4.0
4.3
4.3
3.7
3.3
3.8
3.7
3.78
3.75

0.88
1.62
1.05
0.94
0.67
0.82
1.34
0.95
1.03
1.25
1.05
0.96

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
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สรุ ปผลการวิจัย
หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํ ้าใส ที่พฒ
ั นาขึ ้นภายใต้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้
สวนเกษตรเป็ นฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย แผนการเรี ยนรู้ 5 แผน แต่ละแผนมีขนตอน
ั้
การบูรณาการ 5 ขันตอนดั
้
งนี ้ สร้ างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้ น อภิปรายและสรุ ป และประเมินผล
ผลของการจัดการเรี ยนรู้ ทงด้
ั ้ านความรู้ ด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้ านพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปลาสวย ในนํา้ ใส สามารถทําให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นอยู่ใ นระดับ ดี ทัง้ 3 ด้ าน โดยด้ านความรู้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย หลัง เรี ย น เท่ ากับ 23.55
(S.D.=3.49) ด้ านทักษะการบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากับ 21.12 (S.D.=1.40) และด้ าน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.82 (S.D.=0.59) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของขนิษฐา
สรรเสริ ญ ณัฐสกล ศรี สารากร และสันติ ศรี สวนแตง (2551) ที่พบว่า การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ ในรายวิชางาน
เกษตร กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความรู้ และทักษะกระบวนการทํางาน
กลุ่มดีขึ ้น และการศึกษาของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2554) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เป็ นฐาน (Place –
based learning) ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระ ทักษะกระบวนการหรื อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในจุด
ศึกษาได้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Laurie and Townsend (2001) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ สวนเกษตรเป็ นฐานสามารถทําให้ เกิดการปรับเปลีย่ นการเรี ยนรู้ ได้
ส่วนความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อสังเกต คือ คะแนนความรู้
จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีนักเรี ยนบางส่วน (จํานวน 4 คน) มีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนดังกล่าวแล้ ว
พบว่า นักเรี ยนกลุม่ นี ้ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีปัญหาด้ านพฤติกรรมการทํางานร่ วมกับเพื่อนด้ วย
จากประสบการณ์ การวิจัย ครั ง้ นี ้ คณะผู้วิจัย ยังพบว่า เมื่ อให้ นักเรี ยนทํ ากิ จกรรมนอกชัน้ เรี ยน จะมี
นักเรี ยนบางส่วนที่ให้ ความสนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมากกว่าบทเรี ยน ทัง้ นี ้อาจจะเนื่องมาจากในบางครัง้ แหล่ง
เรี ยนรู้ มีความไม่พร้ อม และการบูรณาการการสอน 5 ขัน้ ตอน โดยเฉพาะขัน้ ตอนการอภิปรายและสรุ ป และ
ประเมินผลที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ช่วยสร้ างความสนใจให้ นกั เรี ยนมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีความพึงพอใจสูงสุดกับประเด็น นักเรี ยนมี โอกาสได้แสดงความคิ ดเห็นและได้ลงมื อ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมกับเพื อ่ นๆ คณะผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เป็ นฐาน
ดังต่อไปนี ้ 1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนหรื อใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เป็ นฐานนัน้ จําเป็ นจะต้ องมีการสร้ าง
ข้ อตกลงหรื อกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้ างรัดกุม เพื่อควบคุมพฤติกรรม และความปลอดภัยของนักเรี ยน 2) การที่ครู และ
นักเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทําให้ การเรี ยนการสอนนันมี
้ ความสนุกสนานขึ ้น
และ 3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนหรื อใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เป็ นฐาน อาจารย์ผ้ ูสอนต้ องมีการสํารวจความ
พร้ อมของแหล่งเรี ยนรู้ ก่อนว่ามีสภาพพร้ อม หรื อเอื ้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ

คําขอบคุณ

โครงการวิจัยนี ้ ได้ รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัย การพัฒนาโรงเรี ยนต้ นแบบเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
ทางเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ส วนเป็ นฐาน ภายใต้ ก ารสนับ สนุ น ทุ น จากสถาบัน วิ จัย และพัฒ นาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.สันติ ศรี สวนแตงเป็ นหัวหน้ าโครงการ
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