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บทคัดย่ อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนครัง้ นี ้ดําเนินการโดยนิสิตครู สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา ภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” และผลการ
จั ด การเรี ยนรู้ และความพึ ง พอใจในการเรี ย นของนั ก เรี ยนชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/3 โรงเรี ยน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ปี การศึกษา 2554 จํานวน 40 คน ได้ มาด้ วยการสุ่ม
อย่างง่ายโดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม ผู้วิจยั ได้ ทดลองจัดการเรี ยนรู้ โดยการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ “ผัก
สวนครั ว รั ว้ กิ น ได้ ” เป็ นเวลา 5 สัป ดาห์ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ได้ แ ก่ แบบทดสอบ แบบ
ประเมิ น ผลงานด้ านการเกษตรแบบสัง เกตกระบวนการทํ างานกลุ่ม แบบสัง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
นําเสนอข้ อมูลด้ วยตาราง และแผนภูมิ จากผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ มีคะแนนจากการทดสอบความรู้
ในระดับที่น่าพอใจ มีพฒ
ั นาการในกระบวนการทํางานกลุ่มดี และโดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อหน่วยการ
เรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” ดังนันจึ
้ งสามารถนําหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” ไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนในสาระงานเกษตรได้ แต่อาจจะต้ องปรับกิจกรรมในชุดการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
คําสําคัญ การพัฒนาหลักสูตร เกษตรศึกษา การวิจยั ในชันเรี
้ ยน

ABSTRACT
This classroom action research was conducted by pre-service teachers in agricultural
education with guidance from university supervisor. Pre-service teachers developed “Edible
vegetable garden fence” learning unit and studied academic achievement and satisfaction of
prathomsuksa 6 Students at Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Sean Campus.
Samples group were 40 students in prathomsuksa 6/3 class at Kasetsart University Laboratory School
1

นิสิตครู 5 ปี สาขาเกษตรลิ่งแวดล้ อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

2421

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
2

อาจารย์ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

2422

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

Kamphaeng Sean Campus in academic year 2012 with a class unit simple random sampling.
Researchers have experimented for a period of 5 weeks. The instruments were tested, the evaluation
of the processes of agriculture, the observation of learning and satisfaction questionnaires. Data
analysis used basic statistics and frequency distribution, percentages, averages, tables and charts.
Results found that most students had the score of the test in a satisfactory level. Development
of groups process were very good and overall student satisfaction with in the learning unit. It may
concluded that there could be used the developed learning unit for teaching agricultural subject but
learning activities would be adjusted to suit a particular student group.
0
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

บทนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสมดุลทัง้ ด้ าน
ร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษั ตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้ และทักษะพื น้ ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จําเป็ นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญบนพืน้ ฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งจะต้ อง
จัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติจริ ง ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทักษะในด้ านต่างๆ โดยให้ นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง จากการลงมือปฏิบตั ิเห็นของจริ ง รู้ จกั การสังเกต ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และต้ อง
สามารถนําเอาความรู้ ทักษะที่ได้ รับนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เท่าที่ปรากฏในปั จจุบนั ครู ผ้ ูสอนมักประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการสอนที่ต้องเน้ นการปฏิบตั ิ ครู มกั จะใช้ วิธีการสอนโดยการสาธิ ตและบรรยาย เนื่องจากเวลา
น้ อยไปและความสนใจของนักเรี ยนไม่เท่ากัน เรี ยนรู้ ได้ ไม่พร้ อมกัน การบรรยายเพียงอย่างเดียวนันอาจจะทํ
้
าให้
เด็กนักเรี ยนนันลื
้ มได้ ง่ายเพราะเป็ นความจําที่ไม่ถาวรและเด็กนักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยนทําให้ เด็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ตกตํ่า
จากปั ญหาข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ 5 ประการ ประกอบด้ วย 1) การเรี ยนรู้ ต้อง
อาศัยหลักการพึง่ พากัน โดยถือว่าทุกคน มีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้ องพึ่งพากันเพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
2) การเรี ยนรู้ ที่ดีต้องอาศัยการหันหน้ าเข้ าหากัน มีปฏิสมั พันธ์ กนั เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อมูล และการ
เรี ยนรู้ ตา่ งๆ 3) การเรี ยนรู้ ร่วมกันต้ องอาศัยทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่ วมกัน 4) การเรี ยนรู้
ร่ วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ ในการทํางาน 5) การเรี ยนรู้ หากผู้เรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือกันนอกจากจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ทางด้ านเนื ้อหาสาระต่าง ๆ ได้ กว้ างขึ ้นและลึกซึ ้งขึ ้นแล้ ว ยัง
สามารถช่ วยพัฒ นาผู้เรี ยนทางด้ านสังคมและอารมณ์ ม ากขึน้ ด้ วย รวมทัง้ มีโอกาสได้ ฝึ กฝนพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตอีกมาก (ทิศนา แขมมณี, 2550) และแนวคิดการเรี ยนรู้ แบบลงมือ
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ปฏิ บัติเ ป็ นวิ ธี ที่ค รู เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนลงมื อปฏิ บัติ หรื อทํ าการทดลองค้ น หาความรู้ ด้ วยตนเอง ทํ าให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ ต รง วิ ธี ส อนแบบปฏิ บัติ ก ารหรื อการทดลองแตกต่ างจากวิ ธี ส อนแบบสาธิ ต คื อ วิ ธี ส อนแบบ
ปฏิบตั ิการหรื อการทดลองผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทํา เพื่อพิสจู น์หรื อค้ นหาความรู้ ด้วยตนเอง ส่วนวิธีสอนแบบสาธิตนัน้
ครู หรื อนักเรี ยนเป็ นผู้สาธิตให้ เห็นกระบวนการและผลที่ได้ รับจากการสาธิ ต เมื่อจบการสาธิตแล้ วผู้เรี ยนต้ องทํา
ตามกระบวนการและวิธีการสาธิตนัน้ (ธีระศักดิ์ เกียงขวา, 2553)
จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าวผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ”โดยบูรณาการ
เนื ้อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย และสร้ างทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้ กบั นักเรี ยน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจในการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เรี ยนโดยใช้ หน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ”

วิธีการวิจัย
การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ “ผัก สวนครั วรั ว้ กิ น ได้ ” ใช้ ก ระบวนการวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติ การในชัน้ เรี ย น
ประกอบด้ วย ขันตอน
้
5 ขันตอน
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1 ขัน้ วางแผนการวิจัยและออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ คณะผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หลักสูตรสาระการ
เรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน และร่ วมกันออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้
2 ขัน้ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือประเมินผล ผู้วิจยั ได้ เตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบประเมินการเรี ยนรู้ และนํ าเสนอให้ กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เ ป็ นอาจารย์ ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา
จํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจาณาความเหมาะสม และได้ มีการปรับปรุ ง ได้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ 5 แผน และเครื่ องมือ
ประเมิน ดังภาพที่ 1
เครื่องมือประเมินผลการเรี ยนรู้
แบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อแบบสังเกต
กระบวนการทํางานกลุ่ม เป็ นแบบ Rating Scale มีรายการประเมินจํานวน 5
ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
แบบประเมินผลงานด้ านการเกษตร เป็ นแบบ Rating Scale มีรายการ
ประเมินจํานวน 11 ข้ อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน เป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมทังชั
้ นเรี
้ ยน บันทึก
ตามความถี่ของพฤติกรรม โดยจะสังเกตจํานวน 3 ครัง้
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็ นแบบ Rating scale แบ่งระดับคุณภาพเป็ น
5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
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ภาพที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือประเมินในหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ”
3 ขัน้ ทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในหน่วยการเรี ยนรู้
“ผักสวนครัวรั ว้ กินได้ ” ที่สร้ างขึ ้น โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ใช้ เวลาในการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ หมด
10 ชัว่ โมง
4 ขัน้ เก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ใช้ เทคนิควิธีที่หลากหลายโดยให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ เนื ้อหาและ
เน้ นการประเมินตามสภาพจริ งให้ มากที่สดุ ซึง่ จะครอบคลุมทังด้
้ านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
5 ขัน้ สรุ ปผลและสะท้ อนผลการวิจัย การสรุ ปผลและการวิเคราะห์ผลจากเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ สถิ ติพืน้ ฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ แล้ ว
นําเสนอข้ อมูลด้ วยตาราง และแผนภูมิ

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 บริบทของโรงเรียน
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เปิ ดการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรี ยนทังหมด
้
1,576 คน
จํานวนบุคลากร 138 คน ตามโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดให้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีเวลาเรี ยน 80 ชัว่ โมงต่อปี หรื อ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในหมวดสาระการเรี ยนรู้ พื ้นฐานวิชาบังคับ

1.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้เรี ยน
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/3 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีจํานวน 40 คน โดยเป็ นนักเรี ยนหญิงมากกว่า
นักเรี ยนชาย คิดเป็ นร้ อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 ขึ ้นไป รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 3.00 คิดเป็ นร้ อย
ละ 62.50 และ
37.50 ตามลําดับ
ข้
อ
มู
ล
พื
น
้
ฐาน
จํ
า
นวน
(คน)
ร้
อ
ยละ
(ตารางที่ 1)
เพศ
ตารางที่
1
ข้ อมูลพื ้นฐาน
ชาย
18
45.00
ของนักเรี ยน
หญิง
22
55.00
ผลการเรี ยนเฉลี่ย
ตํ่ากว่า 2.00
2.01 – 3.00
15
37.50
3.01 – 4.00
25
62.50
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รวม

40

100.00

ตอนที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” ผู้วิจยั ได้ ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่
ละด้ าน ปรากฏผลดังนี ้

2.1 ด้ านความรู้ (Knowledge)

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วัดโดยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ มีคะแนนเต็ม 30
คะแนน ผู้วิจัยได้ แบ่งคะแนนสอบออกเป็ น 3 ช่วงคะแนน คือช่วงคะแนนระหว่าง 16-20, 21-25 และ26-29
คะแนน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 16-20 คะแนน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ช่วงคะแนน
21-25 คะแนน จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 และช่วงคะแนน 26-29 คะแนน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20 (ภาพที่ 1)
จํานวน 8 คน (20 %) จํานวน 8 คน (20 %)

n=40

จํานวน 24 คน (60 %)
ค่า สูงสุ ด (max ) = 29 คะแนน
ค่า ต่ํา สุด (min) = 16 คะแนน
ค่า เฉลี่ย
= 22.84 คะแนน

ช่ว งคะแนน 16-20
ช่ว งคะแนน 21-25
ช่ว งคะแนน 26-29

ภาพที่ 1 แสดงจํานวนนักเรี ยนตามระดับช่วงคะแนน

2.2 ด้ านทักษะกระบวนการ (Practice)
ทักษะกระบวนการ ประเมินโดยใช้ แบบสังเกตกระบวนการทํางานกลุ่มและแบบประเมินผลงานด้ าน
การเกษตร
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ผู้วิจัยได้ สังเกตกระบวนการทํ างานกลุ่มของนักเรี ยน 2 ครั ง้ พบว่าครั ง้ แรกนักเรี ยนส่วนใหญ่มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับดีมากร้ อยละ 53.20 รองลงมามีคะแนนระดับดี และพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ
17.21, 10.04 ตามลําดับ ครัง้ ที่ 2 นักเรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะกระบวนการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับดีมากร้ อยละ
72.25 รองลงมามีคะแนนระดับดีและ พอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 30.76, 26.04 ตามลําดับ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม่
การประเมินผลงานด้ านการเกษตรของนักเรี ยน ผลการประเมินพบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยด้ านการ
ทํานํ ้าหมักชีวภาพมากที่สดุ เท่ากับ 3.75 คะแนน รองลงมามีคะแนนค่าเฉลี่ยด้ านการเพาะเมล็ดลงในแปลงปลูก คือ 3.50
คะแนน (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 ผลงานด้ านการเกษตรของนักเรี ยน(n=40)

รายการประเมิน
ลําดับที่

ผลงาน

ความ
ถูกต้ อง
สมบูรณ์

ความเป็ น
ระเบียบ
เรี ยนร้ อย

วัสดุที่ใช้
ผลิตผล
งาน

ส่วนประ
กอบของ
ผลงาน

รวม

Χ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

1

การทํานํ ้าหมักชีวภาพ

4

3

4

4

15

3.75

0.50

ดีมาก

2

การเพาะเมล็ดในแปลงปลูก

3

3

4

4

14

3.50

0.57

ดีมาก

3

การย้ ายต้ นกล้ าพริ ก

3

3

4

3

13

3.25

0.50

ดีมาก

4

จํานวนต้ นพริ กที่เจริ ญเติบโต
หลังการเพาะในเมล็ด

2

3

3

3

11

2.75

0.50

ดี

5

การทําค้ างบวบและถัว่

3

3

2

3

11

2.75

0.50

ดี
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3 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (Attitude)
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนในหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ” จํานวน 3 ครัง้
นักเรี ยนมีลกั ษณะพฤติกรรมดังนี ้ “ด้ านความพร้ อมในการเรี ยน” ในครัง้ ที่ 1, 2และ 3 คิดเป็ นร้ อยละ60.75, 68.75
และ 75.35 ซึง่ ผลปรากฏว่านักเรี ยนแสดงพฤติกรรมด้ านความพร้ อมในการเรี ยนที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
“ด้ านความสนใจเนื ้อหาของบทเรี ยน” ในครัง้ ที่ 1, 2และ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 70.32, 73.24และ 70.25 ผลปรากฏว่า
ในครัง้ ที่ 1 และ 2 นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมด้ านความสนใจเนื ้อหาของบทเรี ยนเพิ่มขึ ้น แต่ในครัง้ ที่ 3 การแสดง
พฤติกรรมด้ านความสนใจเนือ้ หาของบทเรี ยนลดลงเนื่องจากเป็ นช่วงที่นกั เรี ยนขาดสมาธิในการเรี ยนเพราะว่า
เป็ นช่วงท้ ายชัว่ โมงความสนใจในบทเรี ยนจึงลดลง “ด้ านความกระตือรื อร้ นในการทํากิจกรรม” ในครัง้ ที่ 1, 2และ
3 คิดเป็ นร้ อยละ 76.44, 88.68และ 90.12 “ด้ านการใช้ เวลาในการทํากิจกรรม” ในครัง้ ที่ 1, 2และ 3 คิดเป็ นร้ อย
ละ 80.12, 83.65และ 93.22 “ด้ านความร่ วมมือกันในการเรี ยน” คิดเป็ นร้ อยละ 86.47, 78.89และ 94.67 ซึง่ โดย
ภาพรวมแล้ วพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนในทุกๆด้ านมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่าชัดเจน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ 3 ครัง้
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อการเรี ยน
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มตี อ่ หน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ”พบว่านักเรี ยนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในประเด็น “รู้ สกึ สนุกสนานในการเรี ยนวิชานี ้” มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.25) “รู้ สกึ ดีใจที่ฉนั ปลูก
ผักได้ สําเร็ จ” (ค่าเฉลี่ย 4.20) และ“รู้ สกึ อยากเรี ยนวิชานี ้อีก” (ค่าเฉลี่ย 4.02) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรี ยนในหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรัว้ กินได้ ”
n=40
รายการประเมิน
1. ฉันมีความสุขในการเรียนการสอน
2. ฉันรู้สกึ สนุกสนานในการเรี ยนวิชานี ้
3. ฉันรู้สกึ อยากเรียนวิชานี ้อีก
4. ฉันอยากให้ เวลาหมดเร็ วๆ
5. ฉันรู้สกึ เบื่อในการเรี ยนวิชานี ้
6. ฉันอยากมาดูแลแปลงผักหลังเลิกเรี ยน
7. ฉันติดตามผลงานตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
8. ฉันรู้สกึ ฝื นใจในการร่วมกิจกรรม
9. ฉันชอบเรี ยนวิชาเกษตรมากกว่าวิชาอื่น
10. วิชางานเกษตรมีความสําคัญกับฉัน
11. ฉันมีความสุขที่ได้ เรี ยนกับคุณครู
12. ฉันรู้สกึ ดีใจที่ฉนั ปลูกผักได้ สาํ เร็จ
13. ฉันรู้สกึ ภูมิใจในผลงานของตนเอง
14. ฉันอยากเรียนวิชาอื่นแทนวิชาเกษตร
15. ฉันสนใจวิชางานเกษตรมากขึ ้น
ค่ าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่ าเฉลี่ย
SD
แปลผล*
3.37
0.822
ดี
4.25
0.758
ดีมาก
4.02
0.832
ดี
2.87
1.285
ปานกลาง
2.50
0.904
ปานกลาง
3.25
0.899
ดี
3.52
1.037
ดี
2.52
1.082
ปานกลาง
3.35
1.075
ดี
3.45
0.846
ดี
3.39
0.932
ดี
4.20
0.823
ดีมาก
3.90
1.105
ดี
2.60
1.336
ปานกลาง
3.72
0.905
ดีมาก
3.39
0.919
ดี

* เกณฑ์แปลผล ดีมาก 4.25-5.00, ดี 3.25-4.24, ปานกลาง 2.25-3.24,น้ อย 1.25-2.24 ,น้ อยมาก ตํ่ากว่า 1.25

สะท้ อนผลการวิจัย
จากการประเมินผลการจัดการหน่วยการเรี ยนรู้ “ผักสวนครัวรั้วกิ นได้” ทัง้ ด้ านความรู้ -ความคิด ด้ าน
ทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการในการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 ด้ าน ใน
ระดับน่าพอใจ อีกทังนั
้ กเรี ยนมีความรู้ สกึ และความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการเรี ยนในหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้น และยังว่าทักษะกระบวนการทํางานกลุม่ ของนักเรี ยนดีขึ ้นอย่างชัดเจน
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนในเชิงบวกคือ มีความ
สนใจ ตัง้ ใจเรี ย น และให้ ค วามร่ วมมื อ ในการทํ า งานกลุ่ม และสนุก กับ กิ จ กรรมในชุ ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู้ ที่สร้ างขึน้ นี ้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรปรั บกิ จกรรมในชุดการเรี ยนรู้ ให้ มีความยื ดหยุ่น
เหมาะสมกับนักเรี ยนและเวลา
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ ได้ รับการสนับสนุนทุนจากโครงการวิจยั “การพัฒนาโรงเรี ยนต้ นแบบการจัดการเรี ยนรู้ เกษตร
และสิ่ ง แวดล้ อมโดยใช้ ส วนเกษตรเป็ นฐาน” ซึ่ง ได้ รั บ ทุน อุด หนุน การวิ จัย จากสถาบัน วิ จัย และพัฒ นาแห่ ง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สันติ ศรี สวนแตง เป็ นหัวหน้ าโครงการ
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