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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชัน้เรียนครัง้นีดํ้าเนินการโดยนิสิตครูสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา ภายใต้

คําปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” และผลการ

จัดการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนของนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/3 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศกึษา 2554  จํานวน  40 คน ได้มาด้วยการสุ่ม

อย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ผู้ วิจยัได้ทดลองจดัการเรียนรู้โดยการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ “ผกั

สวนครัวรัว้กินได้” เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบ

ประเมินผลงานด้านการเกษตรแบบสังเกตกระบวนการทํางานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

นําเสนอข้อมลูด้วยตาราง และแผนภมิู จากผลการวิจยั พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่  มีคะแนนจากการทดสอบความรู้

ในระดบัท่ีน่าพอใจ มีพฒันาการในกระบวนการทํางานกลุ่มดี และโดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหน่วยการ

เรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” ดงันัน้จงึสามารถนําหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” ไปใช้ในการจดัการเรียน

การสอนในสาระงานเกษตรได้ แตอ่าจจะต้องปรับกิจกรรมในชดุการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนมากย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ  การพฒันาหลกัสตูร เกษตรศกึษา  การวิจยัในชัน้เรียน 

 

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  
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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 0process 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. 

Keywords : Curriculum Development, Agricultural Education, Classroom action research 

E-mail : satsts@ku.ac.th  

บทนํา 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนมีความสมดลุทัง้ด้าน

ร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตสํานกึในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อ

การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า 

ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งจะต้อง

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ โดยให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบติัเห็นของจริง รู้จกัการสงัเกต ช่วยเหลือซึง่กนัและกัน และต้อง

สามารถนําเอาความรู้  ทกัษะท่ีได้รับนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  เท่าท่ีปรากฏในปัจจุบนั ครูผู้สอนมกัประสบ

ปัญหาเก่ียวกบัการสอนท่ีต้องเน้นการปฏิบติั ครูมกัจะใช้วิธีการสอนโดยการสาธิตและบรรยาย เน่ืองจากเวลา

น้อยไปและความสนใจของนกัเรียนไม่เท่ากนั เรียนรู้ได้ไม่พร้อมกนั การบรรยายเพียงอย่างเดียวนัน้อาจจะทําให้

เดก็นกัเรียนนัน้ลืมได้ง่ายเพราะเป็นความจําท่ีไมถ่าวรและเดก็นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนทําให้เด็กมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกต่ํา 

จากปัญหาข้างต้นผู้ วิจยัได้นําแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ต้อง

อาศยัหลกัการพึง่พากนั โดยถือวา่ทุกคน มีความสําคญัเท่าเทียมกนัและจะต้องพึ่งพากนัเพ่ือความสําเร็จร่วมกนั  

2) การเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศยัการหนัหน้าเข้าหากนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมลู และการ

เรียนรู้ตา่งๆ  3) การเรียนรู้ร่วมกนัต้องอาศยัทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะทกัษะในการทํางานร่วมกนั  4) การเรียนรู้

ร่วมกนัควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มท่ีใช้ในการทํางาน 5) การเรียนรู้ หากผู้ เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนันอกจากจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนือ้หาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึน้และลกึซึง้ขึน้แล้ว ยัง

สามารถช่วยพัฒนาผู้ เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึน้ด้วย รวมทัง้มีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะ

กระบวนการต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกมาก (ทิศนา แขมมณี, 2550)  และแนวคิดการเรียนรู้แบบลงมือ
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ปฏิบัติเป็นวิธีท่ีครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เกิด

ประสบการณ์ตรง วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลองแตกต่างจากวิธีสอนแบบสาธิต คือ วิธีสอนแบบ

ปฏิบติัการหรือการทดลองผู้ เรียนเป็นผู้กระทํา เพ่ือพิสจูน์หรือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนวิธีสอนแบบสาธิตนัน้

ครูหรือนกัเรียนเป็นผู้สาธิตให้เห็นกระบวนการและผลท่ีได้รับจากการสาธิต เม่ือจบการสาธิตแล้วผู้ เรียนต้องทํา

ตามกระบวนการและวิธีการสาธิตนัน้ (ธีระศกัด์ิ  เกียงขวา, 2553) 

จากเหตผุลและแนวคิดดงักลา่วผู้ วิจยัจงึได้พฒันาหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้”โดยบูรณาการ

เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสร้างทกัษะกระบวนการทํางานกลุ่ม คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ให้กบันกัเรียน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

2. ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้และความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” 

 

วิธีการวิจัย 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ผักสวนครัวรัว้กินได้” ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน 

ประกอบด้วย ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 ขัน้วางแผนการวิจัยและออกแบบหน่วยการเรียนรู้   คณะผู้ วิจยัได้วิเคราะห์หลกัสตูรสาระการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน และร่วมกนัออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

2 ขัน้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และเคร่ืองมือประเมินผล ผู้ วิจยัได้เตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ 

แบบประเมินการเรียนรู้และนําเสนอให้กับผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นอาจารย์ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจาณาความเหมาะสม และได้มีการปรับปรุง ได้แผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน และเคร่ืองมือ

ประเมิน ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

แบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อแบบสังเกต

กระบวนการทาํงานกลุ่ม เป็นแบบ Rating Scale มีรายการประเมินจํานวน 5 

ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

แบบประเมินผลงานด้านการเกษตร เป็นแบบ Rating Scale มีรายการ

ประเมินจํานวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เป็นแบบบนัทึกพฤติกรรมทัง้ชัน้เรียน บนัทึก

ตามความถ่ีของพฤติกรรม โดยจะสงัเกตจํานวน 3 ครัง้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบ Rating scale แบ่งระดบัคณุภาพเป็น 

5 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 
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ภาพที่ 1 แผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินในหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” 

3 ขัน้ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจยัทดลองจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ 

“ผกัสวนครัวรัว้กินได้” ท่ีสร้างขึน้ โดยดําเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด  

10 ชัว่โมง 

4 ขัน้เกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลายโดยให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ เนือ้หาและ

เน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มากท่ีสดุ ซึง่จะครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะท่ี

พงึประสงค์ 

5 ขัน้สรุปผลและสะท้อนผลการวิจัย การสรุปผลและการวิเคราะห์ผลจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ แล้ว

นําเสนอข้อมลูด้วยตาราง และแผนภมิู 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 บริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

เปิดการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 1,576 คน 

จํานวนบคุลากร 138 คน ตามโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา กําหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีมีเวลาเรียน 80 ชัว่โมงตอ่ปีหรือ 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ในหมวดสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวิชาบงัคบั  

1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เรียน 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  มีจํานวน 40 คน โดยเป็นนกัเรียนหญิงมากกวา่

นกัเรียนชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลําดบั เม่ือจําแนกตามระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม พบวา่ 

นกัเรียนสว่นใหญ่มีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 ขึน้ไป รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 3.00 คิดเป็นร้อย

ละ 62.50 และ 37.50 ตามลําดบั 

(ตารางท่ี 1) 

ข้อมลูพืน้ฐานตารางที่ 1 

ของนกัเรียน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 18 45.00 

        หญิง 22 55.00 

ผลการเรียนเฉล่ีย   

        ต่ํากวา่ 2.00 - - 

        2.01 – 3.00 15 37.50 

        3.01 – 4.00 25 62.50 
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ตอนท่ี 2 ผลการจัดการเรียนรู้ 

  การจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” ผู้ วิจยัได้ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ในแต่

ละด้าน ปรากฏผลดงันี ้

2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วดัโดยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ มีคะแนนเต็ม 30 

คะแนน ผู้ วิจัยได้แบ่งคะแนนสอบออกเป็น 3 ช่วงคะแนน คือช่วงคะแนนระหว่าง 16-20, 21-25 และ26-29 

คะแนน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 16-20 คะแนน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ช่วงคะแนน 

21-25 คะแนน จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และช่วงคะแนน 26-29 คะแนน  จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

20  (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (Practice) 

  ทักษะกระบวนการ ประเมินโดยใช้แบบสงัเกตกระบวนการทํางานกลุ่มและแบบประเมินผลงานด้าน

การเกษตร 

รวม 40 100.00 

n=40

ช่วงคะแนน 16-20
ช่วงคะแนน 21-25
ช่วงคะแนน 26-29

 จํานวน 24 คน (60 %)

จํานวน 8 คน (20 % )  จํานวน 8 คน (20 %)

ค่าสูงสุด (max ) =   29   คะแนน

ค่าตํ่าสุด (min)  =  16   คะแนน

ค่าเฉล่ีย          = 22.84 คะแนน

ภาพที่ 1 แสดงจํานวนนกัเรียนตามระดบัช่วงคะแนน 
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ผู้ วิจัยได้สังเกตกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรียน 2 ครัง้ พบว่าครัง้แรกนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนทักษะ

กระบวนการทํางานกลุ่มอยู่ในระดบัดีมากร้อยละ 53.20 รองลงมามีคะแนนระดบัดี และพอใช้ คิดเป็นร้อยละ

17.21, 10.04  ตามลําดบั ครัง้ท่ี 2 นักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะกระบวนการทํางานกลุ่มอยู่ในระดบัดีมากร้อยละ 

72.25 รองลงมามีคะแนนระดบัดีและ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 30.76, 26.04 ตามลําดบั (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

การประเมินผลงานด้านการเกษตรของนกัเรียน ผลการประเมินพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยด้านการ

ทํานํา้หมกัชีวภาพมากท่ีสดุเท่ากบั 3.75 คะแนน รองลงมามีคะแนนค่าเฉลี่ยด้านการเพาะเมล็ดลงในแปลงปลกู คือ 3.50 

คะแนน (ตารางท่ี2) 

ตารางท่ี 2 ผลงานด้านการเกษตรของนกัเรียน(n=40) 

ลาํดับที่ ผลงาน 

รายการประเมิน 

รวม Χ  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ความ

ถกูต้อง

สมบรูณ์ 

ความเป็น

ระเบียบ

เรียนร้อย 

วสัดทุี่ใช้

ผลิตผล

งาน 

สว่นประ

กอบของ

ผลงาน 

1 การทํานํา้หมกัชีวภาพ 4 3 4 4 15 3.75 0.50 ดีมาก  
2 การเพาะเมลด็ในแปลงปลกู 3 3 4 4 14 3.50 0.57 ดีมาก  
3 การย้ายต้นกล้าพริก 3 3 4 3 13 3.25 0.50 ดีมาก  
4 จํานวนต้นพริกท่ีเจริญเติบโต

หลงัการเพาะในเมลด็ 

2 3 3 3 11 2.75 0.50 ด ี 

5 การทําค้างบวบและถัว่ 3 3 2 3 11 2.75 0.50 ด ี 
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3 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ (Attitude) 

จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” จํานวน 3 ครัง้

นกัเรียนมีลกัษณะพฤติกรรมดงันี ้“ด้านความพร้อมในการเรียน” ในครัง้ท่ี 1, 2และ 3 คิดเป็นร้อยละ60.75, 68.75

และ 75.35 ซึง่ผลปรากฏวา่นกัเรียนแสดงพฤติกรรมด้านความพร้อมในการเรียนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างชดัเจน 

“ด้านความสนใจเนือ้หาของบทเรียน” ในครัง้ท่ี 1, 2และ 3 คิดเป็นร้อยละ 70.32, 73.24และ 70.25 ผลปรากฏว่า

ในครัง้ท่ี 1 และ 2 นกัเรียนแสดงพฤติกรรมด้านความสนใจเนือ้หาของบทเรียนเพ่ิมขึน้ แต่ในครัง้ท่ี 3 การแสดง

พฤติกรรมด้านความสนใจเนือ้หาของบทเรียนลดลงเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีนกัเรียนขาดสมาธิในการเรียนเพราะว่า

เป็นช่วงท้ายชัว่โมงความสนใจในบทเรียนจงึลดลง “ด้านความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรม” ในครัง้ท่ี 1, 2และ 

3 คิดเป็นร้อยละ 76.44, 88.68และ 90.12  “ด้านการใช้เวลาในการทํากิจกรรม” ในครัง้ท่ี 1, 2และ 3 คิดเป็นร้อย

ละ 80.12, 83.65และ 93.22  “ด้านความร่วมมือกนัในการเรียน” คิดเป็นร้อยละ 86.47, 78.89และ 94.67 ซึง่โดย

ภาพรวมแล้วพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในทกุๆด้านมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่าชดัเจน (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนทัง้ 3 ครัง้ 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการเรียน 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่หน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้”พบวา่นกัเรียนสว่น

ใหญ่มีความพงึพอใจในประเดน็ “รู้สกึสนกุสนานในการเรียนวิชานี”้ มากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย 4.25) “รู้สกึดีใจท่ีฉนัปลกู

ผกัได้สําเร็จ” (คา่เฉลี่ย 4.20) และ“รู้สกึอยากเรียนวิชานีอี้ก” (คา่เฉลี่ย 4.02) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนในหนว่ยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรัว้กินได้” 

 
n=40 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD แปลผล* 
1. ฉนัมีความสขุในการเรียนการสอน 3.37 0.822 ด ี

2. ฉนัรู้สกึสนกุสนานในการเรียนวชิานี ้ 4.25 0.758 ดีมาก 

3. ฉนัรู้สกึอยากเรียนวิชานีอี้ก 4.02 0.832 ด ี

4. ฉนัอยากให้เวลาหมดเร็วๆ 2.87 1.285 ปานกลาง 

5. ฉนัรู้สกึเบ่ือในการเรียนวชิานี ้ 2.50 0.904 ปานกลาง 

6. ฉนัอยากมาดแูลแปลงผกัหลงัเลกิเรียน 3.25 0.899 ด ี

7. ฉนัติดตามผลงานตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 3.52 1.037 ด ี

8. ฉนัรู้สกึฝืนใจในการร่วมกิจกรรม 2.52 1.082 ปานกลาง 

9. ฉนัชอบเรียนวชิาเกษตรมากกวา่วิชาอ่ืน 3.35 1.075 ด ี

10. วิชางานเกษตรมคีวามสาํคญักบัฉนั 3.45 0.846 ด ี

11. ฉนัมีความสขุท่ีได้เรียนกบัคณุครู 3.39 0.932 ด ี

12. ฉนัรู้สกึดีใจท่ีฉนัปลกูผกัได้สาํเร็จ 4.20 0.823 ดีมาก 

13. ฉนัรู้สกึภมูิใจในผลงานของตนเอง 3.90 1.105 ด ี

14. ฉนัอยากเรียนวิชาอ่ืนแทนวิชาเกษตร 2.60 1.336 ปานกลาง 

15. ฉนัสนใจวิชางานเกษตรมากขึน้ 3.72 0.905 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.39 0.919 ด ี

 

* เกณฑ์แปลผล  ดีมาก 4.25-5.00, ดี  3.25-4.24, ปานกลาง  2.25-3.24,น้อย 1.25-2.24 ,น้อยมาก ตํ่ากวา่ 1.25 

 

สะท้อนผลการวิจัย 

จากการประเมินผลการจัดการหน่วยการเรียนรู้ “ผกัสวนครัวรั้วกินได”้ ทัง้ด้านความรู้-ความคิด ด้าน

ทกัษะกระบวนการ และด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ พบว่า นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน ใน

ระดบัน่าพอใจ อีกทัง้นกัเรียนมีความรู้สกึและความคิดเห็นในเชิงบวกตอ่การเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัสร้าง

ขึน้ และยงัวา่ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ของนกัเรียนดีขึน้อย่างชดัเจน 

การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในเชิงบวกคือ มีความ

สนใจ ตัง้ใจเรียน และให้ความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม และสนุกกับกิจกรรมในชุดการเรียนรู้เพ่ือ  เพ่ิม

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้นี ้ผู้ วิจัยเห็นว่า ควรปรับกิจกรรมในชุดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น 

เหมาะสมกบันกัเรียนและเวลา 
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