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บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตรเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศูนยก์าร
เรยีนรูเ้กษตรมชีวีติ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน และ 3) ศกึษาความพงึพอใจต่อกจิกรรมการ
เรยีนรูแ้ละชุดการเรยีนรูว้ชิาเกษตรเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีเ่ลอืกเรยีนวชิาเกษตร ปีการศกึษา 2560 ซึง่
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 143 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 1) ชุดกจิกรรม
การเรยีนรูว้ชิาเกษตร จ านวน 1 ชุด 2) แบบทดสอบวดัผลสฤัทธิท์างการเรยีนชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 50 ขอ้ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และ t - test for dependent Samples  
  ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง (ร้อยละ 65.00) ผลเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน ( ̅= 40.82) สงูกว่าก่อนเรยีน ( ̅= 22.75) และมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตรสามารถพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และนกัเรยีนพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตรในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด ( ̅= 4.63) และมคีวามคดิเหน็ต่อกจิกรรมการเรยีนรู้ที่สามารถการจดัการสิง่แวดล้อมในศูนย์การ
เรยีนรูเ้กษตรมชีวีติไดใ้นระดบัมากทีส่ดุ ( ̅= 4.75) 
 
ค าส าคญั : ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตร การจดัการสิง่แวดลอ้ม ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติ 
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Abstract 
 The study was conducted to: 1) develop the agricultural subject learning activities package for 
environmental management in the Learning Center on Living Agriculture (LCLA), Phraibueng Wittayakom 
School, Sisaket Province; 2) compare learning achievement before and after learning; and 3) explore 
students satisfaction with environmental management in the LCLA. The sample group in this study consisted 
of 143 lower secondary school students enrolled in Agriculture subject academic year 2017 and they were 
obtained by purposive sampling. Research instruments in this study included:  1) one set of the agricultural 
subject learning activities package; 2) learning achievement test having 50 question items with 4 multiple 
choices; 3) a questionnaire on student satisfaction. Descriptive statistics was used for the statistical 
treatment, i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation, Besides, t-test for dependent samples 
was employed in this study. 
 Results of the study revealed that most of the subject respondents (65.00%) were female. The 
subjects learning achievement after their learning was higher than before ( ̅= 40.82 and 22.75, respectively) 
with statistically significant difference at .01. It could be concluded that agricultural subject learning activities 
package could develop effective teaching/learning of the subjects. In addition, the subject had a highest level 
of satisfaction with the agricultural subject learning activities package ( ̅= 4.63) and a highest level of 
satisfaction about learning activities with could manage the environment in the Learning Center on Living 
Agriculture ( ̅= 4.75). 
 
Keywords: Agricultural Subject Learning Activities Package, Environment Management, Learning Center on  
    Living Agriculture (LCLA) 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพการเกษตร ดงันัน้
การเกษตรจงึมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์
ทัง้ในชวีติประจ าวนั การพฒันาประเทศและสิง่แวดลอ้ม 
มนุษย์รู้จ ักการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ท าให้รู้จกัการพฒันาทางด้านการเกษตร
เพื่อการด ารงชีวิตท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ถึงแม้
วทิยาการจะเจรญิก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ มนุษย์ก็
ยงัคงอาศยัผลผลติทีไ่ดจ้ากการเกษตร ดงันัน้การจดัการ
เรยีนการสอนวชิาเกษตรจงึเป็นแนวทางแห่งการปฏบิตั ิ
เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนมีความรู้  ความสามารถใน ด้าน
การเกษตร โดยค านึงถึงหลักการที่ว่า การศึกษา
เกษตรต้องยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการกระท าจริง 
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเกษตรเป็นแหล่ง
วชิาการทางการเกษตรของชุมชน ประชาชนมสีว่นร่วม
ในการจดัการศกึษา การศกึษาเกษตรเป็นการศกึษา
แบบต่อเนื่องและวิชาการทางเกษตรต้องทนัสมัยอยู่
เสมอ (วนิิจ โรติสว่าง, 2534 : 124-127) ซึ่งพลวตัร
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นรอบด้านในปัจจุบนัทัง้
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้มนัน้จะ
น าไปสู่การเปลีย่นแปลงอย่างมากมายในอนาคตอย่าง
แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกบัเรื่องของอาหาร
และสนิคา้การเกษตร รวมทัง้ด้านอาชพีการเกษตรใน
อนาคต ผลกระทบที่ได้รับ  เช่น โลกต้องเผชิญ
วกิฤตการณ์ขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอน อาหารและ
เครื่องดื่มรวมทัง้ทรพัยากรเพื่อการเกษตรมรีาคาเพิม่
สงูขึน้เรื่อยๆ สนิคา้เกษตรและอาหารจะกลบักลายเป็น
สนิค้ายุทธศาสตร์ที่ส าคญัของโลก เป็นต้น ซึ่งการ
เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อลดผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้นัน้จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
จัดการศึกษาเกษตรเป็นส าคัญ (นพคุณ ศิริวรรณ, 
2557: 15) และการใหค้วามส าคญัในการพฒันาคนหรอื
ประชากรในประเทศโดยการจัดการศึกษา ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยเฉพาะใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 ถึง
ฉบบัที ่11 ทีใ่หค้วามส าคญัเรื่องการพฒันาทรพัยากร
มนุษยห์รอืประชากรของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยถอื
ว่าทรพัยากรมนุษย์หรือประชากรเป็นศูนย์กลางของ

การพฒันา ถา้ทรพัยากรมนุษยห์รอืประชากรไดร้บัการ
พฒันาโดยการให้การศึกษาแล้ว และเมื่อทรัพยากร
มนุษย์หรือประชากรในประเทศมีความรู้ที่เท่าทนักบั
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้านในสงัคมปัจจุบัน 
ทรพัยากรมนุษยห์รอืประชากรกจ็ะสามารถช่วยพฒันา
ประเทศในทุกๆ ด้าน ซึ่งนัน่หมายถึงการพัฒนาที่
ยัง่ยนืกว่าการพฒันาสิง่อื่นๆ (ภคัพงศ ์ปวงสุข, 2557: 
96-97) จากแนวทางดังกล่าวนั ้นพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิปีพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) ปีพุทธศกัราช 2545 ไดก้ าหนดความหมาย
ของการศึกษาไว้ในมาตรา  4 ว่า “การศึกษา” 
หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอก
งามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การ
สรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้ง
องค์ความรู้อนัเกดิจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม 
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ และหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา 
มาตรา 22 กล่าวว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่า 
ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้และพฒันา
ตนเองได้และถือว่ าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่ สุ ด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้
วธิทีี่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนตามความต้องการ
ของผู้ เ รียนจึง เ ป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ าผู้ เ รียนมี
ความส าคญั และสามารถพฒันาได้ตามธรรมชาตแิละ
เตม็ศกัยภาพ ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอาความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชัน้ เรียนไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได้มากที่สุดและเป็นพื้นฐานการเรยีนรู้
ข ัน้สงูต่อไป (ราชกจิจานุเบกษา, 2545 : 7-8) จากที่
กล่าวมาข้างต้นนัน้จะเห็นถึงความส าคญัของการจดั
การศกึษาเกษตรโดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษานัน้มี
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีโดยครูเกษตรไดม้กีารจดัประสบการณ์
ให้กับนักเรียนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรใน
โรงเรยีนและจดัชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นเครื่องมอืทีม่ี
ความสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของผู้เรียน รวมทัง้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างครบวงจร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(2), 2018 : 26 - 35 
 

 
29  

การศึกษาแห่งชาติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ยงัมี
ประเด็นด้านการจัดสภาพแวดล้อมหรือการจัด
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนัน้ยังไม่มีการศึกษาอย่าง
จริงจัง ดังนัน้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
เกษตรเพื่อการจัดการสิง่แวดล้อมในศูนย์การเรียนรู้
เกษตรมชีวีติ โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม จงัหวดัศรสีะ
เกษ จึง เ ป็นการศึกษาที่จะ เ ป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา เกษตร ได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในอนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้วชิาเกษตรเพื่อ
การจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติ 
2.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิก่์อนเรียนและหลังเรียน
ของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูก้าร
จดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติ 
2.3 ศกึษาความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละชุด
การเรียนรู้วิชาเกษตรเพื่อการจัดการสิง่แวดล้อมใน
ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรในการศึกษา 
 คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน
ไพรบงึวทิยาคม ปีการศกึษา 2560 จ านวน 570 คน 
(งานทะเบยีน, 2560) ท าการเลอืกกลุ่มทดลองดว้ยวธิี
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นกัเรยีนที่
เลอืกเรยีนวชิาเกษตร จ านวน 143 คน  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  
 1. ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตร จ านวน 1 
ชุด มขี ัน้ตอนการด าเนินการพฒันาดงันี้ 1) วเิคราะห์
หลกัสูตร จดัท าโครงสรา้งรายวชิา ก าหนดเนื้อหาและ
เวลาเรยีน 2) เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบคู่มอื
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี3) ก าหนดรูปแบบ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูว้ชิาเกษตร ประกอบดว้ย (1) มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 
(2) สาระส าคญั (3) จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) (4) สาระการเรียนรู้         

(5) กจิกรรมการเรยีนรู้หรอืกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
(6) สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้หรือแหล่งเรียนรู้ (7) การวัด
และประเมนิผล และ (8) บนัทกึผลหลงัการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยผูม้ทรง
คุณวุฒ ิจ านวน 5 คน  
 2. แบบทดสอบวดัผลสฤัทธิท์างการเรยีนชนิด 
4  ตัว เ ลือก  จ านวน  5 0  ข้อ  ด า เนิ นการสร้ า ง
แบบทดสอบผลสมัฤทธิโ์ดยพจิารณาให้สอดคล้องกบั
เน้ือหาทีผ่่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ท าการ
ทดสอบหาความยากง่ายของขอ้ทดสอบ (P) ทัง้ฉบบั
เท่ากบั .58 ซึง่เป็นขอ้ทดสอบค่อนขา้งง่ายด ี 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม
การเรยีนรู้ 7 ด้าน และความพงึพอใจต่อกจิกรรมการ
เรยีนรู้  10 กจิกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ท าการหาความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(IOC) โดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืกคอื ค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้
ไป (พวงรตัน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) และหาความ
เชื่อมัน่เท่ากบั .86 
 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติใินการวเิคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test for dependent 
Samples และแปลผลขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนื้อหา 
และใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนระดบัความคิดเห็น
และความพึงพอใจ ด้วยการค านวณโดยใช้สมการ
คณิตศาสตรค์วามกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนน
สงูสุด – คะแนนต ่าสุด / จ านวนชัน้ ไดค้วามห่างของ
แต่ละช่วงชัน้ คอื 0.80 ดงันี้ (ชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ์, 
2543 : 30) 
  1.00 – 1.80 ความคดิเหน็/ พงึพอใจน้อย
ทีส่ดุ 
  1.81 – 2.60  ความคดิเหน็/ พงึพอใจน้อย 
  2.61 – 3.40 ความคดิเหน็/ พงึพอใจปาน
กลาง 
  3.41 – 4.20 ความคดิเหน็/ พงึพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 ความคดิเหน็/ พงึพอใจมาก
ทีส่ดุ 
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4. สรปุผลการศึกษา 
 1. การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตร
เพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศูนยก์ารเรยีนรู้เกษตรมี
ชีวิต มีการประเมินและทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม จ านวน 
143 คน โดยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ทีผ่่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ประกอบไปด้วย 1) 
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 2) สาระส าคญั 3) จุดประสงค์การ
เรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั (ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั) 4) สาระ
การเรียนรู้ 5) กจิกรรมการเรยีนรู้หรือกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้ 6) สื่อและอุปกรณ์ทีใ่ชห้รอืแหล่งเรยีนรู ้

7) การวดัและประเมนิผล และ 8) บนัทกึผลหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  ท าการประเมินคุณภาพโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า มคีุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X = 3.91) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุก
ด้านมีคุณภาพในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยไดด้งันี้ ดา้นความสมบูรณ์ของ
เนื้ อ ห า  ด้ า น ค ว า ม สอดคล้ อ ง ข อ ง เ นื้ อ ห า กับ
วตัถุประสงค์ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและ
ประเมนิผล ดา้นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ด้าน
กจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้นประโยชน์ทางวชิาการ ดงั
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพของชุด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตรเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรมชีวีติ  

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ (N=5) 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. ดา้นความสมบรูณ์ของเนื้อหา 3.60 .548 มาก 
2. ดา้นความสอดคลอ้งของเนื้อหากบัวตัถุประสงค ์ 4.20 .447 มาก 
3. ดา้นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.20 .837 มาก 
4. ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ 3.60 .548 มาก 
5. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 4.20 .447 มาก 
6. ดา้นการวดัผลและประเมนิผล 4.00 .707 มาก 
7. ดา้นประโยชน์ทางวชิาการ 3.60 .548 มาก 

รวม 3.91 .296 มาก 

 
2. ผลการทดลองใชก้บันักเรยีนพบว่า มคีวาม

แตกต่างของคะแนนทดสอบ จ านวน 50 คะแนน โดย
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลีย่ 22.77 มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.49 และ
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลีย่ 40.80 มคี่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.21 เมื่อ
ท าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเกษตร

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 จงึสรุปได้ว่า ชุดกจิกรรมการเรียนรู้
เพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศูนยก์ารเรยีนรู้เกษตรมี
ชีวิตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั ้น
มธัยมศกึษาตอนต้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัขอ้มูล
แสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนนกัเรยีน คะแนนเฉลีย่ (X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของนกัเรยีน (t) และค่านยัส าคญัทางสถติ ิ

รายการ 
จ านวนนักเรียน

(n=143) 
ค่าเฉล่ีย 
(X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t. Sig. 

ก่อนเรยีน 143 22.77 5.49 
-28.49 0.00* 

หลงัเรยีน 143 40.80 5.21 
* มคี่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อการจดัการสิง่แวดล้อมในศูนย์
การเรียนรู้เกษตรมีชีวิต พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในภาพรวมในระดบัมากที่สุด  ( X = 4.23) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านในระดับมากที่สุด 
โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยไดด้งันี้ การ

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้(X = 4.45) สื่อการเรยีนรู้ (X = 
4.35) เน้ือหา (X = 4.30) ประโยชน์ทีผู่เ้รยีนไดร้บัจาก
ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ (X = 4.26) และการวดัผลและ
ประเมนิผล (X = 4.22) ดงัแสดงในตารางที ่4 และ
รายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
ดา้น ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตร  

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ (n=143) 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านเน้ือหา    
1.1 เนื้อหาเขา้ใจงา่ย 4.19 .787 มาก 
1.2 เนื้อหาน่าสนใจ 4.21 .855 มากทีสุ่ด 
1.3 เนื้อหามคีวามทนัสมยั 4.32 .819 มากทีสุ่ด 
1.4 เนื้อหามคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเวลาทีส่อน 4.40 .713 มากทีสุ่ด 
1.5 เนื้อมปีระโยชน์ในการต่อยอดความรู ้ 4.39 .692 มากทีสุ่ด 
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้    
2.1 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเวลา 4.54 .602 มากทีสุ่ด 
2.2 ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน 4.42 .745 มากทีสุ่ด 
2.3 ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 4.52 .691 มากทีสุ่ด 
2.4 สิง่แวดลอ้มเอือ้อ านวยต่อการจดักจิกรรม 4.32 .793 มากทีสุ่ด 
2.5 ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 4.45 .679 มากทีสุ่ด 
3. ด้านส่ือการเรียนรู ้    
3.1 สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัเนื้อหา 4.40 .742 มากทีสุ่ด 
3.2 สื่อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.31 .726 มากทีสุ่ด 
3.3 สื่อการสอนทีใ่ชท้ าใหเ้ขา้ใจบทเรยีนมากยิง่ข ัน้ 4.39 .672 มากทีสุ่ด 
3.4 สื่อการสอนมคีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัยุคสมยั 4.34 .778 มากทีสุ่ด 
3.5 สื่อมกีารสวยงามดงึดดูความสนใจ 4.31 .764 มากทีสุ่ด 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล    
4.1 ผูส้อนใชว้ธิกีารประเมนิผลทีเ่หมาะสม 4.21 .795 มากทีสุ่ด 
4.2 ผูส้อนมเีกณฑก์ารประเมนิทีเ่หมาะสม 4.17 .725 มาก 
4.3 ระยะเวลาในการประเมนิเหมาะสม 4.26 .766 มากทีสุ่ด 
4.4 ผูส้อนประเมนิจากสภาพความเป็นจรงิ 4.20 .798 มาก 
4.5 ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิผล 4.26 .766 มากทีสุ่ด 
5. ด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รบัจากชดุกิจกรรมการเรียนรู ้    
5.1 สามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในเนื้อหาความรูไ้ดง้า่ย 4.22 .791 มากทีสุ่ด 
5.2 ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 4.27 .750 มากทีสุ่ด 
5.3 ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยกระบวนการทีห่ลากหลาย 4.18 .810 มาก 
5.4 ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาอื่นๆ ได้ 4.36 .698 มากทีสุ่ด 
5.5 ผูเ้รยีนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้ 4.24 .674 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวชิาเกษตรเป็นรายดา้นและภาพรวม  

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ (n=143) 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. เนื้อหา 4.30 .395 มากทีสุ่ด 
2. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.45 .448 มากทีสุ่ด 
3. สือ่การเรยีนรู ้ 4.35 .473 มากทีสุ่ด 
4. การวดัผลและประเมนิผล 4.22 .588 มากทีสุ่ด 
5. ประโยชน์ทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.26 .445 มากทีสุ่ด 

รวม 4.32 .380 มากท่ีสดุ 

 
4. ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อกจิกรรมการ

เรียนรู้วิชาเกษตรเพื่อการจดัการสิง่แวดล้อมในศูนย์
การเรียนรู้เกษตรมีชีวิต พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมที่ระดับมาก
ทีสุ่ด (X = 4.23) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้ีร่ะดบั
มากที่สุด 6 รายการ ได้แก่ กิจกรรมการปลูกผักใน
ภาชนะเหลอืใชห้รอืภาชนะทีไ่ม่สามารถใชง้านได ้(X = 
4.33) กิจรรมเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (X = 4.27) 
กจิกรรมการสร้างโรงเรียนเลี้ยงสตัว์และการปลูกพืช
โดยใชว้สัดุในทอ้งถิน่ (X = 4.27) กจิกรรมการท าปุ๋ ย

หมักพืชสดที่เหลือจากการปลูกผัก  ( X = 4.26) 
กจิกรรมดา้นการวางแผนจดัโรงเรอืนเลีย้งไก่พืน้เมอืง 
แปลงปลูกพชืและบ่อเลี้ยงปลา กบ ( X = 4.23) และ 
กจิกรรมการเลีย้งไก่พืน้เมอืงครบวงจร (Zero waste) (
X = 4.23) ตามล าดบั ส่วนอกี 4 รายการ นักเรยีนมี
ความพงึพอใจในระดบัมาก ได้แก่ กจิกรรมเพาะและ
ขยายพนัธุพ์ชื (X = 4.19) กจิกรรมการ 3R (ลดการใช,้ 
ใชซ้ ้า, แปรรูปน ากลบัมาใชใ้หม่) (X = 4.17) กจิกรรม
การท าดนิปลกูผสมทางปาลม์ (X = 4.17) และกจิกรรม
เกษตรวิชาการ (เรยีน เล่น เห็นอาชพี) (X = 4.14) 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่5  

 
ตารางที ่5 ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชุดการเรยีนรูว้ชิาเกษตรเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรู้
เกษตรมชีวีติ 

รายการ 
ระดบัความคิดเหน็ (n=143) 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. กจิกรรมดา้นการวางแผนจดัโรงเรอืนเลีย้งไก่พืน้เมอืง แปลงปลกูพชื และบอ่เลีย้ง

ปลา กบ  
4.23 .719 มากทีสุ่ด 

2. กจิกรรมการสรา้งโรงเรยีนเลีย้งสตัวแ์ละการปลกูพชืโดยใชว้สัดุในทอ้งถิน่ 4.27 .571 มากทีสุ่ด 
3. กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัพชืสดทีเ่หลอืจากการปลกูผกั 4.26 .699 มากทีสุ่ด 
4. กจิกรรมการท าดนิปลกูผสมทางปาล์ม 4.17 .664 มาก 
5. กจิรรมเลีย้งกบในบ่อซเีมส ์ 4.27 .778 มากทีสุ่ด 
6. กจิกรรมเกษตรวชิาการ (เรยีน เล่น เหน็อาชพี) 4.14 .635 มาก 
7. กจิกรรมเพาะและขยายพนัธุพ์ชื 4.19 .692 มาก 
8. กจิกรรมการปลกูผกัในภาชนะเหลอืใชห้รอืภาชนะทีไ่มส่ามารถใชง้านได ้ 4.33 .648 มากทีสุ่ด 
9. กจิกรรมการเลีย้งไก่พืน้เมอืงครบวงจร (Zero waste) 4.23 .699 มากทีสุ่ด 
10. กจิกรรมการ 3R (ลดการใช,้ ใชซ้ ้า, แปรรปูน ากลบัมาใชใ้หม)่ 4.17 .569 มาก 

รวม 4.23 .251 มากท่ีสดุ 
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การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตร
เพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศูนยก์ารเรยีนรู้เกษตรมี
ชีวิต มีการประเมินและทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
ประกอบไปด้วย 1) มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 2) สาระส าคญั 
3) จุดประสงค์การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั (ผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวงั) 4) สาระการเรยีนรู้ 5) กจิกรรมการเรยีนรู้
หรอืกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 6) สื่อและอุปกรณ์ทีใ่ช้
หรอืแหล่งเรียนรู้ 7) การวดัและประเมนิผล และ 8) 
บนัทกึผลหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ มคีุณภาพใน
ระดับมากจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ
ทดลองใชก้บันกัเรยีนพบว่า มคี่าคะแนนสอบหลงัเรยีน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 40.80 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ย 22.77 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
แสดงว่ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อการจัดการ
สิง่แวดล้อมในศูนย์การเรียนรู้เกษตรมีชีวิตสามารถ
พฒันาการเรยีนรูข้องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และนักเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ด 
นอกจากนี้แล้วยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นภาพรวมทีร่ะดบัมากทีส่ดุ  
 
5. อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
เกษตรเพื่อการจัดการสิง่แวดล้อมในศูนย์การเรียนรู้
เกษตรมชีวีติ มกีารประเมนิและทดลองใช้กบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม นัน้มี
คุณภาพในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
ทดลองใช้กับนักเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนดีขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยมากกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง เมื่ อท าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนยังพบว่ า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึสรุปไดว้่าชุดกจิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อการจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยก์ารเรยีนรู้
เกษตรมชีวีติสามารถพฒันาการเรยีนรูข้องนักเรยีนชัน้

มัธ ยมศึกษ าตอนต้ น ไ ด้ อ ย่ า ง มีป ร ะ สิท ธิภ าพ            
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของนัทธนิชา มานะด ีและ   
สุรวชิญ์ พรหมรบั (2560: 52) วสนัต์ ปู่ ทวด (2557 : 
41) และบุญมี โอทอง (2556: บทคดัย่อ) ที่พบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาเกษตรเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาเกษตร ซึง่ที่
เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องจากการที่ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้นัน้มกีจิกรรมย่อย จ านวน 10 กจิกรรมที่
ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
กว่าการเรียนปกติ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้เริม่ต้น
จากง่ายไปหายากและด าเนินไปตามล าดับขัน้ตอน
อย่าง ต่อเนื่ อง  จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามล าดับขัน้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนได้ผล
สมบูรณ์ นักเรยีนได้รบัความรู้พร้อมๆ กบัการปฏบิตัิ
ไปทลีะน้อยท าให้เกดิความเข้าใจและปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง และครูเป็นผู้จ ัดประสบการณ์การเรียนที่ดี
ให้แก่นักเรยีน มีการแสดงผลย้อนกลบัท าให้นักเรยีน
เกิดความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ดี นอกจากนัน้มี
กระบวนการเรยีนการสอนยงัเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้
ลงมือท ากิจ กร รมด้ว ยตน เอง  มีค วามท้ าทาย
ความสามารถในการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบ
ทราบผลการเรยีนรูข้องตนเองไดท้นัที เมื่อจบบทเรยีน 
นักเรยีนกจ็ะเกดิความภาคภูมใิจ ซึง่เป็นการ จูงใจให้
นักเรียนสนใจและตัง้ใจเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ    
สุจติรา ทพิย์สุข (2551: บทคดัย่อ) ได้วจิยัพฒันาชุด
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง 
อาหารพื้นเมืองส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใชชุ้ดการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 4 ชุด ผลการวจิยั
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า หลงัจากทีน่ักเรยีนได้
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตรเพื่อการ
จดัการสิง่แวดล้อมในศูนย์การเรยีนรู้เกษตรมชีวีติ มี
ความพงึพอใจในภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ด รวมทัง้มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่จ ัดขึ้นในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด 6 
รายการ และระดบัมากอกี 4 รายการ ซึง่แสดงให้เหน็
ว่านักเรยีนมคีวามสนใจและตื่นตวัในการเรยีนรู้อย่าง
ชัดเจน ทัง้อาจจะเนื่ องจากที่ครูผู้สอนสามารถจัด
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กจิกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยใีกลต้วั
นักเรยีน เช่น โทรศพัท์มอืถอืในการสบืค้นขอ้มูล การ
รายงานผลขอ้มลูขณะมกีจิกรรมการเรยีนการสอน และ
มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ซึง่เป็นทีส่นใจของนกัเรยีนในปัจจุบนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรน าหลักการการพฒันาชุด
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน
อย่างแพร่หลาย และสามารถสร้างหรือพัฒนาชุด
กจิกรรมการเรยีนรู้ในเรื่องอื่นๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหา
ของกลุ่มสาระเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพของการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาเกษตร  
 2. ครูผู้สอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤตกิรรมในการปฏบิตังิานและส่งเสรมิความสามารถ
พืน้ฐานในการประกอบอาชพีและมทีกัษะในการท างาน
ดว้ยการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้

 3. ครูผูส้อนควรสงัเกตปัญหาต่างๆ ทุกครัง้ใน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงและ
แก้ไขให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 4. เน่ืองจากการใช้สื่อออนไลน์ไดร้บัความนิยม
ในกลุ่มนกัเรยีนเป็นอย่างมาก ดงันัน้ครูสอนควรก ากบั
ดูแลเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ขณะที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดและไม่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่การ
จดัการเรยีนการสอนหากใชส้ือ่ออนไลน์ไม่ถูกตอ้ง 
6.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยั 
 1. ควรมกีารศกึษาถึงการใชส้ื่อทีห่ลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัยุคสมยัเขา้มาใชใ้นการจดักจิกรรมใน
ชุดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการพฒันาสื่อการ
สอนวิชาเกษตรให้ทนัสมัยและเกิดผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาเกษตรมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความคงทนใน
การเรยีนรู้ของผู้เรยีนโดยใช้ชุดการเรยีนรู้วชิาเกษตร
กบัวธิกีาร เรยีนแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพ
ในการจดัการเรยีนการสอน 
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