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ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
                นพพร  ชัยนันตา 

           ผู้ศึกษา 
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1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการปลูกพืชผักสวนครัว 
 
2. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษานับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  
เนื่องด้วยการศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ     
อาจกล่าวได้ว่าประเทศที่มีการศึกษาที่ เจริญย่อมส่งผล ให้ประเทศนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว            
จากความส าคัญดังกล่าวจึงเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  รวมทั้งยังมี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 4) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และหลักการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลไทย และพลเมือง
โลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาสาระ     
การเรียนรู้แยกออกหลายสาขาวิชา  เช่น  งานบ้าน  งานเกษตร  งานช่างและงานประดิษฐ์  ครูผู้สอนจึงมี
ความพยายามหาวิธีสอน  หาสื่อประกอบการเรียนการสอนให้สามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนซึ่ง
ควรเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบริบทในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย  สร้างผลงานได้
จริง  ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  เกิดความรักและศรัทธาในผลงานของตน  โดยทั้งนี้ต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจฝึกทักษะ กระบวนการคิดและการจัดการโดย
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  กล่าวคือ  นักเรียนไม่
สนใจ  ไม่ศึกษาความรู้เพิ่มเติม  บางเรื่องมีเนื้อหามากเกินไป  ยุ่งยาก  และเห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย  
รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่ส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย  ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผู้เรียน  และยังขาดสื่อ อุปกรณ์ ที่กระตุ้นเร้า
ความสนใจของผู้เรียน    ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพต่ า 
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ผู้รายงานในฐานะท่ีเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร)  จึงเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบทดสอบวัดเจตคติของ
นักเรียน  พบว่า  นักเรียนคิดว่าวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นวิชาที่น่าเบื่อ  ต้องปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  
ไม่มีสิ่งเร้ากระตุ้นความสนใจ  ขาดแรงจูงใจ   จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า    ดังนั้น
เราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   ทั้งนี้เพราะเอกสารประกอบการเรียนเป็นนวัตกรรมที่ครูใ ช้
ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ในแง่
ความรู้ ความคิด   ดังที่ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ ( 2540 : 4-5 )  กล่าวไว้ว่าเอกสารประกอบการเรียน
เป็นเอกสารที่สนองความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งในด้านเนื้อหา  การใช้ภาษา  ภาพประกอบ และขนาด
ตัวอักษรมีรูปแบบที่กะทัดรัด  กิจกรรมมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
ฝึกปฏิบัติ 

จากสภาพปัญหาและความส าคัญข้างต้น  ผู้รายงานจึงได้เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนแบ่งกลุ่มท างาน เรื่อง 
การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจคติที่ดีต่อการเรียน
รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา         
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้รายงานก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดั้งนี้  
  1.   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผัก
สวนครัว   
   2.   เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

3.    เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           
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 3. วิธีการศึกษา 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ผู้รายงานได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
       

   1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  2.  แบบแผนที่ใช้ในการศึกษา   
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
  4.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    
  5.  วธิีด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล    
  6.   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         1.1  ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   จ านวน   123  คน   
         1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
เสริมงามวิทยาคม  ที่เลือกเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  จ านวน 25  
คน    

2.    แบบแผนที่ใช้ในการศึกษา  
   รูปแบบการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ  One group  posttest design 
(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538 : 249) ดังแสดงในตาราง 1  ดังนี้ 
 

  ตาราง  1  แสดงแบบแผนการทดลองแบบ  One group  posttest design 
 

กลุ่ม Pre - test Treatment Post -test 
กลุ่มทดลอง - 

X  1T  
 
 
 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง       
     X       หมายถึง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

              1T      หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post –test)        
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3.    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
   3.1  เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จ านวน  7  เล่ม  ประกอบด้วย 

  1) เล่มที่ 1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก  จ านวน  4  ชั่วโมง 
            2)  เล่มที่ 2  เรื่อง  เครื่องมือ  อุปกรณ์ และการขยายพันธุ์พืชผัก   จ านวน  6  ชั่วโมง 
            3)  เล่มที่ 3  เรื่อง  การเตรียมดิน และวิธีการปลูกพืชผัก  จ านวน  8  ชั่วโมง 
            4)  เล่มที่ 4  เรื่อง  การดูแลรักษาพืชผัก  จ านวน  6  ชั่วโมง 
           5)  เล่มที่ 5  เรื่อง  ศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด  จ านวน  6  ชัว่โมง 
           6)  เล่มที่ 6  เรื่อง  การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต  จ านวน  6  ชั่วโมง 
           7)  เล่มที่ 7  เรื่อง  การปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  จ านวน  2  ชั่วโมง 
            3.2   แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  7  แผน 
            3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน 40 ข้อ  
           3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  
scales ) 5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  จ านวน 10  ข้อ  
 
4.    การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
         ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ผู้รายงานได้ด าเนินการ
ตามล าดับ  ดังนี้ 
         4.1  เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 
    ผู้รายงานได้ศึกษา  ค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
เรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ดังนี้ 

    1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พุทธศักราช 2561 โดยละเอียดเพ่ือท าการวิเคราะห์หลักการ  
จุดหมาย  โครงสร้าง  เวลาเรียน  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้   การวัดและประเมินผล      
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     2.  ศึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   ขอบข่ายเนื้อหาวิชา  ค าอธิบายรายวิชา  คู่มือครู  แบบเรียน  หนังสือคู่มือ
และการวัดและประเมินผล 

     3.  ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการ
เรียน   หลักและทฤษฎี   ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน  ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน 

     4.  คัดเลือกบทเรียน  ผู้รายงานได้แบ่งเนื้อหาตามโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
เสริมงามวิทยาคม  โดยจัดแบ่งเนื้อหาในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ออกเป็น 7  เล่ม  ดังนี้ 
  เล่มที่ 1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก  จ านวน  4  ชั่วโมง 
  เล่มที่ 2  เรื่อง  เครื่องมือ  อุปกรณ์ และการขยายพันธุ์พืชผัก   จ านวน  6  ชั่วโมง 

          เล่มที่ 3  เรื่อง  การเตรียมดิน และวิธีการปลูกพืชผัก  จ านวน  8  ชั่วโมง 
          เล่มที่ 4  เรื่อง  การดูแลรักษาพืชผัก  จ านวน  6  ชั่วโมง 
          เล่มที่ 5  เรื่อง  ศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด  จ านวน  6  ชั่วโมง 
          เล่มที ่6  เรื่อง  การเก็บเก่ียวและการจัดการผลผลิต  จ านวน  6  ชั่วโมง 
          เล่มที่ 7  เรื่อง  การปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  จ านวน  2  ชั่วโมง 

    5.  สร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว จ านวน 7 เล่ม     ซึ่งมี
ส่วนประกอบดังนี้ 
    5.1  ส่วนน า           
     5.1.1  ปกนอก        
     5.1.2  ปกใน  
     5.1.3  ค าน า        
     5.1.4  สารบัญ          
     5.1.5  ค าแนะน าในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
     5.1.6  องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
    5.2  ส่วนเนื้อหา        
     5.2.1  ชื่อบท ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง      
          5.2.2  หัวข้อเรื่องย่อย       
          5.2.3  จุดประสงค์การเรียนรู้      
          5.2.4  แบบทดสอบก่อนเรียน      
          5.2.5  เนื้อหา 
          -  ชื่อเรื่อง 
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          -  ใบความรู้ 
          -  กิจกรรม          
          5.2.6  แบบทดลอบหลังเรียน      
   5.3  ส่วนอ้างอิง         
       5.3.1  บรรณานุกรม 
     5.3.2  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
     5.3.3  เฉลยกิจกรรม 
     5.3.4  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

   6.  ก าหนดเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียนวิชา  
การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แสดงดังตาราง 2 

 
ตาราง 2  แสดงชื่อเอกสารประกอบการเรียนและ เวลาที่ใช้ 
 
เอกสารประกอบ 
การเรียนเล่มที่ 

ชื่อเอกสารประกอบการเรียน 
เวลาที่ใช้
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก   

-   ความหมายความส าคัญและประโยชน์ของพืชผัก   
     และการเลือกซ้ือพืชผักเพ่ือบริโภคท่ีปลอดภัย   

-   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก    
     และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก 

      -     การจ าแนกประเภทพืชผัก 

4 
1 
 
1 
 
2 

2 เครื่องมือ  อุปกรณ์ และการขยายพันธุ์พืชผัก 

- เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกพืชผัก 

- การเตรียมพันธุ์พืชผัก 

- การเพาะกล้าพืชผักและการดูแลรักษา 

6 
1 
1 
4 

3 การเตรียมดิน และวิธีการปลูกพืชผัก   

- การเตรียมดินปลูกพืชผัก 

- วิธีการปลูกพืชผัก 

8 
6 
2 

4 การดูแลรักษาพืชผัก   

- การให้น้ าพืชผัก 

- การพรวนดิน การใส่ปุ๋ยและการใช้วัสดุคลุมดิน 

6 
2 
4 
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เอกสารประกอบ 
การเรียนเล่มที่ 

ชื่อเอกสารประกอบการเรียน เวลาที่ใช้
(ชั่วโมง) 

5 ศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด   

- แมลงศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด 

- โรคพืช  วัชพืช และการป้องกันก าจัด 

- การใช้สารเคมีและพืชสมุนไพรขับไล่แมลง 

6 
2 
2 
2 

6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต   

- การเก็บเกี่ยวพืชผักและการจัดการผลผลิต 

- การค านวณค่าใช้จ่ายและการก าหนดราคา 

6 
4 
2 

7 การปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่น   

- การปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

2 
2 

รวม(ชั่วโมง) 36 
 
           7.  ด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  7  เล่ม  ใช้เวลาในการเรียน 36 ชั่วโมง  เอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่มมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่เหมือนกันคือ  ค าแนะน าในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  องค์ประกอบของ
เอกสารประกอบการเรียน   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  แบบกิจกรรม  พร้อมเฉลย 
                 8.  น าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  พร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียนเสนอต่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมกับเนื้อหา  ความชัดเจนและความถูกต้องของ
ภาษาและกิจกรรม   ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ในการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้รายงานได้สร้างแบบประเมิน จ านวน 10 ข้อ  โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน  ออกเป็น  5  
ระดับ  ดังนี้ 

5   หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
4   หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก  
3   หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
2   หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย  
1   หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

    โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation)เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสม  คือ  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย  
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด , 2543 : 99 - 100) 

   ค่าเฉลี่ย  4.51  – 5.00 หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด  
    ค่าเฉลี่ย  3.51  – 4.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมมาก  
   ค่าเฉลี่ย  2.51  – 3.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมปานกลาง  
    ค่าเฉลี่ย  1.51  – 2.50 หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อย  
    ค่าเฉลี่ย  1.00  – 1.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  4.2  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  

           ผู้รายงานได้ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  7  แผน  ส าหรับประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 7  
เวลาที่ใช้  36  ชั่วโมง (ไม่นับรวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)  โดยด าเนินการดังนี้ 
         1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษาพุทธศักราช 2553  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(งานเกษตร) พุทธศักราช 2561  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  และหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผัก
สวนครัว รวมทั้งวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้  แนวทางในการจัดการเรียนรู้  เนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
          2.   ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  และ
ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           3.   วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้   เพ่ือน ามาวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผล  และการก าหนดเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          4.   ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเนื้อหาและเวลาเรียนที่ได้
วางแผนไว้  จ านวน 7  แผน เวลา 36 ชั่วโมง  โดยจัดเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 4.1)   สาระส าคัญ 
 4.2)    ผลการเรียนรู้ 
 4.3)   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                                4.4)   สาระการเรียนรู้/เนื้อหา 
                                4.5)   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                                4.6)   สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 
                                4.7)   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 4.8)   บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 4.9)   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 4.10) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
                      5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานเขียนขึ้นมาเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม ส านวนภาษาที่ใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน และน าข้อเสนอแนะในเรื่อง
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อและเรื่องเกณฑ์การวัดผลประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข 
                     6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตรวจสอบ
ส านวนภาษาที่ใช้  ความถูกต้อง ความเหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างและน าไปใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการเรียน 
 
4. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  

การด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อ าเภอเสริมงาม   จังหวัดล าปาง   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564  ที่เลือกเรียนวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว จ านวน 25 คน  ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วย
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยตนเองโดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

4.1  ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือที่นักเรียน
จะได้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  
       4.2  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 40 ข้อ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre - test)   โดยครูจะไม่
เฉลยค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 7 เล่ม 

4.3  ด าเนินการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เป็นเวลา 36 ชั่วโมง  ตามเวลาใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในระหว่างการสอนแต่ละบทเรียน ผู้รายงานได้ท าการประเมินผลงานนักเรียน
โดยประเมินจากกิจกรรมระหว่างเรียนและทดสอบย่อยหลังจากจบบทเรียนทุกบท 
       4.4   เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูก
พืชผักสวนครัว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้ง 7 เล่ม  แล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน    
( Post - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ (ฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน) 
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       4.5   ตรวจให้คะแนน  โดยถ้าท าถูกให้ 1 คะแนน  ถ้าท าผิด 0 คะแนน (นักเรียนต้องท า
แบบทดสอบทุกข้อ)  รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน  แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนในวิชา การปลูกพืชผักสวน
ครัว 

4.6  เมื่อเสร็จสิ้นการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทุกคนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักทั่วไป  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4         

 4.7   น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตรวจความเรียบร้อย  และตรวจให้
คะแนนโดยก าหนดคะแนนไว้ดังนี้  
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 

       ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
       ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
       ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

      4.8  น าผลของการให้คะแนนมาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  น าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย  ดังนี้    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543  : 99 -100 )        
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด    
          ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก            
    ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง            
    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย            
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสม  คือความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
 
5. ผลการศึกษา 
  1.  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การ
ปลูกพืชผักสวนครัว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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      1.1  การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อน
และหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน    ดังตาราง 3  
ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3     แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนน 
                ทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
                   
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล

(E.I.) 
ร้อยละ 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 
25 40 340 897 0.8439 84.39 

  

 จากตาราง 3   พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน มีค่าเท่ากับ 0.8439           
ซึ่งหมายถึง  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ  84.39  
ในการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว  
 
 2.   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชา การปลูกพืชผกัสวนครัว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
         2.1  ผลการวิเคราะห์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม   ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน  ดังตาราง 4  ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4   แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา  

    การปลูกพืชผักสวนครัว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
   25 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

                 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์เป้าหมาย 

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ 40 35.88 

ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 

คะแนนด้านทักษะกระบวนการ(7แผน) 120 105.88 
คะแนนด้านคุณลักษณะฯ(7แผน) 105 97.31 

รวม 265 239.07 
ร้อยละของคะแนนเต็ม 100 90.22 
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         จากตาราง 4    พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คิดเป็นร้อยละ  90.22  ของคะแนนเต็ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ร้อยละ  80 ของคะแนนเต็ม 
 

3.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา  
การปลูกพืชผักสวนครัว   ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
ตาราง 5      แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน 
                 ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ  ดังต่อไปนี้ 
                     

รายการประเมิน 
n = 25 ระดับความ 

พึงพอใจ 
  S.D. 

1. มีการจัดเนื้อหาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องจากง่ายไปหายาก 4.85 0.36 มากที่สุด 
2. มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาอย่างหลากหลาย 4.77 0.42 มากที่สุด 
3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาและความสามารถของนักเรียน 4.62 0.74 มากที่สุด 
4. เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

และการแบ่งกลุ่มการท างาน 
4.85 0.36 มากที่สุด 

5. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ และเข้าใจบทเรียน
ได้ง่าย 

4.69 0.61 มากที่สุด 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.46 0.84 มาก 

7. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียน 

4.69 0.46 มากที่สุด 

8. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียนได้ทุกเวลา และสามารถย้อนกลับไป
ศึกษาเนื้อหาได้ตลอดเวลาเมื่อมีความไม่เข้าใจ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

9. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

4.54 0.63 มากที่สุด 

10. การประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียนมีความ
เหมาะสมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

4.77 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.71 0.57 มากที่สุด 
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 จากตาราง 5   พบว่า   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 จ านวน     
25 คน  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 4.71  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57   

 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจมี    
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.51  ขึ้นไปและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     
เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีความเหมาะสม ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
การเรียนรู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

1. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผัก 
สวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน มีค่าเท่ากับ 
0.8439   ซึ่งหมายถึง  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
84.39  ในการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ  90.22  ของคะแนนเต็ม    มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ  80 ของคะแนนเต็ม 
        3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.71  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.57    
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7. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 
 1.   ได้นวัตกรรมที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้เป็นต้นแบบ     
ในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้กับครูที่มีความสนใจ ได้น าไปศึกษาพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 
 2.    นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด  สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเองและท างานกลุ่มได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว สูงขึ้น 
  3.    สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากขึ้น 
  4.    เป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแนวทางในการสร้างงานของ
นักเรียนได้ด้วยตนเอง รู้จักการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
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