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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรืองการปลูกผักเกษตรอินทรี ย์แบบไร้ ดิน
สํ าหรับนักเรียนชั, นมัธยมศึกษาตอนต้ น
The Development of Curriculum on Organic Agriculture Vegetables with Soilless Culture System
for Secondary School Students
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ย ์
แบบไร้ ดิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพือทดลองและศึกษาผล การใช้หลักสู ตร
การฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนเรื องเดชประชานุ เคราะห์ จํานวน 22 คน ซึ งได้จากการสุ่ มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการ
ปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน 2) แบบทดสอบ วัดความรู ้เรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน 3)
แบบวัดทักษะการปลูกผักเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบไร้ ดิน 4) แบบสอบถาม เจตคติ ต่อเกษตรอิ นทรี ย ์ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ความเทียงตรงเชิ งเนือหา ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักสู ตรฝึ กอบรมไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบหาค่า
ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)เท่ากับ
1.00 มีความ สอดคล้อง และเหมาะสม ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 41 คน พบว่าข้อทดสอบวัดความรู ้ มีค่าความเชื อมัน 0.803 นักเรี ยนมี
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ทักษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ ดิน ระดับดี มาก และนักเรี ยนมีเจตคติต่อเกษตรอินทรี ย ์ ระดับมาก
ทีสุ ด
2. ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบ
ไร้ดิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนําหลักสู ตรไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 22 คน
พบว่า 1) ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ ระหว่างก่อนการฝึ กอบรมกับหลังการฝึ กอบรม นักเรี ยนมีความรู ้ หลัง
การฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) นักเรี ยนมีทกั ษะการปลูกผัก
เกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน เฉลียระดับดีมาก และ 3) นักเรี ยนมีเจตคติต่อเกษตรอินทรี ย ์ ระดับมากทีสุ ด
คําสํ าคัญ : การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม , ผักเกษตรอินทรีย์, การปลูกพืชแบบไร้ ดิน
Abstract
The objective of this research was to ; firstly, develop curriculum on organic agriculture
vegetables with soilless culture system for secondary school students. secondly, implement the
curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for secondary school
students. The sample was 22 secondary school students from Ruangdechprachanukror school, during the
second semester of academic year 2014. The instruments were 1) a training curriculum on organic
agriculture vegetables with soilless culture system. 2) a 30 question multiple choice test 3) a valuation
from of practicing skill, and 4) an attitude questionnaire towards production organic. The statistics used
for data analysis in the research include frequency value, percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results indicate that :
1. After examine the content validity of the curriculum by five experts, the results of the
implementation of curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for
secondary school students indicate that the curriculum is consistent and appropriate. And after implement
the curriculum with 41 students who are not the sample, the results indicate that the level of reliability is
0.803. The average practice skills is very good and have average satisfaction towards the attitude on
organic agriculture in the highest level.
2. The results of the implementation of curriculum on organic agriculture vegetables with soilless
culture system for secondary school students with the sample of 22 students indicate that 1) the
comparative results of pre and post tests show that the students have higher stage of knowledge after
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training with statistically significant difference at a level of .01. 2) the students have average the practice
skills on organic agriculture vegetables with soilless culture system in the level of very good. 3) the
students have average satisfaction towards the attitude of organic agriculture in the highest level.
Keyword : Development of Curriculum , Organic Agriculture Vegetables , Soilless Culture
System
บทนํา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงความสําคัญของการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยีว่า เป็ นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจมีทกั ษะพืนฐานทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมี
ความคิดสร้ างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พรักการทํางาน
และมีเจตคติทีดีต่อการทํางานสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุ ข ในสาระที1 การ
ดํารงชี วิตและครอบครัว มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์มีทกั ษะกระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิ สัยในการทํางาน มีจิตสํานึ กในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม เพือการ
ดํารงชีวติ และครอบครัว (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552 หน้า 1-13)
การปลูกผักส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ยังคงใช้สารเคมีตงแต่
ั การกําจัดวัชพืช และการฆ่าแมลงศัตรู พืชซึ ง
ส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนผูอ้ ยูใ่ กล้เคียง การฉี ดยาเพือกําจัดศัตรู พืชนอกจากจะมีกลินเหม็นรบกวน
ประชาชนโดยทัวไปแล้ว ยังเป็ นอันตรายต่อผูฉ้ ี ดยา เกิดผลเสี ยต่อสิ งแวดล้อม ทังทางอากาศ ดิน และแหล่ง
นํา สร้ างปั ญหาจากการปนเปื อนสารพิษในอาหารชนิ ดต่างๆ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพประชาชน
ผูบ้ ริ โภคอาหาร ที มี สารพิ ษ ตกค้า งเนื องจากการใช้ส ารเคมี ในการกํา จัดแมลงศัตรู พื ช ซึ งปั ญหาเหล่ า นี
ประชาชนผูบ้ ริ โภคทราบดีแต่ไม่สามารถแก้ปัญหานีได้ยงั คงต้องรับประทานพืชผักผลไม้ต่อไป
จากการค้นคว้าทดลองปลูกผักอินทรี ยม์ าหลายปี ซึ งพบว่ามีการปลูกผักหลายวิธี แต่ผวู ้ จิ ยั พบว่าการนําวัสดุปลูก
ทีผลิตขึนเองจากวัสดุธรรมชาติ ใส่ ลงในตะกร้า หรื อชันปลูกในโรงเรื อน ปรากฏว่าผักเจริ ญเติบโตดี มีปัญหาน้อย สามารถ
ผลิตเพือการรับประทานเอง หรื อจําหน่ายได้ เพือเป็ นการขยายความรู ้สู่ นกั เรี ยน และชุ มชน เพือการทําการเกษตรทีปลอดภัย
และยังยืน รวมถึงการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ ิจยั ได้จดั ทํา และพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
เรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน เพือพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะ มีจิตสํานึ กในการรักษาสิ งแวดล้อม เพือ
การดํารงชี วิต และครอบครัว สามารถนําความรู ้ ไปประกอบอาชี พได้ ดังเจตนารมณ์ของหลักสู ตรขันพืนฐาน และนโยบาย
ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื องการปลู กผักเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบไร้ ดิน สําหรับนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. เพือทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดินสําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1 เปรี ยบเทียบความรู ้เกียวกับการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดินก่อน และหลังการฝึ กอบรม
2.2 ศึกษาทักษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดินของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 ศึกษาเจตคติต่อเกษตรอินทรี ยข์ องนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ประชากรคื อ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จาก
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 6 โรงเรี ยนได้แก่โรงเรี ยนชุมชนวัดพระปรางค์วริ ิ ยะวิทยา โรงเรี ยนวัดคีม
โรงเรี ยนวัดตลาดโพธิl โรงเรี ยนเรื องเดชประชานุเคราะห์ โรงเรี ยนวัดบ้านจ่า และโรงเรี ยนวัดแหลมคาง
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนเรื อง
เดชประชานุเคราะห์ ซึ งได้โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster random sampling ) จํานวน 22 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น คือหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความรู ้เรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
2.2.2 ทักษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
2.2.3 เจตคติต่อเกษตรอินทรี ยข์ องนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ขอบเขตเวลา
ในการทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลู กผัก เกษตรอิ นทรี ย ์แบบไร้ ดิน สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 3 วัน วันละ 6 ชัวโมง รวม 18 ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจ มี ท กั ษะพืนฐานที จํา เป็ นต่อการดํารงชี วิต และรู ้ เท่ าทันการเปลี ยนแปลง สามารถนําความรู ้

879

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

เกี ยวกับการดํารงชี วิต การอาชี พ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมี ความคิ ดสร้ างสรรค์
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็ นแนวทางในการประกอบอาชี พ รักการทํางาน และมีเจตคติทีดี ต่อ
การทํางาน สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, หน้า
204)
คุณภาพผูเ้ รี ยนทีจบชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี นักเรี ยนจะต้อง
เข้าใจกระบวนการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน มีทกั ษะการแสวงหาความรู ้
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลกั ษณะนิสัยการทํางานทีเสี ยสละ มีคุณธรรม ตัดสิ นใจ
อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสํานึ กในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมอย่างประหยัด และ
คุม้ ค่า รวมถึงเข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติ ทีดี และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชี พ วิธีการ
หางานทํา คุ ณสมบัติทีจําเป็ นสําหรั บการมี งานทํา วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ อาชี พ มี ทกั ษะพืนฐานที จําเป็ น
สําหรับการประกอบอาชี พ และประสบการณ์ต่ออาชี พทีสนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชี พ
ทีสอดคล้องกับความรู ้ ความถนัด และความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, หน้า 206)
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525, หน้า 10) ให้ความหมายการพัฒนาหลักสู ตรคือการพยายามวางโครงการทีจะ
ช่ วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ตรงตามจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ หรื อการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนคือระบบ
โครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การกําหนดจุดมุ่งหมาย เนื อหาสาระ การปรับปรุ ง ตําราแบบเรี ยน
คู่มือครู และสื อการเรี ยนต่างๆ การวัดและการประเมินผลการใช้หลักสู ตรการปรับปรุ งแก้ไขและการให้การ
อบรมครู ผใู ้ ช้หลักสู ตรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนตลอดจนการบริ หาร
และการบริ การหลักสู ตร
กู๊ด (Carter V. Good, 1973, pp.157 – 158) ให้ความหมายการพัฒนาหลักสู ตรคือการปรับปรุ งและ
เปลี ยนแปลงหลัก สู ต ร การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรเป็ นการพัฒนาหลัก สู ตรอย่า งหนึ ง เพื อให้ เหมาะสมกับ
โรงเรี ยนหรื อระบบโรงเรี ยน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทังการประเมินผล ส่ วนการ
เปลียนแปลงหลักสู ตรเป็ นการแก้ไขหลักสู ตรให้แตกต่างไปจากเดิม
สรุ ปได้ว่าการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึ ง การสร้ างหลักสู ตรขึนใหม่ เพือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ยน ชุ มชน เรื องการปลู ก ผักเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบไร้ ดิน สํา หรั บ นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา
ตอนต้น ซึ งกําหนดขันตอนในการพัฒนาหลักสู ตรคือ 1) การศึกษาข้อมูลพืนฐาน 2 ) การพัฒนาหลักสู ตร 3 )
การทดลองใช้หลักสู ตร 4 ) การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร
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โกลด์สไตน์ (Goldstein, 1993) กล่าวว่า การฝึ กอบรม คือกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
เพือสร้ า งหรื อเพิ มพูนความรู ้ (knowledge) ทักษะ(skills) ความสามารถ(ability)และเจตคติ (attitude) ของ
บุคลากร อันจะช่วยปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิงานประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง (ม.ป.ป.หน้า 28 -29)กล่าวว่าการฝึ กอบรมโดยทัวไปมีจุดมุ่งหมายเพือ 1)
เพิมพูนความรู ้ (knowledge) 2) พัฒนาทักษะ (skills) 3) เปลียนแปลงเจตคติ(attitude) เมือบุคคลได้รับความรู ้
ทักษะและเจตคติ แล้วอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่างรวมกัน เมื อกลับไปปฏิ บตั ิ งาน จะก่ อให้เกิ ดการ
เปลี ยนแปลงไปในทางที ดี หรื อเกิ ดการเปลี ยนแปลงพฤติ กรรม หรื อเจตคติ ในการปฏิ บตั ิงานทําให้การ
ปฏิบตั ิงานได้ผลดีขึน
จากความหมายต่ า งๆที นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ใ ห้ ไ ว้ สรุ ป ได้ว่ า การฝึ กอบรมหมายถึ ง
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที จัด ขึ นอย่า งเป็ นระบบเพื อสร้ า งหรื อ เพิ มพู น ความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ (skills)
ความสามารถ(ability) และเจตคติ (attitude)ให้แก่ ผูเ้ ข้ารั บการอบรมและผูเ้ ข้ารับการอบรมนําความรู ้ และ
ทักษะทีได้รับนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กร ในการพัฒนา
หลัก สู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลู ก ผัก เกษตรอิ นทรี ยแ์ บบไร้ ดินหมายถึ ง หลัก สู ตรที ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ นโดยมี
องค์ประกอบได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายของเนื อหา เวลาในการฝึ กอบรม กิ จกรรมใน
การฝึ กอบรมสื อประกอบการฝึ กอบรมการวัดผลและประเมินผล เอกสารประกอบหลักสู ตร และแผนการจัด
กิ จกรรมฝึ กอบรมซึ งมี ค วามสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ น และสภาพความเป็ นอยู่ข อง
นักเรี ยนในชุมชน
สมคิด ดิสถาพร (2549, หน้า 61) ได้ให้ความหมายของคําว่า เกษตรอินทรี ย ์ (organic agriculture) หมายถึงระบบ
การจัดการการผลิ ตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที เกื อหนุ นต่อระบบนิ เวศ รวมถึ งความหลากหลายทาง
ชี วภาพ วงจรชี วภาพ โดยเน้นการใช้วสั ดุ ธรรมชาติ หลีกเลียงการใช้วตั ถุ ดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้
พื ช สั ต ว์ หรื อจุ ลิ นทรี ย ์ที ได้ม าจากเทคนิ ค การดัดแปลงพันธุ ก รรม (genetic modification) หรื อ พัน ธุ
วิศวกรรม(genetic engineering) มีการจัดการกับผลิ ตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรู ปด้วยความระมัดระวังเพือ
รักษาสภาพการเป็ นเกษตรอินทรี ย ์ และคุณภาพทีสําคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขันตอน
ดิเรก ทองอร่ าม (2550, หน้า 4-5)ได้กล่าวไว้วา่ ความหมายของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Soilless
Culture) จากคําภาษาอังกฤษว่าSubstrate Culture เป็ นวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยไม่ใช้
ดินเป็ นวัสดุในการปลูก แต่เป็ นการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิ ดต่างๆซึ งวัสดุปลูกแทนดินนีมีหลายชนิ ด คือ
วัสดุปลูกทีเป็ นอนินทรี ยสารและวัสดุปลูกทีเป็ นอินทรี ยสาร
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นภดล เรี ยบเลิศหิ รัญ (2553, หน้า35-52) ได้ให้ความหมายการปลูกพืชไร้ดิน มี 3 แบบคือ ปลูกแบบ
ไฮโดรโพนิกส์ (hydroponic culture) แบบแอโรโพนิกส์ (aeroponic culture) และปลูกในวัสดุปลูก (substrate
culture)
สรุ ปได้วา่ การปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน หมายถึง การปลูกผักเกษตรอินทรี ย ์ ทีไม่มีสารพิษ
ตกค้าง เพือให้ผูบ้ ริ โภคและสิ งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษเป็ นการช่ วยรั กษาความสมดุ ลทางธรรมชาติ
และลดต้นทุนการผลิ ตแล้วหันมาใช้สารอินทรี ย ์ เช่น ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมัก หรื อใช้สารเกิดจากชี วภาพ บํารุ งพืช
แทน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี นําวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็ นวัสดุปลูก
ชนิ สรา เทียมตระกูล (2556, บทคัดย่อ) ได้พฒั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการจัดดอกไม้ในงานพิธี
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น กับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนวัดสวน
หลวง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 โดยใช้เครื องมือในการ
วิจยั และได้ผลการวิจยั ดังนี 1 ) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ พบว่านักเรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจหลังการ
ฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2 ) แบบสังเกตทักษะการปฏิบตั ิ
พบว่า ผลการปฏิ บตั ิ ในการจัดดอกไม้เฉลี ยอยู่ในระดับมาก
3) แบบวัดเจตคติของนักเรี ยนทีมีต่อ
หลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า เจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
กัลยา ใจเย็น (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื องการประดิษฐ์
ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาํ หรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิl ทางการเรี ยนหลังการ
ฝึ กอบรม สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและทักษะ
ปฏิบตั ิการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ส่ วน
การปรับปรุ งหลักสู ตรควรเพิมบทบาทของวิทยากรทีเป็ นครู เป็ นผูบ้ รรยายร่ วมกับวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิน
และเพิมระยะเวลาในการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมการฝึ กอบรม
สรุ ปได้วา่ ในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมของผูท้ าํ วิจยั หลายท่านมีความสอดคล้องกันในเรื อง
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิl ทางการเรี ยนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั เชิ งทดลอง แบบกลุ่ มทดลองกลุ่ มเดี ยว วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest - posttest design) (พิชิต ฤทธิl จรู ญ, 2551, หน้า 138 ) ดังนี
O1 X O2
มีขนตอนการวิ
ั
จยั 2 ขันตอน คือ
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ขันตอนที 1 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ ดิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขันตอนการพัฒนาหลักสู ตร จากการศึกษาหลักสู ตร
สาระแกนกลางสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ศึกษาข้อมูลจากผูท้ ีเกียวข้องกับการปลูกผัก
อินทรี ย ์ ได้แก่ การสอบถามผูป้ ระกอบการปลูกผักอินทรี ย ์ ภูมิปัญญาท้องถิน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน คณะครู
นักเรี ยน ศึกษาเอกสารเกี ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การฝึ กอบรม ศึกษาเอกสารเกียวกับเกษตรอินทรี ย ์ การ
จัดทําวัสดุปลูก และอืน ๆ นําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ย ์
แบบไร้ ดิ น ที มี อ งค์ป ระกอบคื อ หลัก การ จุ ด มุ่ ง หมาย โครงสร้ า งหลัก สู ตร กระบวนการฝึ กอบรม สื อ
ประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรม และนําไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ งเนื อหาโดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และปรั บปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ 2 ) นําหลักสู ตรไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 41 คน
และหาประสิ ทธิ ภาพของเครื องมือการวัดผล ทักษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน และวัดเจตคติต่อ
เกษตรอินทรี ย ์ ของนักเรี ยน
ขันตอนที 2 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึ กษา 2557 โรงเรี ยนเรื องเดชประชานุ เคราะห์ จํานวน 22 คน ซึ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster random sampling)เพือศึกษาผลการใช้หลักสู ตรคือ 1) ศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อน และหลังการ
ฝึ กอบรม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 2 ) ศึกษาทักษะการ
ปลูกผักอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน โดยใช้แบบประเมินทักษะแบบรู บริ คแบบภาพรวม (Holistic Rubric Score) และ
3) ศึ ก ษาเจตคติ ต่อเกษตรอิ นทรี ยข์ องนัก เรี ยนโดยใช้แบบสอบถามเจตคติ แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลู กผักเกษตรอิ นทรี ย ์แบบไร้ ดิน สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษาตอนต้น ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมและนําไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิ งเนือหาโดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 หลักสู ตร มีความสอดคล้อง
และเหมาะสม เมือนําไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 41 คน
พบว่า นักเรี ยนให้ความสนใจ ใฝ่ รู ้ ให้ ความร่ วมมื อในการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมเป็ นอย่างดี เมื อทดลองใช้และหา
ประสิ ทธิ ภาพ ของเครื องมือวัดผล พบว่าข้อทดสอบวัดความรู ้เรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน มีค่าความ
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เชื อมัน 0.803 นักเรี ยนมีทกั ษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ ดินระดับดีมาก และนักเรี ยนมีเจตคติต่อเกษตร
อินทรี ยร์ ะดับมากทีสุ ด
2. ผลการทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาจากกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 22 คน พบว่า
ผลการประเมินความรู ้

คะแนนเต็ม

ก่อนการฝึ กอบรม
30
หลังการฝึ กอบรม
30
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.01
df = 29

t .05 = 2.045

n

X

S.D.

t-test

22
22

12.32
24.05

2.35
2.04

67.97**

t .01 = 2.756

t คํานวณ = 67.97

α = .01

จากตาราง พบว่า 1) ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนเรี ยนเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
สําหรั บนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาตอนต้น ที เข้ารั บการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรฝึ กอบรมทีพัฒนาขึ นมี
ค่าเฉลีย ( X =12.32, S.D. = 2.35) และหลังเรี ยนมีค่าเฉลีย ( X =24.05, S.D. = 2.04) นักเรี ยนมีความรู ้หลัง
การฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) นักเรี ยนมีทกั ษะการปลูกผัก
เกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน ระดับดีมาก และ 3) นักเรี ยนมีเจตคติต่อเกษตรอินทรี ย ์ ระดับมากทีสุ ด
การอภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลู กผักเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบไร้ ดิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลักสู ตรทีพัฒนาขึน ตรงกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525, หน้า 10)
ที ให้ความหมายการพัฒนาหลักสู ตรคื อการพยายามวางโครงการที จะช่ วยให้นัก เรี ย นได้เรี ยนรู ้ ตรงตาม
จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ หรื อการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนคือระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการ
สอน การกําหนดจุดมุ่งหมาย เนื อหาสาระ การปรับปรุ ง ตําราแบบเรี ยน คู่มือครู และสื อการเรี ยนต่างๆ การ
วัดและการประเมินผลการใช้หลักสู ตรการปรับปรุ งแก้ไขและการให้การอบรมครู ผูใ้ ช้หลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนตลอดจนการบริ หารและการบริ การหลักสู ตร และผล
จากการฝึ กอบรมยังตรงกับโกลด์สไตน์ (Goldstein, 1993) ทีกล่าวว่า การฝึ กอบรม คือกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพือสร้ างหรื อเพิมพูนความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills)ความสามารถ(ability) และ
เจตคติ (attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิงานประสิ ทธิ ภาพสู งขึน และสอดคล้องกับ
ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง (ม.ป.ป.หน้า 28 -29) ทีกล่าวว่าการฝึ กอบรมโดยทัวไปมีจุดมุ่งหมายเพือ 1) เพิมพูน
ความรู ้เพิมพูนความรู ้(knowledge) 2) พัฒนาทักษะ (skills) 3) เปลียนแปลงเจตคติ(attitude) เมือบุคคลได้รับ
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ความรู ้ ทักษะและเจตคติแล้วอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่างรวมกัน เมือกลับไปปฏิ บตั ิงาน จะก่อให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงไปในทางทีดี หรื อเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม หรื อเจตคติในการปฏิ บตั ิงานทําให้การ
ปฏิบตั ิงานได้ผลดีขึน เมือนําหลักสู ตรฝึ กอบรมทีผ่านกระบวนการสร้าง และพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมตาม
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ไปหาประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้องจากผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน
พบว่าหลักสู ตรมีความสอดคล้อง และเหมาะสม เมือนําหลักสู ตรไปทดลองใช้ พบว่า นักเรี ยนมีการพัฒนา
ทังด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ สอดคล้องกับนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านกล่าวข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั มีความ
มันใจว่า หลัก สู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลู ก ผัก เกษตรอิ นทรี ย ์แบบไร้ ดิน สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปจัดฝึ กอบรมเพือพัฒนานักเรี ยนได้อย่างมันใจ
2. ผลการทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้เรื องการปลูกผักเกษตร
อินทรี ยแ์ บบไร้ ดิน นักเรี ยนมีความรู ้ หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2 )
นักเรี ยนมีทกั ษะการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน ระดับดี มาก และ 3) นักเรี ยนมีเจตคติต่อเกษตรอินทรี ย ์ ระดับมาก
ทีสุ ด ซึ งมีความ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิ สรา เทียมตระกูล (2556, บทคัดย่อ) ทีได้พฒั นาหลักสู ตรฝึ กอบรม
เรื องการจัดดอกไม้ในงานพิธี สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนต้น กับกลุ่มตัวอย่างคื อนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนวัดสวนหลวง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึกษา 2555 โดยใช้เครื องมือในการวิจยั และได้ผลการวิจยั ดังนี 1 ) แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ พบว่า
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2) แบบสังเกตทักษะการปฏิบตั ิ พบว่า ผลการปฏิบตั ิในการจัดดอกไม้เฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3 ) แบบวัดเจต
คติของนักเรี ยนทีมีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า เจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ กัลยา ใจเย็น (2553, บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาเกี ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื องการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีสําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิl ทางการเรี ยน
หลังการฝึ กอบรม สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ.05 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
และทักษะปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับดี นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม อยู่ในระดับ
มากทีสุ ด
จึ ง สรุ ป ได้ว่า หลัก สู ต รฝึ กอบรมเรื องการปลู กผักเกษตรอิ นทรี ย ์แบบไร้ ดิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
มัธยมศึ กษาตอนต้น สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมกับนักเรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื องจากผูว้ ิจยั พบว่า
นักเรี ยนทีเข้ารับการฝึ กอบรมมีความสนใจ ใฝ่ รู ้ ทังด้านเนื อหา การฝึ กปฏิบตั ิ ขยันขันแข็ง ให้ความร่ วมมือ
ทํา งานร่ วมกันด้วยความรั บ ผิดชอบจนงานสํา เร็ จลงได้ด้วยดี มี เจตคติ ที ดี ใ นการทํา เกษตรแบบอิ นทรี ย ์
สอดคล้องกับผลการประเมินจากการทดลองใช้หลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
ควรเพิ มเนื อหาสาระการเรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ตรเรื องความปลอดภัย ในการปลู ก ผัก เกษตร
อินทรี ย ์ เช่นอันตรายจากฝุ่ นละออง และระมัดระวังอุบตั ิเหตุทีอาจเกิดจากการใช้วสั ดุอุปกรณ์
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั,งต่ อไป
1. สามารถนําหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื องการปลูกผักเกษตรอินทรี ยแ์ บบไร้ดิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิจยั กับกลุ่มอืน ๆ ทีมีความสนใจ
2. สามารถนําไปปรับใช้กบั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมชุ มนุ ม ชมรม หรื อ กิจกรรมลด
เวลาเรี ยน เพิมเวลารู ้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การได้
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