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ชื่อเรื่อง : ผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
                 (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช           
ชื่อผู้ศึกษา   : สมควร  ฐานะ 
สาขาวิชา    : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
ปีการศึกษา : 2560 
สถานศึกษา  : โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น   
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 

 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)      ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค าจังหวัดขอนแก่น  โดยเฉพาะในรายวิชา   
ง 22202  เรื่อง การขยายพันธุ์พืช พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็นนามธรรม และผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาได้ยาก รวมทั้งขาด
สื่อการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือมากระตุ้น   ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน  จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้สร้างบทเรียน
ส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์
พืช ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก า ร ง านอาช ีพและ เทค โน โลยี ( ง าน เ กษตร )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์ พืช ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน                       
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น ที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอ
หนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 ปีการศึกษา 2560  
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 26 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง22202 เครื่องมือที่ใช้ 
ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  ชุด การขยายพันธุ์พืช    จ านวน 10  เล่ม  แบบทดสอบวัด ผ ล สัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน   
50    ข้อ   เป็นแบบปรนัย   4   ตัว เลือก   และ    คุณภาพโดยมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.50 - 0.60 มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.79 - 0.96 และมีค่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.859 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด การขยายพันธุ์พืช วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่ใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชุด การขยายพันธุ์พืช โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 



 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.   บทเรี ยนส าเร็ จรู ป กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพ 93.56/91.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
80/80 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.25 
 3.   ความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่ เ รี ยนโดยใช้บทเรี ยนส า เร็ จรูป  กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้                 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช  โดยรวมอยู่ 
ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย  4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้ 
จากบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีความพึงพอใจมากที่สุด   
   โดยสรุปการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ที่ก าหนด ท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด  จึงควรสนับสนุน และส่งเสริม
ให้ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 


