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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 2) ศกึษาทกัษะการ

ปฏบิตัิงานวชิาเกษตรพอเพียง เรื่อง วถิีชวีิตแบบพอเพียง ดว้ยกิจกรรมการเรียนรูก้ารเกษตร และ 3) ศึกษาความ 

พงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มตี่อการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติแบบพอเพยีง วชิาเกษตรพอเพยีง 

ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร กลุ่มทดลองทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนวชิาเกษตร

พอเพยีง จ านวน 18 คน ทีไ่ดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน แบบประเมนิการปฏบิตังิานเกษตร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรยีนรูส้ถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างกาเรยีน โดยการใชค้่าท ี 

(t-test dependent) ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเกษตรพอเพียง เรื่อง วถิีชวีติแบบพอเพียง ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5       

ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 2. ผลการพฒันาทกัษะการปฏบิตัิงาน วชิาเกษตรพอเพียง เรื่อง วถิีชวีติแบบพอเพียง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้

การเกษตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 อยู่ในระดบัดมีาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 21.69 คดิเป็นรอ้ยละ 90.39 และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.36 

 3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มตี่อการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติแบบ

พอเพยีง วชิาเกษตรพอเพยีง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.26 

ค าส าคญั : ทกัษะชวีติ, วชิาเกษตรพอเพยีง, กจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
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Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) compare learning achievement before and after learning; 2) study of 

skills in sufficiency agriculture subjects on title of “self-sufficient lifestyle” with agricultural learning activities and 

3) explore student satisfaction towards learning management to develop self-sufficient life skills under sufficiency 

agriculture subject with agricultural learning activities. The experimental group consisted of grade 5high school 

students (18 persons) at Praibuengwittayakom School, Srisaket province and they were obtained by purposive 

sampling. Research instruments in this study included: the achievement test, agricultural performance assessment 

form, and questionnaire. Obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test 

dependent. Results of the study were as follows : 

1. Learning achievement in self-sufficient agriculture on a sufficient way of life of grade 5 high school 

students with agricultural learning activities after studying higher than before learning with a statistical significance 

level of .01. 

2. The development of work skills on Sufficiency agriculture subject on title of “self-sufficient lifestyle” with 

agricultural learning activities in a very good level with an average of 21.69 (90.39%) and standard deviation of 

1.36. 

3. The study of satisfaction of grade 5 high school students with towards learning management in order to 

develop self-sufficient life skills in Sufficiency agriculture subject with agricultural learning activities at the highest 

level with an average of 4.75 and a standard deviation of 1.26. 

 

Keywords:  life skills, Sufficiency agriculture subject, agricultural learning activities 

 

 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(2), 2562 : 10 - 19 

12 
 

1. บทน า 
 “การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนา
ความรู ้ความคดิ ความประพฤตแิละคณุธรรมของบคุคล 
สงัคมและบา้นเมืองใดให้การศกึษาที่ดแีก่เยาวชนได้
อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและ
บ้านเมืองนั ้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ” พระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูนักเรยีน ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย เมื่อว ันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 (ทิศนา                 
แขมมณี. 2552 : 168) 
 ซึง่แนวทางการจดัการศกึษา ในพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความส าคญักบันักเรยีน และ
ให้ครูผูส้อนจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นนักเรยีนเป็น
ส าคญั ดงันัน้ การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รยีน
ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอื
วา่ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศกึษา
ตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ โดยให้ครูจดัการเรยีนการสอนที่ว่า 
ตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตน และความสมัพนัธ์
ของตนเองกบัสงัคม ซึง่ไดแ้ก ่ครอบครวั ชุมชน ความรู้
เกีย่วกบัศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา ภูมปัิญญา
ไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีความรูแ้ละ
ทักษะในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข นอกจากนัน้ยงัก าหนดให้รฐัต้องส่งเสรมิการ
ด าเนินงานและจัดแหล่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545 : 11-12)  
 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏบิตัิตนของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่
ครอบครวั ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยุค
โลกาภวิตัน์ ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ 
ความเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบ
ภูมคิุ้มกนัในตัวที่ดพีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ 
อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
ทัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความ
ระมดัระวงัอย่างยิง่ ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการ
วางแผนการด าเนินการทุกข ัน้ตอน และขณะเดยีวกนั

จะตอ้งเสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะ
เจา้หน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎแีละนกัธุรกจิในทุกระดบัให้
มจีิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวติด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพรอ้มต่อการรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และกวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เ ป็นอย่ างด ี                   
(กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่,2550 : 212)  
 กลุ่ มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่มุ่งพฒันาผูเ้รยีน
ให้มีทักษะในการท างาน ท างานเป็น รกัการท างาน 
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มคีวามสามารถในการจดัการ 
การวางแผนออกแบบการท างาน สามารถน าเอาความรู้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ
ประยุกต์ใชใ้นการท างาน สรา้ง พฒันางาน ผลิตภณัฑ์
ตลอดจนวธิีการใหม่ เพื่อพฒันาคุณภาพของงานและ
การท างาน ดงันัน้กิจกรรมการเรยีนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี เป็นสาระ
การเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกบั
งานอาชพีและเทคโนโลย ีมทีกัษะการท างาน ทกัษะการ
จดัการสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยี
ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  คุ้มค่า และมีคุณธรรม สร้างและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ สามารถท างานเป็นหมู่
คณะ มนีิสยัรกัการท างาน เห็นคุณค่าและมเีจตคติที่ดี
ต่องาน ตลอดจนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่
เป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความขยนั ซื่อสตัย์ ประหยดั และ
อดทน อนัจะน าไปสู่การให้ผูเ้ร ียนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและพึ่งตนเองได้ตามพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสขุ รว่มมอืและแขง่ขนัในระดบัสากลในบรบิทของ
สงัคมไทย (ชมรมกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน. 
2545 : 1) 
 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงมคีวาม
สนใจทีพ่ฒันาทกัษะชวีติแบบพอเพยีง ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ดว้ยกจิกรรมการเรียนรูก้ารเกษตร 
โรงเรยีนไพรบึงวิทยาคม เพื่อให้พฒันานักเรยีนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการท า
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การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มผีลต่อ
ครอบครัว เศรษฐกิจ ส ังคม กับวิถีชีวิต มีคุณธรรม 
จิตส านึกในการใช้ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานเพื่อการด ารงชวีติ  
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วิถีชีวิตแบบพอเพียง  
วชิาเกษตรพอเพยีง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 2.2 เพื่อศกึษาทกัษะการปฏบิตังิาน วชิาเกษตร
พอเพยีง เรือ่ง วถิีชวีติแบบพอเพียง ดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูก้ารเกษตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตแบบพอเพียง วิชาเกษตรพอเพียง                    
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากร 
 ประชากรของการพฒันาครัง้นี้ ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม จงัหวดั
ศรสีะเกษ ทีก่ าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2561                                 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเกษตรพอเพยีง จ านวน 18 คน  
3.2 ขอบเขตเน้ือหา 
 ขอบเขตในการพฒันาทกัษะชวีติแบบผูพ้อเพยีง 
ผูว้จิยัแบง่ออกเป็น 2 ดา้นดงันี้ 
 3.2.1 ขอบเขตดา้นทกัษะการแสวงหาความรู ้คอื 
เนื้อหาวชิาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นเนื้อหาวชิาเกษตร
พอเพยีง เรือ่ง วถิชีวีติแบบพอเพยีง ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสตูรสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาข ัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ปรบัปรุง พ.ศ. 
2559) จ านวน 9 เรื่องประกอบดว้ย 1) การเตรยีมดนิ 2) 
การปลูกผกั 3) การปลูกผกัในภาชนะ 4 การปลูกขา้ว 5) 
ปุ๋ ยและการให้ปุ๋ ย 6) น ้าและการให้น ้า 7) การเลี้ยงกบ 
และ 8) การเลี้ยงปลา  
 3.2.2 ขอบเขตดา้นทกัษะการปฏบิตัิงานเกษตร 
คอื การปฏิบตัิงานการเกษตร ในกจิกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการจดัการเรียนรู ้แล้วท าการประเมนิทกัษะ
การปฏิบตัิงาน จ านวน 10 รายการ ได้แก่ 1 การ
วางแผน 2) การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ 3) การท างาน
ตามล าดบัข ัน้ตอน 4) การท างานกลุ่ม 5) ผลงาน 6) การ
สร้างสรรค์ผลงาน 7) การน าเสนอผลงาน 8) การ
ปรบัปรุงและพฒันาผลงาน 9) การเก็บรกัษาอุปกรณ์ 
และ 10) การจดัเกบ็สถานทีป่ฏบิตังิาน 
3.3  ตวัแปรท่ีศึกษา  
 3.3.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ การพฒันาทกัษะชวีิต
แบบพอเพียง ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม  
 3.3.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  (1 ) ผลสัมฤทธิ ์ท า งการ เ รี ยน  เ รื่ อ ง 
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     
วชิาเกษตรพอเพยีง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
  (2) ทักษะการปฏิบัติงาน วิชาเกษตร
พอเพยีง เรือ่ง วถิีชวีติแบบพอเพียง ดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูก้ารเกษตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
   (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทกัษะชวีติแบบพอเพยีง วชิาเกษตรพอเพียง เรื่อง วถิี
ชวีติแบบพอเพยีง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.4.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
เป็นแบบปรนยั 40 ขอ้ ขอ้สอบมคี่าความยาก (p) 0.21 
– 0.76 คา่อ านาจจ าแนก 0.24 ขึ้นไป และขอ้สอบมคี่า
ความเชือ่ม ัน่ 0.95 
 3.4.2 แบบประเมนิการปฏบิตังิานเกษตร โดยมี
หวัขอ้ในการประเมนิ ไดแ้ก่ จ านวน 10 รายการ ไดแ้ก ่
1 การวางแผน 2) การเลือกใช้ว ัสดุอุปกรณ์                   
3) การท างานตามล าดบัข ัน้ตอน 4) การท างานกลุ่ม                   
5) ผลงาน 6) การสรา้งสรรค์ผลงาน 7) การน าเสนอ
ผลงาน 8) การปรบัปรุงและพฒันาผลงาน 9) การเก็บ
รกัษาอุปกรณ์ และ10) การจัดเกบ็สถานที่ปฏิบตัิงาน 
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนหวัขอ้ละ 3 คะแนนและ
ประเมนิผลกระบวนการท างานเกษตร เป็น 4 ระดบั คอื 

 19.20-24.00 คะแนน หมายถงึ มกีระบวนการ
ท างานอยู่ในระดบัดมีาก 
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 16.80-19.19 คะแนน หมายถงึ มกีระบวนการ
ท างานอยู่ในระดบัด ี

 14.40-16.79 คะแนน หมายถงึ มกีระบวนการ
ท างานอยู่ในระดบัพอใช ้

 0.00-14.39 คะแนน หมายถงึ มกีระบวนการ
ท างานอยู่ในระดบัปรบัปรงุ 
      3.4.3 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรยีนรู้
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามระดบัความพงึ
พอใจ ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้  

 5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก 
 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
 2 หมายถงึมคีวามพงึพอใจน้อย 
 1 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี้  (บุญชม  
ศรสีะอาด (2545 : 100) คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง 
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

 คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก 

 คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัน้อย 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูท าการวิเคราะห์ข้อมลู  
 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
โดยการใชค้า่ท ี(t-test dependent 
 
4. ผลการวิจยั 
 4.1 ผลการวเิคราะห์คะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน การพฒันาทกัษะชวีติแบบ
พอเพยีง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ดว้ยกจิกรรม
การเรยีนรูก้ารเกษตร พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เกษตรพอเพยีง เรือ่ง วถิชีวีติแบบพอเพียง ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 (ดงัตารางที ่1) 
 
 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน การพฒันาทกัษะชวีติแบบพอเพยีง 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
 

ทดสอบ 
จ านวน

นักเรียน (N) 
คะแนนเฉลี่ย  

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 
t sig 

กอ่นเรยีน 18 21.33 2.78 
18.049 0.000* 

หลงัเรยีน 18 32.11 1.84 
* มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
 
 4.2 ผลการพัฒนาทกัษะการปฏบิตัิงาน วิชา
เกษตรพอเพียง เรื่อง วิถีชีวิตแบบพอเพียง ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้การเกษตร ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน วิชาเกษตรพอเพียง เรื่อง วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตร ของ

นักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่  5  อยู่ ในดับดีมาก มี
คา่เฉลีย่ เท่ากบั 21.69 คดิเป็นรอ้ยละ 90.39 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 แต่เมื่อพิจารณาแต่ละราย
พบว่า การท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
23.39 คดิเป็นรอ้ยละ 97.45 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.78 รองลงมาคอื การจดัเกบ็สถานทีป่ฏบิตังิาน 
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มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 22.89 คดิเป็นรอ้ยละ 95.37 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื การวางแผน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

20.50 คดิเป็นรอ้ยละ 85.42 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 2.90 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 แสดงผลการพฒันาทกัษะการปฏบิตังิาน วชิาเกษตรพอเพยีง เรือ่ง วถิชีวีติแบบพอเพยีงดว้ยกจิกรรมกาเรยีนรู้
การเกษตร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 
การแปลผล 

1. การวางแผน 20.50 85.42 2.90 ดมีาก 
2. การเลอืกใชว้สัดอุุปกรณ์ 20.94 87.27 0.49 ดมีาก 
3. การท างานตามล าดบัข ัน้ตอน 22.78 94.91 1.00 ดมีาก 
4. การท างานเป็นกลุ่ม 23.39 97.45 0.78 ดมีาก 
5. ผลงาน 21.72 90.51 1.27 ดมีาก 
6. การสรา้งสรรคผ์ลงาน 19.61 81.71 1.04 ดมีาก 
7. การน าเสนอผลงาน 20.50 85.42 1.82 ดมีาก 
8. การปรบัปรงุและพฒันาผลงาน 22.39 93.29 0.78 ดมีาก 
9. การเกบ็รกัษาอุปกรณ์ 22.22 92.59 1.83 ดมีาก 
10 การจดัเกบ็สถานทีป่ฏบิตังิาน 22.89 95.37 0.83 ดมีาก 

เฉลี่ยรวม 21.69 90.39 1.36 ดมีาก 

 
 4.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตแบบพอเพียง วิชาเกษตรพอเพียง ด้วย
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร พบวา่ ความพงึพอใจของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 มตี่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะชวีติแบบพอเพยีง วชิาเกษตรพอเพยีง 

ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร อยู่ในระดบัมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.26 แต่เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า 
นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตังิานและรูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 5.00 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.00 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 มตี่อการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติ
แบบพอเพยีง วชิาเกษตรพอเพยีง ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร 
 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน () ระดบั 

1. เนื้อหา    
   1.1 เนื้อหาเขา้ใจงา่ย 4.78 0.42 มากทีส่ดุ 
   1.2 เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลา 4.94 0.23 มากทีส่ดุ 
   1.3 เนื้อหาน่าสนใจ 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   1.4 เนื้อหาถูกตอ้งและสมบรูณ์ 4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน () ระดบั 
2. กจิกรรมการเรยีนรู ้    
   2.1 กจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัเวลา 4.67 0.47 มากทีส่ดุ 
   2.2 ความหลากหลายของกจิกรรม 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   2.3 นกัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   2.4 นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 4.94 0.23 มากทีส่ดุ 
   2.5 นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตังิาน 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
   2.6 นกัเรยีนและครรูว่มปฏบิตังิานดว้ยกนั 4.78 0.42 มากทีส่ดุ 
   2.7 สถานทีป่ฏบิตักิจิกรรม 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   2.8 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการ
จดักจิกรรม 

4.94 0.23 
มากทีส่ดุ 

3. สือ่การเรยีนรู ้    
   3.1 สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบักจิกรรม 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   3.2 สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบักจิกรรม 4.72 0.56 มากทีส่ดุ 
   3.3 สือ่การเรยีนรูด้งึดดูความสนใจ 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   3.4 ความหลากหลายของสือ่ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
   3.5 มคีวามทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
   3.6 หาไดใ้นทอ้งถิน่ 4.72 0.56 มากทีส่ดุ 
4. วสัดอุุปกรณ์    
   4.1 มจี านวนเพยีงพอต่อการปฏบิตักิจิกรรม 4.78 0.42 มากทีส่ดุ 
   4.2 เหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   4.3 หาไดใ้นทอ้งถิน่ 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   4.4 ผูเ้รยีนสามารถจดัหาและจดัท าได ้ 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   4.5 มสีถานทีเ่กบ็ทีเ่หมาะสม 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
5. การวดัผลและประเมนิผล    
   5.1 มคีวามหลากหลายในการวดัผลและ
ประเมนิผล 

4.72 0.56 
มากทีส่ดุ 

   5.3 วดัและประเมนิผลจากผลงาน 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
   5.4 นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
6. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรู ้    
   6.1 รูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
   6.2 ไดร้บักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   6.3 นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
   6.4 น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 4.78 0.42 มากทีส่ดุ 

รวมทัง้หมด 4.75 1.26 มากทีส่ดุ 
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5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเกษตรพอเพยีง 
เรือ่ง วถิชีวีติแบบพอเพยีง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร หลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ทัง้นี้เนื่องจากผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย สง่ผลให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ใน
เนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนเป็นอย่างด ีประกอบกบั
ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนผ่านกระบวนการ
สรา้งทีม่คีณุภาพ สอดคลอ้งกบัองัคณา  ตุงคะสมติและ
คณะ (2555) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง พบว่า นักเรยีนมี
ความกระตือรอืรน้ในการเรยีนและมคีวามสนใจในการ
เรียนมากขึ้น รวมทั ้งสามารถน าความรู้ปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันได ้
สอดคลอ้งกบัตวงพร ศรชียั (2550) ไดศ้กึษา การศกึษา
การน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของนกัเรยีนเตรยีมทหาร พบวา่ นกัเรยีน
เตรยีมทหารมกีารน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนัในด้านต่างๆ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั 
ฐติมิา  ปาลคะเชนทร ์(2556) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ระดบัความรู้ความเข้าในในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี พบวา่ ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการด าเนิน
ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของประชาชน
อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัเนติรฐั วรีะนาคนิทร์
และคณะ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาแบบจ าลอง
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงออนไลน์ ส าหรบัยุวเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 
แบบจ าลองศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงออนไลน์ ส าหรบัยุวเกษตรกร
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ แบบจ าลอง
มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมครบถ้วน  ระบบของ
แบบจ าลองมคีวามเหมาะสมและมีความสอดคล้องกนั 
แบบจ าลองมคีวามคุม้ค่า เป็นประโยชน์และตอบสนอง

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น เ ก ษ ต ร ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 5.2 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน                    
วิชาเกษตรพอเพียง เรื่อง วิถีชีวิตแบบพอเพียง                   
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตร ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
21.69 คดิเป็นรอ้ยละ 90.39 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.36 ทัง้นี้เนื่องจากกระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู้
มีความหลากหลาย สอดคล้องกบัชีวิตและอาชีพใน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกบัปรียานุช  ธรรมปิยา (2554) 
ไดก้ล่าววา่ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นทัง้ทกัษะกระบวนการ 
เจตคตแิละอุดมการณ์ จึงต้องระเบดิจากขา้งใน เมื่อใจ
เรามีศร ัทธา เราฝึกฝน ปฏิบัติจนเราเข้าใจทักษะ
กระบวนการ 3 ห่วงต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กนั เราจึง
สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้ สอดคล้องกบัวราภรณ์   
ภูภ่กัดิ ์(2553) ไดศ้กึษารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อ
พฒันาทกัษะกระบวนการท างานของนักเรยีน พบว่า 
ทักษะการปฏิบัติงานตามแผน นักเรียนสามารถ
ปฏบิตักิารประดษิฐ์ตกแต่งบายศรปีากชาม การท าขนม
เทียนไส้หวาน การสานชะลอมลายเฉลวหก เป็นไป
ตามล าดบัข ัน้ตอนทีว่างแผนไว ้ท างานบรรลุเป้าหมาย
อย่างถูกวธิแีละเป็นระบบ นกัเรยีนมลีกัษณะนิสยัที่ดใีน
การท างานมคีวามซื่อสตัย์สุจรติ ประหยดั ขยนั อดทน 
สะอาด ประณีต และมกีารตรวจสอบผลการปฏบิตัิเป็น
ระยะ อยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกบัปรีชยา   
นามวงค์ (2554 : 97) ไดท้ าการวจิยัการเปรยีบเทียบ
ทกัษะการปฏบิตังิานและเจตคตติ่อกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและ เทคโนโลยีของนักเรียนชั ้น
ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ด
การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ก ับแบบวฎัจักรการ
เรยีนรู ้พบวา่ จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนระหวา่งการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชศ้นูย์การเรยีนรู ้
นักเรียนส่ วนใหญ่มีความสนใจ เอาใจใส่  และ
กระตือรอืรน้ในการท ากจิกรรม บรรยากาศผ่อนคลาย 
เดก็ไดส้นุกสนานในการเรยีนรู ้ไม่เคร่งเครยีด จึงท าให้
เดก็กล้าคดิ กล้าแสดงออกในบรรยากาศที่เป็นมติรซึ่ง
เป็นการท าให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน การท า
กิจกรรมด้วยตนเองตัง้แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท า
กจิกรรมท าโดยมคีรเูป็นผูแ้นะน า ปรกึษาและช่วยเหลือ 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(2), 2562 : 10 – 19 

18 

ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวในการท ากิจกรรม เกิดผลดีต่อ
ผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิและท าให้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ชุดการเรยีนรูแ้บบศูนย์การเรยีนรูก้บัแบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้สามารถท าใหท้กัษะการปฏบิตัิงานของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัทดลองสงูกวา่กอ่นทดลอง  
 5.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตแบบพอเพียง วิชาเกษตรพอเพียง ด้วย
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร อยู่ในระดบัมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.26 ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของภคัพงศ์  ปวงสุข 
(2556: 32) ทีก่ล่าววา่ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการด าเนิน
ชวีติแบบพอมพีอกนิ สามารถเลี้ยงดอูุม้ชตูนเองได ้โดย
ใหม้คีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัความตอ้งการ พอเพยีง
ในตัวบุคคลรวมถึงภายในจิตใจ การรู้สึกนึกคิดที่
พอเพยีง ความพอเพยีงในสิง่แวดลอ้ม ความพอเพยีงใน
ครอบครวั ชุมชนและสงัคมที่อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรม
พอเพียง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลถึงการมีความพอเพียง
ด้านความมัน่คงของชีวิต ชุมชนและสังคม และ
สอดคล้องกบัเยาวเรศ  ภกัดจีิตร (2560) ได้ศกึษา  

การใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการตาม
แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการการใชห้น่วยการเรยีนรู้ท้องถิ่น
แบบบูรณาการตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
    6.1 ควรมีการพัฒนาทักษะชีวติแบบพอเพียง 
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูก้ารเกษตร แบบต่างๆ เพื่อให้
เกดิความสนใจและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
  6.2 ควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านอื่นๆ 
เพื่อใหค้รอบคลุมรอบดา้นในการพฒันานกัเรยีน   
   6.3 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
การเกษตรอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถบรูณาการไดก้บัทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรูข้องตนเอง และเศรษฐกจิพอยงัเป็นการ
ให้บุคคลทัว่ไปรู้จ ักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
อยากได้อยากมีในสิง่ที่เกนิแก่ก าลงัของตนเอง โดยมี
ความพอเพยีงในเรือ่งต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อชวีติทีเ่ป็นปกต ิ
เชน่ มคีวาม 
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