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บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นความรู้และสังคม กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาปัญหาและแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2555 จ  านวน 124 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นกัเรียนชาย จ านวนร้อยละ 51.61 ส่วน
นักเรียนหญิง มีจ านวนร้อยละ 48.39 โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรม พบว่ามีนักเรียนหญิง
จ านวนร้อยละ 50.60 และนกัเรียนชาย จ านวนร้อยละ 49.40 ส่วนในกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น พบวา่
มีนกัเรียนชายจ านวน ร้อยละ 56.10 นกัเรียนหญิงจ านวน ร้อยละ 43.90 นกัเรียนส่วนใหญ่ก าลงัศึกษา
อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยในกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมมีจ านวน ร้อยละ 43.37 และ
ในกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีจ านวน ร้อยละ 39.02 จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 34.15 ได้
ระดับผลการเรียน 4 ในขณะท่ีนักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ระดับผลการเรียน 4 เพียง ร้อยละ 
15.16 กลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.52        
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จะประกอบอาชีพท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ส่วนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.24 ยงัมุ่งหวงัท่ีจะประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตรส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 5,000 บาท เท่านั้ น มีผูป้กครองส่วนน้อย ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
รวมกันเกิน 10,000 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ผูป้กครองนักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ร้อยละ 69.88 ในขณะท่ี
ผูป้กครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกั เป็น
เกษตรกร ร้อยละ 58.54 นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
ใหญ่ มีความรู้ในระดบัปานกลาง คือ มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 4–7 คะแนน ส่วนนักเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดบั ดี มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 8–10 คะแนนความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร พบวา่ ในเร่ืองเก่ียวกบัการไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน และการ
ไดว้างแผนปฏิบติังานร่วมกนั จากการสอนของครูเกษตรในภาคเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียนทั้งสอง
กลุ่ม ส่วนใหญ่ ไดรั้บการพฒันาใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและ
ปัจจยัทางด้านความรู้และสังคมกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่านักเรียนทุกเพศ ทุกระดบัการศึกษาสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัไดเ้ท่าๆกนั 
แมน้กัเรียนจะมีอาชีพท่ีมุ่งหวงัในอนาคตหรือไม่มีก็ตามสุขภาพ หรือจะมีความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงใดก็ไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกคนสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัได ้

จากการสอบถามปัญหา และแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์การเกษตรไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
อุปกรณ์ท่ีใช้มีการช ารุดและขาดงบประมาณในการจดัซ้ือเพิ่มเติม รองลงมา คือ ปัญหาสภาพของดิน
ไม่ดี ขาดน ้ า มีชั่วโมงในการเรียนเกษตรน้อย และเมล็ดพืชไม่งอก ผลผลิตไม่ดี ตามล าดับ โดย
แนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่
เสนอให้ช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์เกษตร หากมีการจดัซ้ือเพิ่มเติมควรจะสามารถใช้งานให้ไดน้าน
ท่ีสุด ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัสภาพของดิน การปรับปรุงดิน ควรใชน้ ้าอยา่งประหยดั และอยากใหเ้พิ่ม
เวลาเรียนวิชางานเกษตร เพื่อจะไดเ้ป็นการปลูกฝังพื้นฐานเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึง
นักเรียนสามารถจะน าความรู้ ทักษะต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นด าเนินชีวติประจ าวนั และในอนาคตต่อไปได ้
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ABSTRACT 

Independent Study is aimed to study the relationship between personal basis. Economic 
factors Knowledge and social factors joining agricultural activities Philosophy of Sufficiency 
Economy and educational problems and the development of agricultural activities by the philosophy 
of Banmaengud school. This study was conducted by collecting data from a population -based 
study. The year 2555 was collected from a total population comprised 124 people .: 1. Participating 
agricultural philosophy of Sufficiency Economy 41 students . 2 students who did not attend the 
main agricultural activity Sufficiency Economy , 83 . Tools used for data collection was a 
questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequencies, percentages and 
averages and inferential analysis. An analysis of the relationship between the independent variables 
and the dependent variable. By using the chi - square (Chi-Square test). Results indicated that Found 
that most respondents. Male students are less than 49.40 percent of female students with 50.60 
percent of the group who attended the activity. Found that male students than female students is 
56.10 percent 43.90 percent of most students studying in class 3. In the group of students who did 
not participate with the percentage 43.37 and group participants' percentage 39.02 Number of 
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students participating percentage 34.15 level, grades 4, while students who do not attend the event. 
The learning level 4 only 15.16 percent were not attending agricultural philosophy of sufficiency 
economy. Majority of 79.52 percent. Occupations that are not related to agriculture. The students 
who participated in agro-based philosophy majority 90.24 percent also aim to pursue a career in 
agriculture. Most have a monthly income of no more than 5,000 baht only a minority of parents. 
The average monthly income exceeding 10,000 baht. Most parents do not attend the main 
agricultural philosophy are generally employed. 69.88 percent, which is not associated with 
agriculture, while the parents of students attending agricultural philosophy of sufficiency economy 
is the main occupation as a farmer most 58.54 percent. Students who do not participate in 
agricultural economic philosophy that only the most knowledgeable in the medium is a score 
between 4-7, the students who attended the most knowledgeable in good results. between 8-10 
Points. Opinions of students about the capacity of agriculture teachers found that with regard to 
obtaining more knowledge. Planning and interoperability. The teaching of agriculture in the second 
semester, the students in both groups. Most have been developed to gain more knowledge. Distance 
from home to school Students who do not attend And agricultural activities sufficient economic 
philosophy, the two groups most 42 percent of the distance from home to school no more than 3 km, 
which is very convenient. The study of the relationship between the relationship between the 
individual factors . Economic and social factors , knowledge and access to agricultural philosophy 
of sufficiency economy. Found that students of all ages All levels of education , the concept of 
sufficiency economy can be implemented equally . Even students who aim to pursue a career in the 
future, or even health. Or to have knowledge about the philosophy of sufficiency economy much 
had no effect on the activity of agriculture under the sufficiency economy philosophy . Anyone can 
be self-sufficient economy concept into action. 
 
 
 
 
 
 

 


