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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนที่  1 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.1 เพศของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล  
 ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน ร้อยละ 51.61 ส่วนเพศหญิง
มีจ านวน 60 คน ร้อยละ 48.39 โดยแบ่งเป็นนักเรียนทีไ่ม่เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 83 คน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.60 และเพศชาย ร้อยละ 49.40 ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 41 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.10 และเพศหญิง ร้อยละ 43.90 (ตาราง 1) 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูลแยกตามเพศ 

เพศของนกัเรียน 
นกัเรียนทั้งหมด นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 64 51.61 41 49.40 23 

18 
56.10 
43.90 หญิง 60 48.39 42 50.60 

รวม 124 100 83 100 41 100 
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 1.2 ระดบัชั้นที่ก  าลงัศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จ  านวน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.02 รองลงมาคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 (ตาราง 2) 

ตาราง  2.1 ระดบัชั้นของนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

ระดบัชั้น 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 24 28.92 12 29.27 
ม.2 23 27.71 13 31.71 
ม.3 36 43.37 16 39.02 
รวม 83 100 41 100 

และเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่งกลุ่มที่เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม
กิจกรรม พบวา่ นักเรียนส่วนใหญ่จ  านวน 36 คน ร้อยละ 69.23 จะไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ในขณะที่มีเพยีง 
16 คน ร้อยละ 30.77 ที่เขา้ร่วมกิจกรรม (ตาราง 2.2) 

ตาราง 2.2 เปรียบเทียบนกัเรียนที่เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมของชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 36 30.77 
นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 16 69.23 

รวม 52 100 
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1.3 ระดบัผลการเรียนวชิาเกษตร 
 ผลการศึกษาพบวา่ มีนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จ  านวน 41 คน จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 34.15 ได้ระดับผลการเรียน 4 ในขณะที่
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ไดร้ะดบัผลการเรียน 4 เพยีงร้อยละ 15.16 (ตาราง 3) 

ตาราง 3 ระดบัผลการเรียนในรายวชิางานเกษตรของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูลในภาคเรียนที่ผา่นมา 

ระดบัผลการเรียน 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 1 1.20 – – 
1.0 2 2.41 – – 
1.5 6 7.23 – – 
2.0 7 8.43 – – 
2.5 9 10.84 7 17.07 
3.0 21 25.30 8 19.51 
3.5 24 28.92 12 29.27 
4.0 13 15.16 14 34.15 
รวม 83 100 41 100 

ผลการเรียนต ่าสุด Min 0 2.5 
ผลการเรียนสูงสุด Max 4.0 4.0 
เกรดเฉล่ีย Average (x̄  ) 2.97 3.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          0.85         0.55
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  1.4 อาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า จ  านวนนักเรียนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะมุ่งประกอบอาชีพที่ต่างกนั คือ 

กลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.52 จะ
ประกอบอาชีพที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ส่วนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.24 ยงัมุ่งหวงัที่จะประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตร (ตาราง 4) 

ตาราง 4 อาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

ระดบัชั้น 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพที่ไม่เก่ียวกบัการเกษตร 66 79.52 4 9.76 
อาชีพที่เก่ียวกบัการเกษตร 17 20.48 37 90.24 

รวม 83 100 41 100 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองของนักเรียนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า

กว่า 5,000 บาท โดยอยู่ระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท รองลงมา มีรายได้ต  ่ากว่า 1,000 บาท โดยมี
ผูป้กครองส่วนนอ้ยที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเกิน 10,000 บาทขึ้นไป (ตาราง 5) 

ตาราง 5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ

ผูป้กครอง (บาท) 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1,000 14 16.87 8 19.51 
1,001 – 5,000 46 55.42 20 48.78 

5,001 – 10,000 10 12.05 5 12.20 
10,001 – 15,000 11 13.25 5 12.20 
15,000 ขึ้นไป 2 2.41 3 7.32 

รวม 83 100 41 100 
รายไดต้  ่าสุด  500  500  
รายไดสู้งสุด 20,000  18,000  
รายไดเ้ฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4,451.80  
4,350.93 

4,926.83  
4,920.06 
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1.6 อาชีพหลกัของผูป้กครองนกัเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูป้กครองนักเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ร้อยละ 69.88 ในขณะที่
ผูป้กครองนักเรียนที่เขา้ร่วมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก เป็น
เกษตรกร ร้อยละ 58.54 (ตาราง 6)  

ตาราง 6 อาชีพหลกัของผูป้กครองนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

อาชีพหลกัของผูป้กครอง 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกร 18 21.69 24 58.54 
รับราชการ 2 2.41 – – 
รับจา้งทัว่ไป 58 69.88 15 36.59 
ธุรกิจส่วนตวั 1 1.20 – – 
พนกังานเอกชน 4 4.82 2 4.88 
อ่ืนๆ...................... – – – – 

รวม 83 100 41 100 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านความรู้และสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 
โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2.1 การทดสอบความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่วนใหญ่ มีความรู้ในระดบัปานกลาง คือ มีผลคะแนนอยูร่ะหว่าง 4–7 คะแนน ส่วนนักเรียน
ที่เขา้ร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้อยูใ่นระดบั ดี มีผลคะแนนอยูร่ะหวา่ง 8–10 คะแนน (ตาราง 7) 

ตาราง 7 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 10 ขอ้ 

ผลคะแนน 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0–3 26 31.33 7 17.07 
4–7 43 51.81 10 24.39 
8–10 14 16.87 24 58.54 
รวม 83 100 41 100 
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2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้รับการพฒันาความรู้จากความสามารถของครู

เกษตรส่วนใหญ่ในดา้นที่ (1) และ (2) ในขณะที่ความรู้ดา้นที่ (3) (4) (5) และ (6) นกัเรียนในกลุ่มที่เขา้
ร่วมกิจกรรมจะได้รับมากกว่านักเรียนในกลุ่มที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจาก นักเรียนที่ไม่เขา้ร่วม
กิจกรรม ส่วนใหญ่จะไม่ทราบ และไม่ไดร่้วมท ากิจกรรม (ตาราง 8) 

ตาราง 8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร 

กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัครู
เกษตร 

นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 
(n=83) 

นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
(n=41) 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 
1. ไดรั้บความรู้เพิม่ขึ้นจากการ
สอนของครูเกษตร  

65 
(78.31) 

18 
(21.69) 

36 
(87.80) 

5 
(12.20) 

2. ไดรั้บการวางแผนร่วมกนักบั
ครูเกษตรในการปฏิบตัิงาน  

44 
(53.31) 

39 
(46.99) 

29 
(70.73) 

12 
(29.27) 

3. ไดรั้บความรู้จาก
บุคคลภายนอกจากการ
ประสานงานของครูเกษตร 

26 
(31.33) 

 

57 
(68.67) 

 

28 
(68.29) 

 

13 
(31.71) 

4. ไดรั้บการพาไปทศันศึกษา
โดยครูเกษตร 

25 
(30.12) 

58 
(69.88) 

26 
(63.41) 

15 
(36.59) 

5. ไดรั้บรายไดจ้ากการขาย
ผลผลิตการเกษตรจากการสอน
ของครูเกษตร 

13 
(15.66) 

 

70 
(84.34) 

 

35 
(85.37) 

 

6 
(14.63) 

 
6. ไดรั้บเกียรติบตัรหรือรางวลั
ภายใตก้ารสอนของครูเกษตร 

13 
(15.66) 

70 
(84.34) 

33 
(80.49) 

8 
(19.51) 
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2.3 ความสะดวกในการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน 

 2.3.1 ระยะทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบวา่ มีนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จ  านวน 41 คน ส่วนใหญ่มีระยะทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน 0-3 ก.ม. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.66 รองลงมามีระยะทาง 10 ก.ม. ขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 (ตาราง 9) 

ตาราง 9 ระยะทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียนของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

ระยะทาง 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 – 3 ก.ม. 35 42.17 22 53.66 
4 – 6 ก.ม. 18 21.69 4 9.76 
7 – 10 ก.ม. 7 8.43 3 7.32 

10 ก.ม. ขึ้นไป 23 27.71 12 29.27 
รวม 83 100 41 100 

2.3.2 สภาพถนนจากบา้นพกัถึงโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ไม่เขา้ร่วมและเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ ร้อยละ 53 มีสภาพถนนจากบา้นพกัถึงโรงเรียน เป็นถนน
คอนกรีต ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทางมาก นอกจากนั้นก็มีจ  านวนลดหลัน่กนัไป (ตาราง 10) 

ตาราง 10 สภาพถนนจากบา้นพกัถึงโรงเรียนของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

สภาพถนน 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต 59 71.08 22 53.66 
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 22 26.51 15 36.59 
ส่วนใหญ่เป็นทางเดินเทา้แคบๆ 2 2.41 4 9.76 
อ่ืนๆ................ – – – – 

รวม 83 100 41 100 
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2.3.3 พาหนะที่ใชใ้นการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ไม่เขา้ร่วมและเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เดินทางโดยใช้รถโดยสาร ซ่ึงมีความสะดวกใน
การเดินทางมาก แต่อาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนตามเวลาที่ต้องการได ้
เน่ืองจากรถโดยสารมารับตรงตามเวลาทุกวนั (ตาราง 11) 

ตาราง 11 พาหนะที่ใชใ้นการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียนของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูล 

พาหนะ 
นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั – – – – 
รถโดยสาร 63 75.90 25 60.98 
รถจกัรยานยนต ์ 3 3.61 4 9.76 
รถจกัรยาน 1 1.20 – – 
เดินเทา้ 16 19.28 12 29.27 
อ่ืนๆ.................. – – – – 

รวม 83 100 41 100 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.1 ปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจาก
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด จึงสรุปเป็นประเด็น พบว่า นักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา ร้อยละ 58.54 ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุดคือ มี
อุปกรณ์การเกษตรไม่เพียงพอ ร้อยละ 20.48 และ 19.51 เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้มีการช ารุดและขาด
งบประมาณในการจดัซ้ือเพิม่เติม รองลงมา คือ ปัญหาคุณภาพของดินไม่ดี ร้อยละ 14.63 ขาดแคลนน ้ า 
ร้อยละ 12.20 มีชัว่โมงในการเรียนเกษตรน้อย ร้อยละ 9.76 และเมล็ดพืชไม่งอก ผลผลิตไม่ดี ร้อยละ 
2.44 ตามล าดบั (ตาราง 12) 

ตาราง 12 ปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ปัญหาและอุปสรรค 
นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 24 58.54 
อุปกรณ์การเกษตรไม่เพยีงพอ 8 19.51 
คุณภาพดินไม่ดี 6 14.63 
ขาดแคลนน ้ า 5 12.20 
มีชัว่โมงในการเรียนเกษตรนอ้ย 4 9.76 
เมล็ดพชืไม่งอก ผลผลิตไม่ดี 1 2.44 

หมายเหตุ นกัเรียน 1 คน สามารถพบปัญหาไดห้ลายปัญหา  
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 3.2 แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
นักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ เสนอให้ช่วยกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เกษตร ร้อยละ 21.95 หากมีการจดัซ้ือเพิม่เติมควรจะสามารถใชง้านให้ไดน้านที่สุด 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปรับปรุงดิน ร้อยละ 17.07 ควรใชน้ ้ าอยา่งประหยดั ร้อยละ 9.76 และอยากให้
เพิม่เวลาเรียนวชิางานเกษตร ร้อยละ 7.32 ตามล าดบั (ตาราง 13)  

ตาราง 13 แนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

แนวทางการพฒันา 
นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 25 60.98 
ช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์เกษตร 9 21.95 
ศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงดิน 7 17.07 
ใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 4 9.76 
อยากใหเ้พิม่เวลาเรียนเกษตร 3 7.32 
หมายเหตุ นกัเรียน 1 คน สามารถมีแนวทางในการพฒันากิจกรรมไดห้ลายแนวทาง 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านความรู้และสังคม กับการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและ
ปัจจยัทางดา้นความรู้และสังคมกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจยัทางปัจจยัทางพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นที่ก  าลงัศึกษา ระดบัผลการเรียนวิชางาน
เกษตร ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนักเรียน รายไดต้่อเดือนรวมกนั
ของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครองนักเรียน และปัจจยัทางด้านความรู้และสังคมไดแ้ก่ ความรู้
เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร และความ
สะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร  

4.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ 
(χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 1.29 เมื ่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จากตารางที ่ df=1 ก าหนดระดบั
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 3.841 

ตาราง 14 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพศชาย เพศหญิง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขา้ร่วม 23 56.10 18 43.90 
ไม่เขา้ร่วม 41 49.40 42 50.60 

รวม 64 105.5 60 94.5 
χ2 ค านวณ = 1.29      χ2 ตาราง = 3.841 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างระดบัชั้นที ่ก  าลงัศึกษา ต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 4.129 เมื่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จาก
ตารางที่ df=2 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 5.991 

ตาราง 15 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ ระหว่างระดบัชั้นที่ก  าลงัศึกษา ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดบัชั้นที่ก  าลงัศึกษา 

ม.1  ม.2 ม.3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เขา้ร่วม 12 29.27 13 31.71 16 39.02 

ไม่เขา้ร่วม 24 28.92 23 27.71 36 43.37 
รวม 36 58.19 36 59.42 52 82.39 

χ2 ค านวณ = 4.129      χ2 ตาราง = 5.99  
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัผลการเรียนวชิางานเกษตร ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า 
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 83.226 เมื่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จากตารางที่ df=7 ก าหนดระดบั
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 14.067 

ตาราง 16 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัผลการเรียนวชิางานเกษตร ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเขา้ร่วม
กิจกรรม
การเกษตร
ตามหลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดบัผลการเรียน 

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

เขา้ร่วม – – – – – – – – 7 17.07 8 19.51 12 29.27 14 34.15 
ไม่เขา้ร่วม 1 1.20 2 2.41 6 7.23 7 8.43 9 10.84 21 25.30 24 28.92 13 15.16 

รวม 1 1.20 2 2.41 6 7.23 7 8.43 16 27.91 29 44.81 36 58.19 27 49.31 
χ2 ค านวณ =  83.226      χ2 ตาราง = 14.067 
มีนัยส าคญัทางสถิติ

44 



 

45 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนักเรียน ต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 2.065 เม่ือเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) 
จากตารางที่ df=1 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 3.841 

ตาราง 17 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนักเรียน ต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน 

อาชีพที่ไม่เก่ียวกบัการเกษตร อาชีพที่เก่ียวกบัการเกษตร 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขา้ร่วม 4 9.76 37 90.24 
ไม่เขา้ร่วม 66 79.52 17 20.48 

รวม 70 89.28 54 110.72 
χ2 ค านวณ = 2.065       χ2 ตาราง = 3.841 

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง ต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 91.565 เมื่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จาก
ตารางที่ df= 4 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 9.488 

ตาราง 18 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง ต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รายไดต่้อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง 

ต ่ากวา่ 1,000 1,001 – 
5,000 

5,001 – 
10,000 

10,001 – 
15,000 

15,000 ขึ้น
ไป 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

เขา้ร่วม 8 19.51 20 48.78 5 12.20 5 12.20 3 7.32 

ไม่เขา้ร่วม 14 16.87 46 55.42 10 12.05 11 13.25 2 2.41 

รวม 22 36.38 66 104.2 15 25.45 16 25.45 5 9.73 

χ2 ค านวณ = 91.565      χ2 ตาราง = 9.488 
มีนัยส าคญัทางสถิติ 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของผูป้กครองนักเรียน ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 163.661 เมื่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จากตารางที่ 
df=4 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 9.488 

ตาราง 19 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 
เกษตรกร รับราชการ รับจา้งทัว่ไป ธุรกิจ

ส่วนตวั 
พนกังาน
เอกชน 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

เขา้ร่วม 24 58.54 – – 15 36.59 – – 2 4.88 

ไม่เขา้ร่วม 18 21.69 2 2.41 58 69.88 1 1.20 4 4.82 

รวม 42 88.23 2 2.41 73 106.47 1 1.20 6 9.7 

χ2 ค านวณ = 163.661      χ2 ตาราง = 9.488 
มีนัยส าคญัทางสถิติ 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 5.242 เม่ือเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) 
จากตารางที่ df=2 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 5.991 

ตาราง 20 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0–3 4–7 8–10 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขา้ร่วม 7 17.07 10 24.39 24 58.54 
ไม่เขา้ร่วม 26 31.33 43 51.81 14 16.87 

รวม 33 48.4 53 76.2 38 75.41 
χ2 ค านวณ = 5.242      χ2 ตาราง = 5.991 

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรากฏว่า มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 49.065 เมื่อเทียบกบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จากตารางที่ 
df=5 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 1.29 (ตาราง 21) 

ตาราง 21 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การเขา้ร่วม
กิจกรรมเกษตร
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร 

ไดรั้บความรู้เพิม่ขึ้น
จากการสอนของครู
เกษตร 

ไดรั้บการวางแผน
ร่วมกนักบัครู
เกษตรในการ
ปฏิบตัิงาน 

ไดรั้บความรู้จาก
บุคคลภายนอกจากการ
ประสานงานของครู
เกษตร 

ไดรั้บการพาไป
ทศันศึกษาโดยครู
เกษตร 

ไดรั้บรายไดจ้าก
การขายผลผลิต
การเกษตรจากการ 

ไดรั้บเกียรติบตัร
หรือรางวลัภายใต้
การสอนของครู
เกษตร 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

เขา้ร่วม 36 21.69 29 70.73 28 68.29 26 63.41 35 85.37 33 80.49 

ไม่เขา้ร่วม 65 78.31 44 53.31 26 31.33 25 30.12 13 15.66 13 15.66 

รวม 101 100 73 124.04 54 99.62 51 93.53 48 101.03 46 96.15 

χ2 ค านวณ = 49.065      χ2 ตาราง = 1.29 
มีนัยส าคญัทางสถิติ 
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4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฏว่า มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าไค-สแควร์ (χ2) ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 39.161 เม่ือเทียบ
กบัค่าไค-สแควร์ (χ2) จากตารางที่ df=3 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดค้่าไค-สแควร์ 
(χ2) เท่ากบั 7.815 

ตาราง 22 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตร ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะทาง 

0 – 3 ก.ม. 4 – 6 ก.ม. 7 – 10 ก.ม. 10 ก.ม. ขึ้นไป 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

เขา้ร่วม 22 53.66 4 9.76 3 7.32 12 29.27 

ไม่เขา้ร่วม 35 42.17 18 21.69 7 8.43 23 27.71 

รวม 57 95.83 22 31.45 10 15.75 35  

χ2 ค านวณ = 39.161    χ2 ตาราง = 7.815 
มีนัยส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 23 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการตดัสินใจการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตวัแปรอิสระ ความสมัพนัธ ์
1. เพศ ไม่มีความสัมพนัธ ์
2. ระดบัชั้นที่ก  าลงัศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ ์
3. ระดบัผลการเรียนวิชางานเกษตร มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
4. อาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน ไม่มีความสัมพนัธ ์
5. รายไดต่้อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
6. อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
7.ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความสัมพนัธ ์
8.ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
9. ความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 

จากการศึกษาหาความสัมพนัธ์และความแตกต่าง ของตวัแปรตามแนวคิดรวบยอดของ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่ก  าหนดไว ้หน้า 6 นั้น ผลการวิจยัคน้พบตวัแปรที่มีนัยส าคญัทางสถิติท า
ให้จดัรูปแบบความส าพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ดงัน้ี 

             ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

– ระดบัผลการเรียนวิชางานเกษตร 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

– รายไดต่้อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง 
– อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 

3. ปัจจัยทางด้านความรู้และสังคม 
– ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร 
– ความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม   
   การเกษตร 
 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนัก เรียน โรงเรียนบ้านแม่ งูด   
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

– เขา้ร่วม 
– ไม่เขา้ร่วม 


