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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรของนกัเรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ งูด อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาแนวทางใน
การพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นแม่งูดอ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 ทั้งท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
และไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการเก็บขอ้มูลไดจ้ดัแบ่งประชากร เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 41 คน (2) นักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 83 คน รวมทั้งส้ิน 124 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น
แบบสอบถามนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 โรงเรียนบ้านแม่งูด ท่ีเป็นประชากรศึกษา โดยถาม
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านความรู้และสังคม ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการโดยผูว้จิยัเอง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั
ปัจจยัพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) และการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปร โดยใชส้ถิติค่าทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 



 
 

53 

 

5.1.1 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ให้ข้อมูล 

เพศ ในกลุ่มนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 
41 คน ประกอบดว้ยเพศหญิง 43.90 % เพศชาย 56.10 % และ ท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีอีกจ านวน 83 คน 
ประกอบดว้ยเพศหญิง 50.60 % ท่ีเหลือเป็นเพศชาย 49.40 % 

ระดบัชั้นท่ีก าลังศึกษาของนักเรียนท่ีเขา้ร่วม และไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 39.02 และร้อยละ 43.37 
ตามล าดบั 

ระดบัผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการเรียนในวิชางานเกษตรเฉล่ียในระดบั 3.40 ส่วนนักเรียนท่ีไม่เขา้
ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการเรียนในวิชางานเกษตรเฉล่ียใน
ระดบั 2.97 

5.1.2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิของนักเรียนผู้ให้ข้อมูล 

 อาชีพท่ีมุ่งหวงัในอนาคต ในกลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.24 มีความตอ้งการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
ส่วนในกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงร้อยละ 
20.48 เท่านั้นท่ีมีความตอ้งการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองรวมกนั ผูป้กครองของนกัเรียนผูใ้หข้อ้มูลทั้งสองกลุ่มส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนค่อนขา้งนอ้ยคือไม่เกิน 5,000 บาท 

 อาชีพหลักของผูป้กครองนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.54 ประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกร ในขณะท่ีกลุ่ม
นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.88 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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 5.1.3. ปัจจัยทางด้านความรู้และสังคมของนักเรียนผู้ให้ข้อมูล 

 ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ มีความรู้ในระดบัปานกลาง ผลคะแนน อยูใ่นช่วงระหวา่ง 4–
7 คะแนน ร้อยละ 51.81 ส่วนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัดี ผลคะแนนอยูใ่นช่วง 8-10 
คะแนน ร้อยละ 58.54  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถของครูเกษตร ในกลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 63 จะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มข้ึนทุกขอ้จากค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ในขณะท่ีกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ตอบ
ว่า ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึนเพียง 2 ข้อ ท่ีเหลือนอกนั้นตอบว่าไม่ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มข้ึนเลย 

 ระยะทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน พบวา่นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วม และเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่ม ร้อยละ 42.17 และร้อยละ 53.66 มีบ้านพกัห่างจาก
โรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร 

 สภาพถนนจากบ้านพักถึงโรงเรียน พบว่า นักเรียนท่ีไม่ เข้าร่วม และเข้าร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.08 และร้อยละ 53.66 
มีสภาพถนนจากบา้นพกัถึงโรงเรียนเป็นถนนคอนกรีต 

 พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน พบว่า นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วม และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.90 และร้อย
ละ60.98 ใชพ้าหนะรถโดยสารในการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน 

5.1.4.ปัญหา และแนวทางการพฒันากจิกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่มีปัญหา
เก่ียวกับอุปกรณ์การเกษตรไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.51 เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีใช้มีการช ารุดและขาด
งบประมาณในการจดัซ้ือเพิ่มเติม รองลงมา คือ ปัญหาคุณภาพของดินไม่ดี ร้อยละ 14.63 ขาดแคลนน ้ า 
ร้อยละ 12.20 มีชัว่โมงในการเรียนเกษตรน้อย ร้อยละ 9.76 และเมล็ดพืชไม่งอก ผลผลิตไม่ดี ร้อยละ 
2.44 ตามล าดบั โดยแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เสนอให้ช่วยกนั
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ดูแลรักษาอุปกรณ์เกษตร ร้อยละ 21.95 หากมีการจดัซ้ือเพิ่มเติมควรจะสามารถใชง้านให้ไดน้านท่ีสุด 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปรับปรุงดิน ร้อยละ 17.07      ควรใชน้ ้าอยา่งประหยดั ร้อยละ 9.76 และอยาก
ให้เพิ่มเวลาเรียนวิชางานเกษตร ร้อยละ 7.32  เพื่อจะไดเ้ป็นการปลูกฝังพื้นฐานเก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงนกัเรียนสามารถจะน าความรู้ ทกัษะต่างๆจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นด าเนินชีวติประจ าวนั และในอนาคตต่อไปได ้

5.1.5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

1) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางพื้นฐานส่วนบุคคล 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัทางดา้นความรู้และสังคมกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่นกัเรียนทุกเพศ ทุกระดบัการศึกษาสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตัิไดเ้ท่าๆกนั แมน้กัเรียนจะมีอาชีพที่มุ่งหวงัในอนาคตหรือไม่มีก็ตาม หรือจะมี
ความรู้เกี่ยวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงใดก็ไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนสามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัได ้

2) นกัเรียนที่มีระดบัผลการเรียน วิชางานเกษตรสูงกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บระดบัผลการเรียน
วิชางานเกษตรต ่า จะมีความสนใจ เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มากกวา่ 

3) นกัเรียนที่ผูป้กครองมีรายไดต้่อเดือนสูงจะมีความสนใจ เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกวา่นกัเรียนที่ผูป้กครองมีรายไดต้ ่า เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนตอ้งช่วยผูป้กครองในการท ามาหากิน ท าให้มีเวลาวา่งท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยมาก  

4) นกัเรียนที่มีผูป้กครอง ประกอบอาชีพเก่ียวกับการเกษตร มักมีแนวโน้มท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรม มากกวา่นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองประกอบอาชีพดา้นอ่ืนๆ 
 5) นกัเรียนที่ไดร้ับความรู้ และประสบการณ์จากครูผูส้อนวิชาเกษตรมากกวา่ มกัมีความ
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์จากครูผูส้อนวิชาเกษตรนอ้ยกวา่ เช่นกนั 

6) นกัเรียนที่มีความสะดวกในการเดินทางมากจะมีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงมากกวา่นกัเรียนที ่เดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
ยากล าบาก 
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5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1. ผลการศึกษาท่ีพบว่า ในกลุ่มนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีนักเรียนชายจ านวน ร้อยละ 56.10 ซ่ึงมากกว่านักเรียนหญิงจ านวน ร้อยละ 
43.90ขอ้มูลน้ีอาจช้ีให้เห็นว่า นักเรียนชายและหญิงมีความแตกต่างกนัไม่มากนัก ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของจกัรพนัธ์ (2554) พบวา่ เพศไม่มีผลต่อการการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั  

5.2.2. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีจ  านวนมากกวา่ชั้นอ่ืน
แต่กลบัมีจ านวนนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแตกต่างจากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 31.71 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 29.27 ไม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรพนัธ์ (2554) พบวา่ ระดบั
การศึกษาไม่มีผลต่อการการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วนมากต้องใช้เวลาว่างในการเตรียมตวัท่ีจะสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายและ ระดบัอาชีวศึกษาต่อไป 

 5.2.3. จากข้อคน้พบท่ีว่า นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระดับผลการเรียนวิชางานเกษตรเฉล่ีย 3.40 ซ่ึงสูงกว่า นักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดรั้บผลการเรียนวิชางานเกษตรเฉล่ียเพียง 2.97 ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของธนมนต์ (2540) พบว่า ระดบัผลการเรียนมีผลต่อนักเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระ แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บระดบัผลการเรียนในวิชางาน
เกษตรสูง มกัให้ความสนใจ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรสูงไปดว้ย ซ่ึงสาเหตุส าคญัอาจ
เป็นเพราะมีความประทบัใจ ในรายวิชาหรือประทบัใจในการเรียนการสอนของครูผูส้อน ตลอดจน
เกิดความรู้ความช านาญจากทกัษะการเกษตรมากก็อาจเป็นได ้

 5.2.4. จากขอ้คน้พบเก่ียวกบัอาชีพท่ีมุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน ในกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเกษตร
มากกว่านักเรียนในกลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผล
การศึกษาดงักล่าว น่าจะเป็นเพราะว่านักเรียนท่ีมีความตอ้งการ ท่ีจะประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเกษตร ได้มองเห็นลู่ทางในการหารายได้ จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงคิดท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ซ่ึงในทางตรงกนัขา้ม
นักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจไม่ได้ท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการเกษตรมากนกัจึงไม่ประทบัใจในอาชีพทางการเกษตร 
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5.2.5. รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อเดือนรวมกนัของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียเพียงไม่เกิน 5,000 บาท นบัวา่มีรายไดเ้ฉล่ียค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธน
มนต ์(2540) พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อเดือนรวมกนัมีผลต่อนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม
โครงการประกอบอาชีพอิสระ  ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นเพราะผูป้กครองของนักเรียนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และมกัประสบกบัสภาวะตกต ่าของผลผลิตทางการเกษตรบ่อยๆนัน่เอง 

 5.2.6. อาชีพของผูป้กครองนักเรียนในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ร้อยละ 58.54 แต่แม้ผูป้กครองส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเกษตร แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่บุตรหลานจะชอบกิจกรรมทางการเกษตร
เสมอไป ซ่ึงทศันคติน้ีน่าจะแก้ไขได้โดนการน านักเรียนไปเยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จในกิจการ และจะเป็นแนวทางใหน้กัเรียนสนใจกิจกรรมทางการเกษตรมากข้ึน 

 5.2.7. ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการท าแบบทดสอบ จ านวน       
10 ขอ้ พบวา่ ไม่วา่นกัเรียนจะมีความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด ก็ไม่มี
ผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ      
ธนมนต์ (2540) พบว่า ความรู้เก่ียวกบัโครงการประกอบอาชีพอิสระมีผลต่อนกัเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระ 

 5.2.8. ความสะดวกในการเดินทางมาท ากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางจากบา้นพกัถึงโรงเรียน ของนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วม และเขา้
ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ เดินทางโดยใช้รถ
โดยสาร ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทางมาก แต่กลบัส่งผลกระทบต่อการมาเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น
ล าบาก เพราะไม่สามารถเดินทางไปกลบัโรงเรียนตามเวลาท่ีตอ้งการได ้เน่ืองจากรถโดยสารมารับตรง
ตามเวลาทุกวนั 

5.2.9. จากการสอบถามปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมและเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ มีปัญหาและอุปสรรคท่ีคลา้ยกนัคือ มีอุปกรณ์การเกษตรไม่
เพียงพอดินไม่ดี ขาดแคลนน ้ า และชัว่โมงในการเรียนเกษตรน้อย ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวนกัเรียน
อาจเกิดการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม (2544) ไดก้ล่าววา่ หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเขม้แข็งและมี
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ความสมดุล และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัในทุกระดบัของสังคม ไม่วา่จะเป็นในระดบัปัจเจก
บุคคล/ครอบครัว จะช่วยให้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จกัตนเอง สามารถพึ่ งตนเองได้ และด าเนิน
ชีวิตอยา่งพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ท าให้เกิดความสุขและความพอใจในการด าเนินชีวิตอยา่ง
พอเพียง และระดับชุมชน ช่วยพฒันาชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั มีการรวมกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกนั จนน าไปสู่ความ
เป็นอยูท่ี่พอเพียงของชุมชนโดยรวม 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 5.3.1. ขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในการพฒันากิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.3.2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

5.3.1. ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมเกษตรตามหลกัปรัชญา 
          เศรษฐกจิพอเพยีง 

 1) จากการศึกษานกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 และมีจ านวนน้อยนั้น เน่ืองจาก โรงเรียนบา้นแม่งูด เปิดสอน
ตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล 1 ถึงชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จึงควรท่ีจะมีการแนะน าให้ความรู้ให้การ
ประชาสัมพนัธ์ในการร่วมท ากิจกรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วย เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะท าใหเ้กิดความมัน่คงในกิจกรรมของโรงเรียนดว้ย 

 2) ผลการวจิยั (ตาราง 5) พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียรวมกนั
ต่อเดือนค่อนข้างต ่า (1,000–5,000 บาท) ถ้าหากมีการส่งเสริมให้บุตรหลานเห็นความส าคญัและ
ด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั ก็จะสามารถช่วยเหลือและ
เชิญชวนใหผู้ป้กครองหนัมาสนใจ และสนบัสนุนจนมีรายได ้จากกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจุนเจือครอบครัวได้ ตลอดจนท าให้นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีรายไดข้องตนเอง
มากข้ึนดว้ย 
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 3) ตามท่ีพบวา่ (ตาราง 8) นกัเรียนให้ความเห็นวา่ในส่วนของครูผูส้อนวิชางานเกษตรยงัขาด
ในด้านการประสานกับบุคคลท่ีเช่ียวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งหมดในแต่ละปี
การศึกษา ตลอดจนการพาไปทศันศึกษานอกสถานท่ี การจดักิจกรรมการตลาด การการแข่งขนัทกัษะ 
การประกวดผลผลิตชิงรางวลั ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนสนใจท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน แทนท่ีจะให้ความรู้แก่นกัเรียนเฉพาะ
กลุ่มเล็กๆเท่านั้น 

 4) จากสอบถามขอ้เสนอแนะของนกัเรียน จากการตอบค าถามปลายเปิด พบวา่ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ ตอ้งการให้ช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์เกษตร ศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงดิน ใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 
และใหเ้พิ่มเวลาในการเรียนวชิางานเกษตร (ตาราง 13) 

5.3.2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาจากกลุ่มประชากรเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ นักเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม และไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการเพิ่มกลุ่ม
ประชากรท่ีจะใชศึ้กษาอีก เช่น ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะเป็นผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งและใกลชิ้ดกบันกัเรียน 

 2) ควรศึกษาถึงปัญหาในด้านต่างๆ ของครูท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและสนบัสนุน
ในการจดักิจกรรมใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมต่อไป 

 3) ควรขยายพื้นท่ีในการศึกษาให้กวา้งข้ึน เช่น ในระดบัอ าเภอ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาระดบั
จงัหวดั ระดบัภาคหรือระดบัประเทศ เพื่อจะได้น าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตต่อไป 


