ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
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บทคัดย่อ
ทักษะชีวติ เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ตอ้ งเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคหรื อ
แม้กระทัง่ ผูใ้ หญ่ในสังคมปั จจุบนั เพราะทักษะชีวติ เป็ นผลการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยพัฒนาไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม จากสภาพของสังคมปัจจุบนั ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาให้
เยาวชนได้รับการฝึ กทักษะชีวติ จากบ้าน โรงเรี ยนและชุมชนน้อยกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมสู งขึ้นจึงมีความจาเป็ นที่เยาวชนไทยต้องรับการพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยู่
ในสังคมปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข
การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจยั พบว่า
1.แผนการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรี ยนคะแนนจาก การตรวจใบงาน และคะแนนจากการทาแบบทดสอบย่อยหลัง
เรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 175.13 จากคะแนนเต็ม 130 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.85 และคะแนนจาก
การวัดภาคปฏิบตั ิรวม กับคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน รวมเฉลี่ย 86.63 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็ น ร้อยละ 86.63 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.90
และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.62 ดังนั้น ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.90/84.62 ซึ่ง สู ง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
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2. จากการหาค่าคะแนน นักเรี ยนทั้ง 13 คน ทาคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนได้
คะแนนเฉลี่ย 27.73 คิดเป็ นร้อยละ 76.15 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 29.87 คิดเป็ นร้อยละ 82.31 ดัชนีประสิ ทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าเท่ากับ 0.26 หมายความว่า นักเรี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 26.00
3. นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ ตาบลเมืองเสื อ จังหวัด
มหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการ
ทักษะชีวติ ใน เรื่ อง การปลูกผักสวนครัวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

no

คำสำคัญ : การบูรณาการทักษะชีวติ , กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
………………………………………………………………………………………….
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สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็ นยุคของความเร็ วและความล้าสมัยของเทคโนโลยีการ
สื่ อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติวฒั นธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่ม
คน ที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวถิ ีชีวติ ยุคใหม่อย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่ เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรี ยน ทั้งการดาเนินชีวิตท่ามกลางกระแส
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการ
เผชิญสิ่ งยัว่ ยุหรื อตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัวก่อให้เกิดปั ญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้ง
ปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุ ขภาพ ปัญหาความรุ นแรง ปัญหาเด็กติด
เกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดย เฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทกั ษะชีวติ ขาดภูมิคุม้ กัน
ทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วอาจเป็ นคนที่ไม่ประสบความสาเร็ จในชีวติ มีปัญหา
ทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวติ ได้ง่าย ครู จึงต้องจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะชีวติ เป็ นภูมิคุม้ กันให้รอดพ้นจากการครอบ งาความคิดของสื่ อเทคโนโลยี และตั้งรับ
ต่อการก้าวรุ กทางสังคมอย่างรู ้เท่ากัน ( ชุลีพร ดัดงาม:2554 :1)การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าได้
นั้น สิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ คือ ประชากรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรมอันดีงามและพัฒนาให้เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพที่จะเอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาประเทศ จาเป็ นต้องใช้การศึกษาเข้าไปช่วยในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญา เจตคติและทักษะใน
การประกอบอาชีพ ดังนั้นกลุ่มคนที่อยูใ่ นวัยศึกษา คือ นักเรี ยน นักศึกษา จึงควรเป็ นวัยที่ได้รับการเอา
ใจใส่ เป็ นอย่างดีเพื่อให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพออกสู่ สังคม (กองสารวัตรนักเรี ยน. 2543 : 1)การศึกษาเป็ น
การสร้างชาติให้มนั่ คงได้อย่างยัง่ ยืนสร้างเยาวชนให้มีความรู ้คู่การทางานซึ่ งจะช่วยกอบกูว้ กิ ฤต
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นรากฐานสาคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม (กรมวิชาการ. 2540 :1) นอกจากนี้การศึกษาจะเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่นาคนไทยและสังคมไทยให้กา้ วสู่ ยคุ ใหม่อย่างมัน่ คงและรู ้ทนั โลกสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวติ พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและบ้านเมืองได้โดยการฝึ ก
ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้พ้นื ฐานที่ดีรู้จกั คิดรู ้จกั ปรับตัว
รู ้จกั แก้ปัญหามีทกั ษะในการทางานรู ้จกั พัฒนางานและมีค่านิยมที่ดี (กรมวิชาการ. 2540 : 1-2)กระทวง
ศึกษาธิ การได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวติ เป็ นจุดเน้นด้านความสามารถและ
ทักษะที่เด็กและเยาวชน จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างรอบด้าน เป็ น
ภูมิคุม้ กันพื้นฐานที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเผชิญกับปั ญหาและความท้าทายในการดารงชีวติ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:2554:คานา)
แนวทางการศึกษาต้องเป็ น ไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา6) พร้อมทั้งให้ความ
สาคัญแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22) ในการจัดการ ศึกษาต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ซึ่ งเรื่ องหนึ่งที่กาหนดให้ดาเนินการคือเรื่ องความรู ้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และการดา
รงชีวติ อย่างมีความสุ ข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23) และจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ข้อ 2) ได้
กาหนดไว้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 8) หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนทุก
คนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จกั สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล จัดการ
ปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ป้ องกัน
ตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยน มีความรู ้ ความ
เข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู ้
เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิด
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สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน
และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุ ข (กรม
วิชาการ. 2551: คานา )
ทักษะชีวติ เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ตอ้ งเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคหรื อ
แม้กระทัง่ ผูใ้ หญ่ในสังคมปั จจุบนั เพราะทักษะชีวติ เป็ นผลการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยพัฒนาไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม จากสภาพของสังคมปัจจุบนั ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาให้
เยาวชนได้รับการฝึ กทักษะชีวติ จากบ้าน โรงเรี ยนและชุมชนน้อยกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมสู งขึ้น เห็นได้จากปั ญหาที่เยาวชนไทยเผชิญอยูเ่ ช่น ปัญหายาเสพติด ปั ญหาเรื่ องเพศสัมพันธ์ไม่
เหมาะสม ปั ญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน ปั ญหาการฆ่าตัวตายจากความเครี ยด ปัญหาการตก
งานซึ่งกาลังทวีความรุ นแรง จึงมีความจาเป็ นที่เยาวชนไทยต้องรับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้
สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข (ธนพัชร แก้วปฏิมา.2547: )การสร้างทักษะชีวติ เป็ น
ความสามารถที่เกิดในตัวผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยวิธีการสาคัญ 2 วิธี คือ เกิดเองตามธรรมชาติ เป็ นการเรี ยนรู้ที่
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีแต่การเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่
แน่นอน บางครั้งกว่าจะเรี ยนรู ้ ก็อาจสายเกินไป และ การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรี ยนการ
สอน เป็ นการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้
ร่ วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ได้สะท้อน
ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยงสู่ วถิ ีชีวติ ของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และปรับใช้กบั ชีวติ
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา:2554:5)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะในการทางานทางานเป็ นรักการทางานทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้มีความสามารถในการจัดการ
มีการวางแผนการทางานและการจัดการอย่างเป็ นระบบทางานอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางานการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ๆรวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชีวติ ประจาวันและการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะในการทางานสร้างพื้นฐานความเป็ นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิด
และการทางานอย่างสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยนสอดคล้องกับ
ความสนใจและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน (กรมวิชาการ. 2545 : 1)
การใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี
ขึ้น เนื่ องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิมาก
ที่สุด และเป็ นแผนการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในการทางานเป็ นกระบวนการและนา
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กระบวนการไปใช้จริ ง (วัลลภ กันทรัพย์.2534 : 16)การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อไม่ประสบผลสาเร็ จเนื่องจากครู ยงั ไม่เข้าใจวิธีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างแท้จริ งครู ผสู ้ อนไม่ค่อยกระตุน้ และฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งส่ วนมากครู มกั จะเน้นการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางด้านพุทธิพิสัยมากกว่า
ทักษะพิสัยและเจตพิสัยผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนขาดการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนจากครู ดา้ นการทางานเกษตรเป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยนขาดทักษะกระบวนการทางาน
ขาดทักษะชีวติ พื้นฐานอันน่าจะเกิดกับวัยแต่ละวัย จึงไม่สนใจทางานไม่มีนิสัยรักการทางานไม่
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายผลงานที่ทาไม่เป็ นที่น่าพอใจทาให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
ทางานทาให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความสุ ขในการเรี ยนต่างคนต่างทางานของตนขาดการช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันสภาพที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเก่งดีมี
สุ ขส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีปัญหาและมี
อุปสรรคไม่เป็ นที่น่าพึงประสงค์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ที่บูรณาการทักษะชีวติ จะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนานักเรี ยน และเยาวชนของชาติให้
เป็ นบุคคลมีคุณภาพ และจัดการแก้ไขปั ญหามีทกั ษะชีวติ เพื่อเป็ นการพัฒนาระดับวุฒิภาวะทางจิตใจ
ให้มีคุณธรรมและสามารถปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความสามารถการใช้ทกั ษะชีวติ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ผูว้ จิ ยั ในฐานะที่เป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิบูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เต็มศักยภาพมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิจริ งตามวัยและสภาพ
ชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยนมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องเป็ นลาดับสามารถนาทักษะกระบวนการ
ทางานไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันตามพระราชดาริ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผเู ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
กรอบแนวคิดของกำรศึกษำค้ นคว้ำ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้นาเนื้อหาสาระที่ 1 การดารงชี วติ และครอบครัวเป็ นสาระที่เกี่ยวกับการทางานใน
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ชีวติ ประจาวันทั้งในระดับครอบครัวและสังคมที่วา่ ด้วยงานเกษตรการปลูกผักสวนครัว จากหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้จานวน 6 แผนโดยได้แบ่ง
เนื้อหาสาระไว้ตามลาดับดังนี้
1. ผักสวนครัว
2. เครื่ องมือเกษตร
3.การปลูก ผักสวนครัว
4. การบารุ งรักษา ผักสวนครัว
5.ประโยชน์ของการปลูก ผักสวนครัว
6. การประกอบอาหาร
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1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
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ควำมสำคัญของกำรศึกษำค้ นคว้ำ

1. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการทักษะชีวติ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
ที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เรี ยนรู ้จากการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
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3. ได้แบบวัดทักษะชีวติ ของนักเรี ยนเรื่ องการปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
4. ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว ได้ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนในการร่ วม
กิจกรรมได้แนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและผูส้ นใจใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป

k.

ขอบเขตของกำรศึกษำค้ นคว้ ำ

ob

ระยะเวลำกำรวิจัย

an

no

1. ประชากรได้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื ออาเภอพยัคฆภูมิ
พิสัยจังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ปี การศึกษา 2555
จานวน 1 ห้องนักเรี ยนจานวน 13 คน

ro

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555

.k

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย

w

w

w

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว ใช้เครื่ องมือในการ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 4 ชนิด คือ
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 6 แผน ที่ผวู้ จิ ยั
สร้างขึ้น

k.
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการ
ทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การ
ปลูกผักสวนครัวที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
3. แบบประเมินทักษะชีวติ ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวน
ครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น จานวน 15 ข้อ
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS for WINDOWS (Statistical Package for the Social Science for Window Version 15)
โดยดาเนินการจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรี ยน แบบทดสอบย่อย ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และแบบสังเกตการวัดภาคปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
4. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณา
การทักษะชีวติ ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2543 :100)
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
2.51 – 3.00 หมายความว่า พึงพอใจมาก
1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
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1.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
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สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
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1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้
สู ตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (บุญชม ศรี สะอาด. 2551 : 96)
1.2 หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิธีของ Brennan โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2551 : 96)
1.3 หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Lovett ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2551 : 96)
1.4 หาค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยวิธี Item – total Correlation
หาสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์อย่างง่าย (
) ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใช้สูตร
ในการคานวณ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2551 : 97)
1.5 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้วธิ ี ของ Cronbach
ดัดแปลงมาจากสู ตร KR -20 เรี ยกว่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรี สะอาด.
2545 : 99)

w

w

1.6 หาค่าประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ ใน กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ. 2545 : 46-51)
1.7 สู ตรที่ใช้หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
วิธีการของกุดแมน เฟลคเฟอร์ และ ชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3 ; อ้างอิงมาจาก
Goodman, Flccther and Schneider. 1980 : 30-34)
2. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
2.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2550 : 24)
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2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2551 : 29)
2.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด.

ผลกำรวิจัย
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1.แผนการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ประสิ ทธิภาพ
ของการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ โดยวิเคราะห์จากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรี ยน จากการตรวจใบงาน และจากการทาแบบทดสอบย่อยหลังเรี ยนและคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการวัดภาคปฏิบตั ิของนักเรี ยนรวมกับการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
1.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินพฤติกรรมระหว่างเรี ยนคะแนนจาก การ
ตรวจใบงาน และคะแนนจากการทาแบบทดสอบย่อยหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 175.13 จากคะแนน
เต็ม 130 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.85 และคะแนนจากการวัดภาคปฏิบตั ิรวม กับคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน รวมเฉลี่ย 86.63 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็ น ร้อยละ
86.63
1.2 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.90 และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
(E2) เท่ากับ 84.62 ดังนั้น ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง เรื่ อง
การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.90/84.62 ซึ่ง สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง เรื่ อง การ
ปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
2,1 จากการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของผลการทดสอบ
นักเรี ยนทั้ง 13 คน ทาคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 27.73 คิดเป็ นร้อยละ
76.15 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย
29.87 คิดเป็ นร้อยละ 82.31
2.2 ดัชนีประสิ ทธิ ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้จดั การ
เรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.26 หมายความว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนร้อยละ 26.00
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3. นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ ตาบลเมืองเสื อ จังหวัด
มหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการ
ทักษะชีวติ ใน เรื่ อง การปลูกผักสวนครัวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจเป็ นรายข้อทุก
ข้ออยูใ่ นระดับ มาก โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยมาก 18 ข้อ ระดับ ปานกลาง จานวน 2 ข้อ
อภิปรำยผล
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ผลจากการวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้บูรณาการทักษะชีวติ เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.90/84.62
ซึ่ งหมายความว่า นักเรี ยน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินพฤติกรรมระหว่างเรี ยนคะแนนจาก
การตรวจใบงาน และคะแนนจากการทาแบบทดสอบย่อยหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 175.13 จาก
คะแนนเต็ม 130 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.85 และคะแนนจากการวัดภาคปฏิบตั ิรวม กับ
คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน รวมเฉลี่ย 86.63 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็ น
ร้อยละ 86.63แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผศู้ ึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80
ทั้งนี้เนื่ องจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผา่ นขั้นตอนการสร้างอย่างเป็ นระบบ โดย
การศึกษาเอกสารหลักสู ตรเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้รับการปรับปรุ ง
แก้ไขจากการเสนอแนะ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง และปรับปรุ งแก้ไข
ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นอย่างยิง่ ทักษะชีวติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การทางานต่าง ๆ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิจริ งตามวัยของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องเป็ น
ลาดับขั้นตอน สามารถวิเคราะห์งานวางแผนในการทางาน ปฺฏิบตั ิงานตามแผน ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาผลงาน ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันตามพระ ราชดาริ ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ มีความสอด คล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฎยา ผาดจันทึก (2545 : 83-84) ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวติ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอ ชัยบาดาลจังหวัด
ลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะชีวติ
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้ในตน
ทักษะชีวติ ด้านการสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะชีวติ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
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ทักษะชีวติ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากว่า เมื่อนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีแล้ว
จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็ นที่ยอมรับของคนใน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆและมีความภูมิใจและให้ความไว้วางใจ จึงเป็ นผลให้การ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมของนักเรี ยนมีความสุ ข มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทวัน เปรมโยธิน
(2540 ) ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาประสิ ทธิภาพ การสอนทักษะชีวติ ของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540 ศึกษาผูเ้ รี ยนชั้น ม.1 ถึง ม.3 พบว่าครู นาทักษะชีวติ ไปสอดแทรกกับวิชา
อื่นมากที่สุด ร้อยละ 47. ครู ให้ความเห็นว่าการสอนทักษะชีวติ ต้องใช้เวลาในการเตรี ยมตัวมากขึ้น
ต้องเลือกสื่ อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์จึงประสบผลสาเร็ จ การสอนทักษะชีวติ สามารถเปลี่ยน
ค่านิยมการเที่ยวสถานบริ การทางเพศของผูเ้ รี ยนได้ สามารถนาไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา ดอกแก้ว (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะชีวติ
เพื่อป้ องกัน โรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่ ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธ
ต่อรองสู งกว่าก่อนการทดลองและสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุษฏี เจริ ญสุ ข (2540:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวติ เพื่อการป้ องกันโรคเอดส์ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
ปฏิเสธและพฤติกรรมป้ องกันเอดส์สูงกว่าก่อนการ ความรู ้สึกต่อคุณค่าในตนเอง ทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ทักษะการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลทักษะการปฏิเสธกับพฤติกรรมป้ องกันเอดส์มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริรัตน์ บุญตานนท์(2540 )ได้ทาการศึกษาเรื่ องรายงานการสอนทักษะ
ชีวติ โดยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนต้องแบบ โรงเรี ยนสุ ขขานารี สานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา ศึกษากับครู ช้ นั ป.4-ป.6 จานวน 60 คนผลการศึกษาพบว่า ผูส้ อน
ส่ วนมาเขียนแผนการสอนแบบมีส่วนร่ วมได้ 100% ผูส้ อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจาก
แบบครู เป็ นสาคัญ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากกว่า ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจต่อกิจกรรมการเรี ยน
การสอนมากกว่าวิธีการสอนแบบเดิมเป็ นที่พอใจ ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก และมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนมากขึ้น ผลเป็ นที่พอใจมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมจิตร ดาวสุ ด
(2549:บทคัดย่อ)พบว่า ครู จาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นว่าทักษะชีวติ ของนักเรี ยน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ครู ที่ปรึ กษา มีความคิดเห็นว่าทักษะชีวติ ของนักเรี ยนอยูใ่ น ผลการพัฒนา
ทักษะชีวติ นักเรี ยน พบว่า คะแนนจากแบบวัดทักษะชีวติ นักเรี ยนหลัง การพัฒนาสู งขึ้นจากก่อน
การพัฒนาทั้งในภาพรวมและทุกระดับชั้น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของเซลลิส์ และ คณะ (Sallis and others. 1990 : abstract)ได้ศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมการฝึ กทักษะในการปฏิเสธการสู บบุหรี่ แก่นกั เรี ยนเกรด 4-7 จานวน 78 คน พบว่า
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นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้คะแนนในระดับดีมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนระดับเลวน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม และนักเรี ยนในกลุ่มทดลองมีความสามารถปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมมี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของชุลีพร ดัดงาม (2554:บทคัดย่อ) การใช้ทกั ษะชีวติ ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ปี การศึกษา 2554 มีความสามารถการใช้ทกั ษะชีวติ โดยภาพ รวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างสู ง ความสามารถการใช้ทกั ษะชีวติ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม ปี การศึกษา 2554 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับปานกลางขึ้นไป เมื่อจาแนกรายด้านซึ่ งมีคะแนนเต็มด้านละ 50 คะแน
ความสามารถการใช้ทกั ษะชีวติ ที่ได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบ สอบถามวัดความสามารถ
การใช้ทกั ษะชีวติ ด้านการตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากับ 42.49 มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประวิต เอราวรรณ์ และนุชวนา เหลืองอังกูร
(2545:บทคัดย่อ) ผลการวิจยั ผลการอบรมวิธีเสริ มสร้างทักษะชีวติ ด้วยการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
พบว่า ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหาก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเห็นด้วยต่อการเสริ มสร้างทักษะชีวติ ด้วยการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมในระดับ มาก
และเห็นด้วยต่อกระบวนการและวิธีการอบรมอยูใ่ นระดับ การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะชีวติ ด้วยการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม พบว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยใช้วธิ ีสอดแทรก
เรื่ องทักษะชีวติ ในเนื้ อหารายวิชาที่ครู รับผิดชอบ 2.4 การเสริ มสร้างทักษะชีวติ ของนักเรี ยนโดย
ผูป้ กครอง พบว่า ผูป้ กครองมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยใช้วธิ ี การบอกสอนเป็ นส่ วนใหญ่
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ (2546 : 29) ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของเชาวน์อารมณ์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 406 คน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ได้รับอิทธิพลสู งสุ ดจาก
การอบรมเลี้ยงดู รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทัศน์
2. ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จดั การ
เรี ยนรู้ บูรณาการทักษะชี วิต เรื่ อง การปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.26 หมายความว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนร้อยละ 26.00ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งเน้น
ให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิมากที่สุด และเป็ นแผนการจัดกิ จกรรมที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในการ
ทางานนาไปใช้จริ ง มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เดือนเพ็ญ คาสนาม (2543 : 73) ที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าเรื่ อง การพัฒนาแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่ อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่ม
การงานและพื้นฐานอาชี พ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ผลการวิจยั พบว่า แผนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
82.93/82.95 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิศาล คาผง (2539 :
บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาการเขียนแผนการสอน โดยวิธีการศึกษานอกห้องเรี ยน กลุ่มสร้ างเสริ ม
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ประสบการณ์ชีวิต เรื่ อง หัตถกรรมและอุตสาหกรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า แผนการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 82.23/89.60 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เพี ย รจิ ต พันธ์ โอกาส (2541:บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง การสร้ า งแผนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ หน่วยที่ 2 สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ เรื่ องน้ า กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ ชีวิต ตาม
หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) ผลการวิจยั พบว่า แผนการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพ 82.23/86.21มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชิตพล สุ ทธิ สานนท์ (2542 ) ได้
ศึกษาการใช้แผนการสอนรายวิชา พ 402 (สุ ขศึกษา )ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยใช้ทกั ษะชีวิต
และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4จานวน 3 โรงเรี ยน คือโรงเรี ยนการวิละวิทยาลัย
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรี ยนหอพระใช้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม หลังจากการสอน
พบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาการทางด้านความรู ้และเจตคติมี การเปลี่ยนแปลงสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พูลสวัสดิ์ วรรณลา (2542 :
บทคัดย่อ )ได้ศึกษาการสร้างแผนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต เรื่ อง
จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า แผนการสอนที่เน้นกระบวนการที่สร้าง
ขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แช่ม ศิริมาลา
(2552:93-94 )ผลการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางาน เรื่ อง การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผล
การศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางาน เรื่ อง การ
ปลู ก ไม้ดอกไม้ป ระดับ ในภาชนะ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษา ปี ที่ 2มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.92/86.63 ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางาน เรื่ อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ในภาชนะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าเท่ากับ
0.7100 แสดงว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยน นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นทักษะ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ลาดับขั้นตอนทั้งการทางานเป็ นรายบุคคลและทางานเป็ นรายกลุ่ม ซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนมีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน กล้าคิด กล้าถาม กล้า
แสดงออกทางานได้สาเร็ จลุ ล่วง ตรงต่อเวลา มีทกั ษะกระบวนการทางานมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ กนั ยามาศ มาประจง (2548:85-86) ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้
บูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่ อง เรื่ องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน
ภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.01/90.86 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และมีค่า
ดัชนี ประสิ ทธิ ผล เท่ากับ .8232 การผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทาให้ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
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บูรณาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องการปลู กไม้ดอกไม้ประดับใน
ภาชนะ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 2ซึ่ ง เป็ นนวัตกรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ช่ ว ยท าให้
นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ สามารถสร้ างองค์ความรู ้ ได้ด้วยตนเองมี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เบอร์ เนต (Burnett. 1992 : 1032-A) ได้ศึกษาความเข้าใจแผนการสอนที่มีคุณภาพของหัวหน้า
สถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนรัฐบาลรัฐคาโรไลนาใต้ ผลการศึกษาพบว่า แผนการสอนที่มีคุณภาพ
นั้นต้องมีวิธีสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ซึ่ งทั้งที่เรี ยนรู ้ได้ชา้ ปาน
กลาง และเร็ ว อี กทั้งสัมพันธ์ และตรงกับมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กระพัน ศรี งาน
(2541:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบเรื่ องงานเกษตร กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชี พ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ตามทักษะกระบวนการ 9 ประการ ผลการวิจยั พบว่า แบบทดสอบฉบับที่ 1 มี
ความยากอยู่ระหว่าง 0.42-o.73 ค่าอานาจจาแนกมี ค่ าอยู่ระหว่าง 0.20-0.43 และค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.65 แบบ ทดสอบฉบับที่ 2มีความยากอยูร่ ะหว่าง 0.21-0.78ค่าอานาจจาแนกมีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.21-0.39 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.60 แบบทดสอบฉบับที่ 3 มีค่าความยาก อยูร่ ะหว่าง 0.41-0.63
ค่าอานาจจาแนกมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.44 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.68 สาหรับความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา พิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ปรากฏว่า ข้อสอบแต่ละข้อวัดในเรื่ องนั้นจริ ง
3. นักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการการพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
บูรณาการทักษะชีวิตใน เรื่ อง การปลูกผักสวนครัวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจ
เป็ นรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก แสดงว่านักเรี ยนเกิด ความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ เพราะแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่สร้ างขึ้นนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง สร้างนิ สัย รักการทางานนักเรี ยนได้ฝึกทักษะการ
ทางานจนเกิดความชานาญ เกิดผลงานที่สาเร็ จ และทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข มีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ แช่ม ศิริมาลา (2552:93-94 )ผลการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ
ทางาน เรื่ อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นทักษะ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ลาดับขั้นตอนทั้งการทางานเป็ นรายบุคคลและทางานเป็ นรายกลุ่ม ซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนมีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน กล้าคิด กล้าถาม กล้า
แสดงออกทางานได้สาเร็ จลุ ล่วง ตรงต่อเวลา มีทกั ษะกระบวนการทางานมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พิชิตพล สุ ทธิสานนท์ (2542 ) ได้ศึกษาการใช้แผนการสอนรายวิชา พ 402 (สุ ขศึกษา )
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยใช้ทกั ษะชี วิตและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 3 โรงเรี ยน คือโรงเรี ยนการวิละวิทยาลัย โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรี ยนหอพระใช้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากการสอน ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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มากกว่าวิธีการสอนแบบเดิมเป็ นที่พอใจ ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก และมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนมากขึ้น ผลเป็ นที่พอใจ
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1. ข้อเสนอแนะการนาวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ผูท้ ี่จะนาแผนไปใช้ตอ้ งคานึงถึง วัยของผูเ้ รี ยน ท้องถิ่น สื่ อ แหล่ง
เรี ยนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จากผลการวิจยั ฝึ กให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ตามวัยปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นลาดับขั้นตอน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็ น
จริ งให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบและรู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.3 จากผลการวิจยั ครู ผสู้ อนต้องวางแผนการทางาน เอาใจใส่ ต่องานอย่างจริ งจัง
คานึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.4 จากผลการวิจยั ผูท้ ี่จะนาแผนและเครื่ องมื อไปใช้ตอ้ งคานึงถึง วัยของผูเ้ รี ยนและ
จานวนชัว่ โมงเรี ยน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นบูรณาการทักษะชีวติ กับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ อื่น ๆ ให้มากขึ้น
2.2 ควรมี การจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้หลากหลายยิง่ ขึ้น
2.3 ควรมีการทาการวิจยั การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดา้ นทักษะชีวติ ของนักเรี ยนทุกกลุ่ม
สาระ
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