
 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  

กิตติภูมิ  สาชะรุง 
   
บทคัดย่อ 

ทกัษะชีวติเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคหรือ
แมก้ระทัง่ผูใ้หญ่ในสังคมปัจจุบนั เพราะทกัษะชีวติเป็นผลการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยพฒันาไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม จากสภาพของสังคมปัจจุบนัซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท าให้
เยาวชนไดรั้บการฝึกทกัษะชีวติจากบา้น โรงเรียนและชุมชนนอ้ยกวา่เดิม การเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมสูงข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ีเยาวชนไทยตอ้งรับการพฒันาทกัษะชีวติ เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติอยู่
ในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   หาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวจิยัพบวา่   

1.แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ   เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน
พฤติกรรมระหวา่งเรียนคะแนนจาก การตรวจใบงาน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงั
เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  175.13 จากคะแนนเตม็ 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.85     และคะแนนจาก
การวดัภาคปฏิบติัรวม    กบัคะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน รวมเฉล่ีย 86.63 จาก
คะแนนเตม็ 100 คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 86.63 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 85.90 
และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 84.62 ดงันั้น ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
บูรณาการทกัษะชีวติ  เร่ือง เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว    มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.90/84.62  ซ่ึง สูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
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  2. จากการหาค่าคะแนน นกัเรียนทั้ง 13  คน ท าคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 27.73   คิดเป็นร้อยละ 76.15   จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และคะแนนทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 29.87   คิดเป็นร้อยละ 82.31  ดชันีประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.26  หมายความวา่ นกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 26.00 

3. นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบา้นเมืองเสือ ต าบลเมืองเสือ จงัหวดั
มหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ทกัษะชีวติใน เร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 
ค ำส ำคัญ  :  การบูรณาการทกัษะชีวติ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
…………………………………………………………………………………………. 
 
บทน ำ 

  สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็นยคุของความเร็วและความลา้สมยัของเทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร ความหลากหลายทางเช้ือชาติวฒันธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเช่ือของกลุ่ม
คน ท่ีบุคคลในสังคมจะตอ้งตั้งรับการมีวถีิชีวติยคุใหม่อยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมากน่ี เองไดส่้งผลกระทบต่อเด็กวยัเรียน ทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแส
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง และความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการ
เผชิญส่ิงย ัว่ยหุรือตวัแบบท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตวัก่อใหเ้กิดปัญหาเด็กและเยาวชนอยา่งมาก ทั้ง
ปัญหาดา้นการปรับตวั ปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติด
เกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดย เฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีมีทกัษะชีวติ ขาดภูมิคุม้กนั
ทางสังคมท่ีดี เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว้อาจเป็นคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในชีวติ มีปัญหา
ทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขดัแยง้ในชีวติไดง่้าย ครูจึงตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติเป็นภูมิคุม้กนัใหร้อดพน้จากการครอบ ง าความคิดของส่ือเทคโนโลยี และตั้งรับ
ต่อการกา้วรุกทางสังคมอยา่งรู้เท่ากนั ( ชุลีพร ดดังาม:2554 :1)การพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ได้
นั้น ส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ คือ ประชากรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามและพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ศกัยภาพท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการ
พฒันาประเทศ จ าเป็นตอ้งใชก้ารศึกษาเขา้ไปช่วยในการพฒันาใหเ้กิดภูมิปัญญา เจตคติและทกัษะใน
การประกอบอาชีพ ดงันั้นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยัศึกษา คือ นกัเรียน นกัศึกษา จึงควรเป็นวยัท่ีไดรั้บการเอา
ใจใส่เป็นอยา่งดีเพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณภาพออกสู่สังคม (กองสารวตัรนกัเรียน. 2543 : 1)การศึกษาเป็น
การสร้างชาติใหม้ัน่คงไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสร้างเยาวชนใหมี้ความรู้คู่การท างานซ่ึงจะช่วยกอบกูว้กิฤต
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งดา้นจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม (กรมวชิาการ. 2540 :1)  นอกจากน้ีการศึกษาจะเป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีน าคนไทยและสังคมไทยใหก้า้วสู่ยคุใหม่อยา่งมัน่คงและรู้ทนัโลกสามารถพฒันา
คุณภาพชีวติพฒันาเศรษฐกิจพฒันาสังคมพฒันาตนเองพฒันาครอบครัวและบา้นเมืองไดโ้ดยการฝึก
ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้พื้นฐานท่ีดีรู้จกัคิดรู้จกัปรับตวั 
รู้จกัแกปั้ญหามีทกัษะในการท างานรู้จกัพฒันางานและมีค่านิยมท่ีดี (กรมวชิาการ. 2540 : 1-2)กระทวง
ศึกษาธิการไดก้ าหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561โดยมุ่งใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการพฒันาความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะ ซ่ึงทกัษะชีวติเป็นจุดเนน้ดา้นความสามารถและ
ทกัษะท่ีเด็กและเยาวชน จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งรอบดา้น เป็น
ภูมิคุม้กนัพื้นฐานท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายในการด ารงชีวติไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:2554:ค าน า) 

 แนวทางการศึกษาตอ้งเป็น ไปเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 มาตรา6) พร้อมทั้งใหค้วาม
สาคญัแก่ผูเ้รียนทุกคน โดยยดึหลกัวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่
ผูเ้รียนมีความสาคญัท่ีสุดตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 22) ในการจดัการ ศึกษาตอ้งเนน้
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
การศึกษา ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีก าหนดใหด้าเนินการคือเร่ืองความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพ และการดา
รงชีวติอยา่งมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 23) และจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 24 ขอ้ 2) ได้
ก าหนดไวว้า่ การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาเนินการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ มาใชป้้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 8) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551  ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนทุก
คนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกัสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการ
ปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น ป้องกนั
ตนเองในภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสังคม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียน   มีความรู้  ความ
เขา้ใจ   มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ    และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     สามารถน าความรู้
เก่ียวกบัการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิด
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สร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียง และมีความสุข (กรม
วชิาการ. 2551: ค  าน า ) 
 ทกัษะชีวติเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคหรือ
แมก้ระทัง่ผูใ้หญ่ในสังคมปัจจุบนั เพราะทกัษะชีวติเป็นผลการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยพฒันาไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม จากสภาพของสังคมปัจจุบนัซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท าให้
เยาวชนไดรั้บการฝึกทกัษะชีวติจากบา้น โรงเรียนและชุมชนนอ้ยกวา่เดิม การเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมสูงข้ึน เห็นไดจ้ากปัญหาท่ีเยาวชนไทยเผชิญอยูเ่ช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเร่ืองเพศสัมพนัธ์ไม่
เหมาะสม ปัญหาการทะเลาะววิาทระหวา่งสถาบนั ปัญหาการฆ่าตวัตายจากความเครียด ปัญหาการตก
งานซ่ึงก าลงัทวคีวามรุนแรง จึงมีความจ าเป็นท่ีเยาวชนไทยตอ้งรับการพฒันาทกัษะชีวิต เพื่อให้
สามารถ 
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข (ธนพชัร แกว้ปฏิมา.2547: )การสร้างทกัษะชีวติเป็น
ความสามารถท่ีเกิดในตวัผูเ้รียนไดด้ว้ยวธีิการส าคญั 2 วธีิ คือ เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ท่ี
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และการมีแบบอยา่งท่ีดีแต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาท่ี
แน่นอน บางคร้ังกวา่จะเรียนรู้ ก็อาจสายเกินไป และ การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการ
สอน เป็นการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม ผา่นกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ไดล้งมือปฏิบติั ได้
ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ไดส้ะทอ้น
ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เช่ือมโยงสู่วถีิชีวติของตนเอง เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และปรับใชก้บัชีวติ
(ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา:2554:5)  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ 
ทกัษะในการท างานท างานเป็นรักการท างานท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดมี้ความสามารถในการจดัการ 
มีการวางแผนการท างานและการจดัการอยา่งเป็นระบบท างานอยา่งมีกลยทุธ์โดยใชก้ระบวนการ 
ทางเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการท างานการสร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวธีิการใหม่ๆรวมทั้ง 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัและการพฒันา 
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะในการท างานสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษยแ์ละสร้างศกัยภาพในการคิด 
และการท างานอยา่งสร้างสรรคก์ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งมีความหมายแก่ผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั 
ความสนใจและพฒันาการของผูเ้รียน (กรมวชิาการ. 2545 : 1)   
  การใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึน เน่ืองจากแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ มุ่งใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัมาก
ท่ีสุด และเป็นแผนการจดักิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการท างานเป็นกระบวนการและน า
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กระบวนการไปใชจ้ริง (วลัลภ กนัทรัพย.์2534 : 16)การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยโีรงเรียนบา้นเมืองเสือไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากครูยงัไม่เขา้ใจวธีิการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งแทจ้ริงครูผูส้อนไม่ค่อยกระตุน้และฝึกให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงส่วนมากครูมกัจะเนน้การสอนเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางดา้นพุทธิพิสัยมากกวา่
ทกัษะพิสัยและเจตพิสัยผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนขาดการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากครูดา้นการท างานเกษตรเป็นเหตุใหผู้เ้รียนขาดทกัษะกระบวนการท างาน 
ขาดทกัษะชีวติพื้นฐานอนัน่าจะเกิดกบัวยัแต่ละวยั จึงไม่สนใจท างานไม่มีนิสัยรักการท างานไม่
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายผลงานท่ีท าไม่เป็นท่ีน่าพอใจท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการ
ท างานท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายไม่มีความสุขในการเรียนต่างคนต่างท างานของตนขาดการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัสภาพท่ีเกิดข้ึนไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเก่งดีมี
สุขส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีปัญหาและมี
อุปสรรคไม่เป็นท่ีน่าพึงประสงค ์

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้และจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัเห็นวา่การจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการทกัษะชีวติจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันานกัเรียน และเยาวชนของชาติให้
เป็นบุคคลมีคุณภาพ และจดัการแกไ้ขปัญหามีทกัษะชีวติเพื่อเป็นการพฒันาระดบัวุฒิภาวะทางจิตใจ 
ใหมี้คุณธรรมและสามารถปรับตวัให้อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัความสามารถการใชท้กัษะชีวติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551     ผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยชีั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงมีปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงสนใจท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติับูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  ใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพมีโอกาสฝึกปฏิบติัจริงตามวยัและสภาพ
ชีวติจริงของผูเ้รียนมีขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัสามารถน าทกัษะกระบวนการ
ท างานไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัตามพระราชด าริในดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ผูเ้รียนตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  

กรอบแนวคิดของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันา การจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าเน้ือหาสาระท่ี 1 การด ารงชีวติและครอบครัวเป็นสาระท่ีเก่ียวกบัการท างานใน
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ชีวติประจ าวนัทั้งในระดบัครอบครัวและสังคมท่ีวา่ดว้ยงานเกษตรการปลูกผกัสวนครัว จากหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551   เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผนโดยไดแ้บ่ง
เน้ือหาสาระไวต้ามล าดบัดงัน้ี 

  1. ผกัสวนครัว  
  2. เคร่ืองมือเกษตร 
  3.การปลูก ผกัสวนครัว 
  4. การบ ารุงรักษา ผกัสวนครัว 
  5.ประโยชน์ของการปลูก ผกัสวนครัว  
  6. การประกอบอาหาร 

   
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 1. เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

 2. เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 

 
 ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการทกัษะชีวติใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนรู้จากการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  
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 3. ไดแ้บบวดัทกัษะชีวติ ของนกัเรียนเร่ืองการปลูกผกัสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   

 4. ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว ไดท้ราบระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนในการร่วม
กิจกรรมไดแ้นวทางส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละผูส้นใจใน
การพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 1. ประชากรไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนบา้นเมืองเสืออ าเภอพยคัฆภูมิ
พิสัยจงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มหาสารคาม เขต 2  ปีการศึกษา 2555   
จ านวน 1 หอ้งนกัเรียนจ านวน 13 คน 
    
 
ระยะเวลำกำรวจัิย 
 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีไดด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในภาค 
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 

 การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว ใชเ้คร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี 4 ชนิด คือ 

  1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 6  แผน ท่ีผูว้จิยั
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  2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การ
ปลูกผกัสวนครัวท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 

  3. แบบประเมินทกัษะชีวติของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง การปลูกผกัสวน
ครัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จ านวน 15 ขอ้ 
 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for WINDOWS (Statistical Package for the Social Science for Window Version 15) 
โดยด าเนินการจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจใหค้ะแนน โดยขอ้ท่ีตอบถูก 
ให ้1 คะแนน และขอ้ท่ีตอบผิดให ้0 คะแนน หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2. หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสังเกตการวดัภาคปฏิบติัของนกัเรียน 

  3. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 

  4. วเิคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 

  5. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การทกัษะชีวติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ใชแ้บบ
ประเมินความพึงพอใจในการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไปเปรียบเทียบ
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 :100) 

   ค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
    2.51 – 3.00 หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
    1.51 – 2.50 หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
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    1.00 – 1.50 หมายความวา่ พงึพอใจนอ้ย 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 1. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาค่าคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 หาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช ้

สูตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 96)  
  1.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วธีิของ Brennan โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 96) 
  1.3 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทั้งฉบบัโดยใชสู้ตรของ Lovett ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 96) 
  1.4 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยวธีิ Item – total Correlation 
หาสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์อยา่งง่าย (  ) ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใชสู้ตร 
ในการค านวณ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 97) 

  1.5 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใชว้ธีิของ Cronbach 
ดดัแปลงมาจากสูตร KR -20 เรียกวา่ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 99) 
 
 
 
 
 
\ 

  1.6 หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว 
 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 ดงัน้ี (เผชิญ กิจระการ. 2545 : 46-51) 
  1.7 สูตรท่ีใชห้าค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้
วธีิการของกุดแมน เฟลคเฟอร์ และ ชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3 ; อา้งอิงมาจาก 
Goodman, Flccther and Schneider. 1980 : 30-34) 
 2. สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่ 

  2.1 ร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2550 : 24) 
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  2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 29) 
  2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
 
 

 

ผลกำรวจัิย   
  1.แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ  เร่ือง เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ประสิทธิภาพ
ของการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ  โดยวเิคราะห์จากการประเมิน
พฤติกรรมระหวา่งเรียน จากการตรวจใบงาน และจากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียนและคะแนน
เฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัภาคปฏิบติัของนกัเรียนรวมกบัการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 

  1.1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียนคะแนนจาก การ
ตรวจใบงาน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  175.13 จากคะแนน
เตม็ 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.85     และคะแนนจากการวดัภาคปฏิบติัรวม    กบัคะแนนจาก
การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน รวมเฉล่ีย 86.63 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 
86.63 

  1.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 85.90 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) เท่ากบั 84.62 ดงันั้น ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ  เร่ือง เร่ือง 
การปลูกผกัสวนครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.90/84.62  ซ่ึง สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
  2. หาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ  เร่ือง เร่ือง การ
ปลูกผกัสวนครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

  2,1  จากการหาค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของผลการทดสอบ 
นกัเรียนทั้ง 13  คน ท าคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 27.73   คิดเป็นร้อยละ 
76.15   จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน และคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 
29.87   คิดเป็นร้อยละ 82.31 

  2.2 ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้จดัการ
เรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   มีค่าเท่ากบั 0.26  หมายความวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการ
เรียนร้อยละ 26.00 
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 3. นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบา้นเมืองเสือ ต าบลเมืองเสือ จงัหวดั
มหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ทกัษะชีวติใน เร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจเป็นรายขอ้ทุก
ขอ้อยูใ่นระดบั มาก โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก 18 ขอ้ ระดบั ปานกลาง จ านวน 2 ขอ้ 
 
อภิปรำยผล 
 

 ผลจากการวจิยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวิต    
เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  1. แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ    เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.90/84.62  
ซ่ึงหมายความวา่ นกัเรียน  คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียนคะแนนจาก 
การตรวจใบงาน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  175.13 จาก
คะแนนเตม็ 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.85     และคะแนนจากการวดัภาคปฏิบติัรวม    กบั
คะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน รวมเฉล่ีย 86.63 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนนคิดเป็น 
ร้อยละ 86.63แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80   

 ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้า่นขั้นตอนการสร้างอยา่งเป็นระบบ โดย
การศึกษาเอกสารหลกัสูตรเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขจากการเสนอแนะ ผา่นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ ผา่นการทดลอง และปรับปรุงแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง แผนการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นอยา่งยิง่ ทกัษะชีวติสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานต่าง ๆ 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและมีโอกาสฝึกปฏิบติัจริงตามวยัของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ล าดบัขั้นตอน สามารถวเิคราะห์งานวางแผนในการท างาน ปฺฏิบติังานตามแผน ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาผลงาน  ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัตามพระ ราชด าริในดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ  มีความสอด คลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณฎัยา ผาดจนัทึก (2545 : 83-84) ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะชีวติของนกัเรียนมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ  ชยับาดาลจงัหวดั
ลพบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะชีวติ  
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะชีวติดา้นการตระหนกัรู้ในตน 
ทกัษะชีวติดา้นการส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ ทกัษะชีวติดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ
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ทกัษะชีวติดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ เม่ือนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีแลว้
จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับของคนใน 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการพฒันาทกัษะต่าง ๆและมีความภูมิใจและใหค้วามไวว้างใจ จึงเป็นผลใหก้าร
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมของนกัเรียนมีความสุข มี ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทวนั เปรมโยธิน 
(2540 ) ท าการวจิยัเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพ การสอนทกัษะชีวติของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2540 ศึกษาผูเ้รียนชั้น ม.1 ถึง ม.3   พบวา่ครูน าทกัษะชีวติไปสอดแทรกกบัวชิา
อ่ืนมากท่ีสุด ร้อยละ 47.  ครูใหค้วามเห็นวา่การสอนทกัษะชีวติตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมตวัมากข้ึน  
ตอ้งเลือกส่ือใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์จึงประสบผลส าเร็จ    การสอนทกัษะชีวติสามารถเปล่ียน
ค่านิยมการเท่ียวสถานบริการทางเพศของผูเ้รียนได ้   สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง   มี ความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รัตนา ดอกแกว้ (2539: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการพฒันาทกัษะชีวติ
เพื่อป้องกนั โรคเอดส์ของนกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดัแพร่  ผลการทดลองพบวา่กลุ่ม
ทดลองมีการเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ทกัษะการปฏิเสธ
ต่อรองสูงกวา่ก่อนการทดลองและสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01มี ความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ดุษฏี เจริญสุข (2540:บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการพฒันา
ทกัษะชีวติเพื่อการป้องกนัโรคเอดส์ของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตแห่งหน่ึง  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์พบวา่ กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการ
ปฏิเสธและพฤติกรรมป้องกนัเอดส์สูงกวา่ก่อนการ ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง ทกัษะการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ทกัษะการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลทกัษะการปฏิเสธกบัพฤติกรรมป้องกนัเอดส์มี ความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริรัตน์ บุญตานนท(์2540 )ไดท้  าการศึกษาเร่ืองรายงานการสอนทกัษะ
ชีวติโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนตอ้งแบบ โรงเรียนสุขขานารีส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา ศึกษากบัครูชั้น ป.4-ป.6 จ านวน 60 คนผลการศึกษาพบวา่ ผูส้อน
ส่วนมาเขียนแผนการสอนแบบมีส่วนร่วมได ้100%   ผูส้อนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนจาก
แบบครูเป็นส าคญั เป็นการใหผู้เ้รียนเป็นส าคญัมากกวา่ ผูเ้รียนใหค้วามสนใจต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนมากกวา่วธีิการสอนแบบเดิมเป็นท่ีพอใจ ผูเ้รียนมีพฤติกรรมกลา้แสดงออก และมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากข้ึน ผลเป็นท่ีพอใจมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมจิตร  ดาวสุด 
(2549:บทคดัยอ่)พบวา่  ครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความคิดเห็นวา่ทกัษะชีวติของนกัเรียน
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นวา่ทกัษะชีวติ ของนกัเรียนอยูใ่น   ผลการพฒันา
ทกัษะชีวตินกัเรียน  พบวา่  คะแนนจากแบบวดัทกัษะชีวตินกัเรียนหลงั     การพฒันาสูงข้ึนจากก่อน
การพฒันาทั้งในภาพรวมและทุกระดบัชั้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั    ทางสถิติท่ีระดบั  0.01    มี 
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเซลลิส์ และ คณะ (Sallis and others. 1990 : abstract)ไดศึ้กษาผลของ
การใชโ้ปรแกรมการฝึกทกัษะในการปฏิเสธการสูบบุหร่ีแก่นกัเรียนเกรด 4-7 จ านวน 78 คน   พบวา่
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นกัเรียนกลุ่มทดลองไดค้ะแนนในระดบัดีมากกวา่กลุ่มควบคุม และมีคะแนนระดบัเลวนอ้ยกวา่กลุ่ม
ควบคุม และนกัเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถปฏิเสธการชกัชวนของเพื่อนไดดี้กวา่กลุ่ม
ควบคุมมี ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุลีพร ดดังาม  (2554:บทคดัยอ่) การใชท้กัษะชีวติตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัแผนก
ประถม ปีการศึกษา 2554 มีความสามารถการใชท้กัษะชีวติโดยภาพ รวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง   ความสามารถการใชท้กัษะชีวติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางข้ึนไป เม่ือจ าแนกรายดา้นซ่ึงมีคะแนนเตม็ดา้นละ 50 คะแน 
ความสามารถการใชท้กัษะชีวติท่ีไดจ้ากค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนแบบ สอบถามวดัความสามารถ
การใชท้กัษะชีวติ ดา้นการตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 42.49 มี ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ประวิต  เอราวรรณ์ และนุชวนา เหลืององักรู
(2545:บทคดัยอ่) ผลการวจิยั  ผลการอบรมวธีิเสริมสร้างทกัษะชีวติดว้ยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
พบวา่ ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 และเห็นดว้ยต่อการเสริมสร้างทกัษะชีวติดว้ยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบั มาก 
และเห็นดว้ยต่อกระบวนการและวธีิการอบรมอยูใ่นระดบั  การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทกัษะชีวติดว้ยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบวา่ ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยใชว้ธีิสอดแทรก
เร่ืองทกัษะชีวติในเน้ือหารายวชิาท่ีครูรับผดิชอบ 2.4 การเสริมสร้างทกัษะชีวติของนกัเรียนโดย
ผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยใชว้ธีิการบอกสอนเป็นส่วนใหญ่ 
ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ (2546 : 29) ไดศึ้กษาและพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของเชาวน์อารมณ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 406 คน พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ไดรั้บอิทธิพลสูงสุดจาก 
การอบรมเล้ียงดู รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทศัน์    

  2.   ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้จดัการ
เรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวิต เร่ือง การปลูกผกัสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   มีค่าเท่ากบั 0.26  หมายความวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการ
เรียนร้อยละ 26.00ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้
ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัมากท่ีสุด และเป็นแผนการจดักิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการ
ท างานน าไปใชจ้ริง มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เดือนเพญ็ ค าสนาม (2543 : 73) ท่ีไดศึ้กษา
คน้ควา้เร่ือง การพฒันาแผนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ เร่ือง การปลูกพืชผกัสวนครัว กลุ่ม
การงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ผลการวิจยัพบวา่ แผนการสอนมีประสิทธิภาพ 
82.93/82.95 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ 75/75มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศาล ค าผง (2539 : 
บทคดัย่อ ) ไดท้  าการศึกษาการเขียนแผนการสอน โดยวิธีการศึกษานอกห้องเรียน กลุ่มสร้างเสริม
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ประสบการณ์ชีวิต เร่ือง หตัถกรรมและอุตสาหกรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  พบวา่ แผนการสอนท่ี
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.23/89.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  เพียรจิต  พนัธ์โอกาส (2541:บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การสร้างแผนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ หน่วยท่ี 2 ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เร่ืองน ้ า กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตาม
หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ผลการวิจยั พบวา่ แผนการสอน
มีประสิทธิภาพ 82.23/86.21มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   พิชิตพล สุทธิสานนท์ (2542 ) ได้
ศึกษาการใชแ้ผนการสอนรายวิชา พ 402 (สุขศึกษา )ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชท้กัษะชีวิต
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4จ านวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนการวิละวิทยาลยั 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยัและโรงเรียนหอพระใช้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัจากการสอน
พบวา่ กลุ่มทดลองมีการพฒันาการทางดา้นความรู้และเจตคติมี การเปล่ียนแปลงสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    พูลสวสัด์ิ วรรณลา (2542 : 
บทคดัยอ่ )ไดศึ้กษาการสร้างแผนการสอนท่ีเนน้กระบวนการกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ือง
จกัรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ แผนการสอนท่ีเนน้กระบวนการท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     แช่ม ศิริมาลา  
(2552:93-94 )ผลการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะกระบวนการท างาน เร่ือง การปลูกไมด้อกไม้
ประดบัในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    ผล
การศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงัน้ี  แผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ทกัษะกระบวนการท างาน  เร่ือง การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 2มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.92/86.63   ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ทกัษะกระบวนการท างาน เร่ือง การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั
ในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 
0.7100 แสดงวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ทกัษะ  ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ล าดบัขั้นตอนทั้งการท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามคัคี 
มีความรับผิดชอบ มีความขยนัอดทน มีความกระตือรือร้นในการเรียน กลา้คิด กลา้ถาม กลา้
แสดงออกท างานได้ส าเร็จลุล่วง ตรงต่อเวลา มีทกัษะกระบวนการท างานมีความสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ   สุกนัยามาศ มาประจง (2548:85-86) ผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยเีร่ือง เร่ืองการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัใน
ภาชนะ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.01/90.86 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และมีค่า
ดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .8232 การผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ท าให้ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัใน
ภาชนะ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี2ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ช่วยท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ   
เบอร์เนต (Burnett. 1992 : 1032-A) ไดศึ้กษาความเขา้ใจแผนการสอนท่ีมีคุณภาพของหัวหน้า
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนรัฐบาลรัฐคาโรไลนาใต ้ ผลการศึกษาพบวา่ แผนการสอนท่ีมีคุณภาพ
นั้นตอ้งมีวิธีสอนท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ซ่ึงทั้งท่ีเรียนรู้ไดช้า้ ปาน
กลาง และเร็ว อีกทั้งสัมพนัธ์และตรงกบัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ   กระพนั ศรีงาน 
(2541:บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาการสร้างแบบทดสอบเร่ืองงานเกษตร กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  2 ตามทกัษะกระบวนการ 9 ประการ  ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบฉบบัท่ี 1  มี
ความยากอยู่ระหว่าง 0.42-o.73 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.43 และค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.65 แบบ ทดสอบฉบบัท่ี 2มีความยากอยูร่ะหวา่ง 0.21-0.78ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.21-0.39 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.60 แบบทดสอบฉบบัท่ี 3 มีค่าความยาก อยูร่ะหวา่ง 0.41-0.63 
ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.23-0.44 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.68 ส าหรับความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา พิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา ปรากฏวา่ ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัในเร่ืองนั้นจริง 

  3. นกัเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการทกัษะชีวิตใน เร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจ
เป็นรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก   แสดงวา่นกัเรียนเกิด ความพึงพอใจในการเรียนรู้ เพราะแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง สร้างนิสัย รักการท างานนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการ
ท างานจนเกิดความช านาญ เกิดผลงานท่ีส าเร็จ และท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข มีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ   แช่ม ศิริมาลา  (2552:93-94 )ผลการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะกระบวนการ
ท างาน เร่ือง การปลูกไมด้อกไมป้ระดบัในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏ   นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ทกัษะ  ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ล าดบัขั้นตอนทั้งการท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามคัคี 
มีความรับผิดชอบ มีความขยนัอดทน มีความกระตือรือร้นในการเรียน กลา้คิด กลา้ถาม กลา้
แสดงออกท างานได้ส าเร็จลุล่วง ตรงต่อเวลา มีทกัษะกระบวนการท างานมีความสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ   พิชิตพล สุทธิสานนท ์(2542 ) ไดศึ้กษาการใชแ้ผนการสอนรายวิชา พ 402 (สุขศึกษา )
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชท้กัษะชีวิตและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4
จ านวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนการวิละวิทยาลยั โรงเรียนยุพราชวิทยาลยัและโรงเรียนหอพระใช้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัจากการสอน    ผูเ้รียนใหค้วามสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
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มากกวา่วิธีการสอนแบบเดิมเป็นท่ีพอใจ ผูเ้รียนมีพฤติกรรมกลา้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการ
เรียนมากข้ึน ผลเป็นท่ีพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ขอ้เสนอแนะการน าวจิยัไปใช ้
  1.1 จากผลการวจิยั  ผูท่ี้จะน าแผนไปใชต้อ้งค านึงถึง วยัของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน ส่ือ แหล่ง 

เรียนรู้ และวสัดุอุปกรณ์ ใหมี้ความพร้อมส าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.2 จากผลการวจิยั ฝึกใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและมีโอกาสฝึกปฏิบติัจริง 

ตามวยัปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอน ตลอดจนแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความเป็น
จริงใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  1.3 จากผลการวจิยั ครูผูส้อนตอ้งวางแผนการท างาน เอาใจใส่ต่องานอยา่งจริงจงั 
ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   1.4 จากผลการวจิยั ผูท่ี้จะน าแผนและเคร่ืองมือไปใชต้อ้งค านึงถึง วยัของผูเ้รียนและ 
จ านวนชัว่โมงเรียน 
  2. ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวิจยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยเนน้บูรณาการทกัษะชีวติกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อ่ืน ๆ ใหม้ากข้ึน 

  2.2 ควรมี การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

  2.3  ควรมีการท าการวจิยัการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะชีวติของนกัเรียนทุกกลุ่ม
สาระ 
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