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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  2) ศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  3)  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  จํานวน              
116  คน  และกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาตําบลลําภี  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดย 
การเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  20  คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กลุมสาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  7  แผน  35  ช่ัวโมง  ประกอบดวย  กิจกรรม
มูลคาเพ่ิมของชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทองโลกกวางอยางพอเพียง                     
( อินเตอรเน็ต)  กิจกรรมฝาวิกฤตอยางพอเพียง  กิจกรรมสังคมเปล่ียนฉันปรับอยาง 

  
คําสําคัญ  :  การจัดการเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมชุมชนพอเพียง  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study learning achievement in 
sufficiency economy philosophy using sufficiency community activity method of non–
formal high school students, 2)  to study moral level of students taught by sufficiency 
community activity method, and 3) to study students’ satisfaction toward sufficiency 
community activity method. 

The populations were 116 of non-formal high school students in Taai-muang 
district, Phang-nga province in the first semester of academic year 2010.  The samples 
were 20 non-formal high school students taught by the researcher in Lampee sub-
district by mean of purposive sampling. 

The research instruments consisted of the followings : 1)  7 lesson plans 
developed by a researcher on sufficiency economy philosophy using sufficiency 
community activity method – living sufficiently, roaming via internet, challenging 
crisis, adjusting to environment, being sufficiency, visiting sufficiency community, and 
being happiness, 2) an achievement test with difficulty  at  .58 -.68,  discrimination  at  
.24,  and  a reliability at .73, 3) a moral questionnaire test with a reliability at .74, and 
4) a satisfactory questionnaire test with a reliability at .85. The data were analyzed by 
utilizing means, Standard deviation and  the t – test.  
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The findings revealed that : 1) learning achievement in sufficiency economy 
philosophy using sufficiency community activity method of non–formal  high  school 
students after studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) students’ moral 
taught by sufficiency community activity was at high level, and 3) students’ 
satisfactory toward sufficiency community activity was at the highest level. 

The results of using lesson plans of sufficiency community activity method 
could be concluded that the activities encouraged students to work in team, be 
cohesive, elicit bodies of knowledge, criticize and synthesis, share ideas, assist each 
other, be self study, and enthuse solving problems. The students satisfied at the highest 
level because the sufficiency community activity method was effective with  suitable 
process, responded the needs of students, focused on learning by doing ,and balanced 
mixed various knowledge. 
 
Key  word  :   study on learning,   sufficiency economy philosophy,   sufficiency 
                         community activity method, non–formal education  
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ลักษณะสภาพสังคมสวนใหญเปน
สังคมชนบท ประชาชนโดยรวมมีอาชีพทางการเกษตร  ตามสภาพแวดลอมของแตละ
พ้ืนที่และใชชีวิตอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัย(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,        
2550 : 4) ในภาวะปจจุบันที่กระแสการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  
สภาวะสิ่งแวดลอม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณี  แนวคิดทางการเมือง  และกระแส 
การขยายตัวของความเปนสังคมแหงการเรียนรู  ตลอดจนสิ่งที่ดีงามขาดการเช่ือมรอยตอ
กันซึ่งเปนวิกฤตการณที่ชุมชนสวนใหญเผชิญอยูหลายชุมชนในชนบทยากจน  หรือ
แมแตชุมชนเมืองก็ลมสลายเพราะการพัฒนารูปแบบใหมซึ่งทําลายรากฐานเดิมจนหมด
สิ้น  สภาพสิ่งแวดลอมตางๆไดมีการเปล่ียนแปลงไป  มีปญหาเกิดขึ้นมากมายทั้ง
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือใชปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมาจวบจนปจจุบันนานกวา 30  ป (พิพัฒน  ยอดพฤติการ,  2550 :  33)   
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ความพอเพียง หมายถึง               
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2550 : 10) 

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน”  อันเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา
ของสังคมใหไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมขาวสารและสังคมแหงการเรียนรูเชนปจจุบันไดอยางมี
ความสุข  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปน
หนวยงานที่จัดกระบวนการการเรียนรูแกประชาชนทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนเรียนรูที่หลากหลาย  ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  เนนการเรียนรูแบบบูรณาการที่ผสม
กลมกลืนไปกับชีวิตผูเรียนแตละคน  แตละครอบครัว  และแตละชุมชนทั้งในเน้ือหาและ
วิธีการ  น่ันคือ  การยึดเอาสภาพชุมชนมาเปนตัวกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเปนเง่ือนไข
หลักการของการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติและตลอดชีวิต  ทําใหผูเรียนไดรับขาวสาร
จากแหลงวิทยาการและวิธีการท่ีหลากหลาย  (ปาน  กิมป, 2540 :  202)   

ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใชช่ือวา   “กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน”  ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรม
ตางๆ   โดยใช   กระบวนการจัดการเรียนรู   กระบวนการคิด   กระบวนการกลุม                  
การแลกเปล่ียนเรียนรู  การแสวงหาความรูเพ่ือนําไปสูการจัดการความรู  ในเรื่องของ
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 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

3.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา  ในพ้ืนที่อําเภอทายเหมือง  
6   ตําบล  ไดแก  ตําบลบางทอง  ตําบลนาเตย  ตําบลทายเหมือง  ตําบลทุงมะพราว  
ตําบลลําแกน  และตําบลลําภี ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  จํานวน  116  คน 

2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา  ในภาคเรียนที่  1               
ปการศึกษา 2553 ที่ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง               
ตําบลลําภี 20 คน   

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิต

ฝนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  ตัวแปรตาม   

1)  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  คุณธรรม 
3)  ความพึงพอใจ 

3.3  ระยะเวลาในการทดลอง 
                           การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  ผูวิจัยทํา
การทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 7  กิจกรรม โดยใชเวลา           
35  ช่ัวโมง  มีการวัดผลและประเมินผลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทดสอบ
กอนและหลังเรียน  วัดระดับคุณธรรมของนักศึกษาที่เรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝน  และวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรม

ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กลุมสาระ สาระทักษะการดําเนินชีวิต  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สาระทักษะการ
ดําเนินชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 40 ขอ  โดยเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  โดยมีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง .58 – .68  และคาอํานาจจําแนก (r)  ต้ังแต  
.24  ขึ้นไป  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .73 

3. แบบวัดระดับคุณธรรมของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนจาก
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน จํานวน  6  ดานคือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย  
สามัคคี  มีนํ้าใจ  มีวินัย จํานวน 6 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .74 
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4.  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา               
ตอนปลายท่ีมีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนจํานวน 30 ขอ  มีคาความเช่ือมั่น
เทากับ  .85    
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เตรียมความพรอมโดยการปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักศึกษาถึง
วิธีการเรียนรู  บทบาทของผูเรียน จุดประสงคการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียนใน
การทดลองครั้งน้ี 

2. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553 โดยใช
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน จํานวน 7 แผน 35 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 3  -  24  
กันยายน  พ.ศ.  2553  

4. ในระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีการสังเกตคุณธรรมของ
นักศึกษา  พรอมทั้งบันทึกลงในแบบวัดระดับคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. ทดสอบหลังเรียน  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ 7 แผน โดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดิมกับ
ทดสอบกอนเรียน     

6. นักศึกษาตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน                                                                                                                        

7. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห  โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
                  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล   ดังตอไปน้ี 
แบบแผนการวิจัย  ใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว ซึ่งมี               

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One  group  pretest - posttest  design) ซึ่งมีลักษณะ
การทดลอง ดังที่ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543  :  63)  แสดงไวดังตอไปน้ี  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

การทดสอบกอนเรียน ทดลอง การทดสอบหลังเรียน 
T1 X T2 

 

สัญลักษณ  ที่ใชในการแบบแผนการวิจัย 
T1  แทน  การทดสอบกอนเรียน 
T2  แทน  การทดสอบหลังเรียน 
X  แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจ 

                               พิชิตฝน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1.  ทดสอบสมมุติฐานขอ  1  ผลการจัดการเรียนรู เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยใช  t – test  for  dependent  sample   

2.  ทดสอบสมมุติฐานขอ  2   ระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมาก  โดยใชคาเฉล่ีย  t-test  for  one  
sample   

3. ทดสอบสมมุติฐานขอ  3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรู
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตอยูในระดับมากที่สุด  โดยใชคาเฉล่ีย  t-test  for  
one  sample  
 
ผลการศึกษา  

1.  ผลจากการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนทั้ง  7  แผน  พบวานักศึกษาสามารถสราง
ความรูจากประสบการณการเรียนรูทําใหไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น  เห็นความแตกตาง
ของสิ่งที่ไดเรียนรู  และสามารถรวบรวมความรูที่ไดโดยการสอบถามและจดบันทึกไว  
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนรูโดยการระดมสมองและรวม
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2.  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเรียนดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  1 
 
ตาราง  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษา   ตอนปลายท่ีเรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิต
ฝนกอนเรียนและหลังเรียน 

N x̄         S.D. t P การจัดการเรียนจากกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

กอนเรียน 20 21.60 3.73  
ผลการพัฒนา     

 
24.99 

 
.00** 

 หลังเรียน 20 35.30 2.57   

** P < .01 
จากตาราง  1  พบวาผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนกอนเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย   21.60  และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  35.30  จากคะแนนเต็ม  40  
คะแนน  เมื่อทําการทดสอบดวย  t – test  ปรากฏวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงวา  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

3.  ผลการวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  2 
 
ตาราง  2  การวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน

พอเพียงภารกิจ พิชิตฝน 
ลําดับ
ที่ 

คุณธรรม x̄  S.D. ระดับ t P 

1.  ขยัน 4.05 .69 มาก 3.51 .00** 
2. ประหยัด 4.00 .00 มาก 7.44 .00** 

3. ซื่อสัตย 4.25 .44 มาก 8.23 .00** 
4. สามัคค ี 4.45 .51 มาก 7.91 .00** 
5. มีน้ําใจ 4.40 .50 มาก 7.91 .00** 
6. มีวินัย 4.10 .31 มาก 8.57 .00** 
 รวม 4.21 .31 มาก 10.23 .00** 

**p<.05 
 จากตาราง  2  คุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกรายการซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ังไว  โดยคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  4.45  คือ  ความสามัคคี  รองลงมาคือ  มีนํ้าใจ  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.40  ความซื่อสัตย  มีคะแนนเฉล่ีย  4.25  อันดับตอมาคือ  ความมีวินัย  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.10  ความขยัน  4.05  และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  4.00  คือความประหยัด  
โดยมีคาเฉล่ียภาพรวม  4.21  แสดงวาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

4.  ผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
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 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  3 
 
ตาราง  3  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม

ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
x̄ ประเด็น  S.D. t P 

  
4.71 

 
.85 

 
28.88 

 
.00* ความพึงพอใจ 

** p < .01 
                จากตาราง  3  พบวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ซึ่งมีคามากกวา  3.51  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  แสดงวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังน้ี   
1. จากการศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  สําหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียนพบวา  ผลการเรียนรู 
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กอนเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย  21.60  และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  35.30  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  
เมื่อทําการทดสอบดวย t – test  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา ผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน   สําหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลังเรียนสูงขึ้น  แสดงใหเห็นวาแผนการจัดกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามสมมุติฐาน 
ขอ 1  สอดคลองกับการศึกษาของศรินยา  สนิท  (2551 : บทคัดยอ)  ศึกษาการจัด

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

 ความสําเร็จของการวิจัยในครั้งน้ี  อาจเปนผลสืบเน่ืองมาจากขั้นตอนของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม  และมีลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน               
ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีดังตอไปน้ี  1)  กิจกรรมมูลคาเพ่ิมของชีวิตสูเศรษฐกิจ
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ในภาพรวมจะเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  สนองตอบตอความตองการของผูเรียน  และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545  : 14 )  มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรูตองมีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน           
ตาง ๆ อยางได สัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามไวในทุกวิชา  
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  ทั้งจากการใชสื่อการเรียนรู  แหลงเรียนรูที่
เปนสถานที่จริง  ทําใหผู เรียน  คิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน  สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่ไดยึด
แนวทางการคิดเปนมาใชในการจัดการศึกษา  (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552 : 4) 

2. จากผลการวัดระดับคุณธรรมของนักศึกษา  พบวามีคาเฉล่ีย  4.21  แสดงวา
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทายเหมือง  เฉพาะกลุมที่เรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรมอยูในระดับมากเปนไปตามสมมุติฐานขอ  2  
โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากสูงสุดลงมาดังน้ี  ความสามัคคี  รองลงมาคือ  มีนํ้าใจ               
ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  ความขยัน  และความประหยัด  โดยนักศึกษามีความขยันใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายและใชทรัพยากรตางๆอยางประหยัด  มีความซื่อสัตยตอ
ตนเองคือต้ังใจที่จะลงมือทํางานตางๆโดยไมลอกของเพ่ือน  และพบวานักศึกษามี              
ความสามัคคีในการรวมกิจกรรมโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือกันอยาง
พรอมเพรียงเพ่ือใหกิจกรรมตางๆบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวรวมทั้งความมีนํ้าใจ  
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จากการท่ีระดับคุณธรรมของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง  กลุมที่เรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยูในระดับมาก
เปนไปตามสมมุติฐานขอ  2  จึงกลาวไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสรางขึ้น
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 :13-15)  หมวด  4 แนว
การจัดการศึกษา  มาตรา  23  ไดกลาววาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนทั้งความรู  คุณธรรม  และมาตรา  24  ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนรูใหเนนความสําคัญที่ความรูและคุณธรรม  ในแผนการจัด
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนไดเนนกระบวนการกลุมเพราะจะไดสอดแทรก
คุณธรรมในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม  ทั้งดานความสามัคคีในหมูคณะ  มี
นํ้าใจ  ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  ความขยัน  และความประหยัด  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง          

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  พบวามีคาเฉล่ีย 4.71 แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจตอ              
การเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด  เปนไปตาม
สมมุติฐานขอ  3  โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากสูงสุดลงมาดังน้ี  คือการใหความรูของ
วิทยากรพิเศษที่ไดเชิญมาใหความรู  การใชอินเตอรเน็ตในการคนควาหาความรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมทองโลกกวางอยางพอเพียง  นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การไดไปสัมผัสกับหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานตีนเปดในกิจกรรมสัมผัส
ชุมชนพอเพียง  นอกจากน้ีกิจกรรมที่จัดยังมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน              
การไดไปศึกษาดูงานเรียนรูจากสถานที่จริง    กิจกรรมยังสนับสนุนใหนักศึกษาใช 
อินเตอรเน็ต ในการสืบคนขอมูล  กิจกรรมชุมชนพอเพียงอยูดีมีสุข  นักศึกษารูสึก               
คุมคาที่ไดรับความรูที่มีประโยชนจากกิจกรรม  และสงเสริมใหรูจักวิธีในการศึกษา
คนควาดวยตนเอง  การใหความรูผู ดําเนินกิจกรรม  กิจกรรมมูลคาเพ่ิมของชีวิตสู
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษา  กิจกรรมมี           
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จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีนาจะเปนผลมาจากแผนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรูที่แตกตางจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่นักศึกษาคุนเคยคือ  มุง
ถายทอดเน้ือหาวิชามากกวาการเรียนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทั้งน้ี
แผนการจัดกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความรูสึกทาทายในการเรียน  มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน  รวมมือชวยเหลือกัน  ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีความ
กระตือรือรนในการแกปญหา  เพราะเปนปญหาที่เปนสถานการณที่เปนจริงในยุค
ปจจุบันและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  อีกทั้งยังไดเรียนรูตลอดเวลานอกเหนือจาก
เวลาที่เรียนในหองเรียน  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ  2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 35 

 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง  ผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนสําหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา               
ปการศึกษา  2553  มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับอื่นๆดวยไดแก  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมี              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับแตละระดับและบริบทของตําบล               
แตละแหง  เพ่ือใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝงแนนอยูในวิถีชีวิตของคนไทย 

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูผูสอน
ควรออกแบบการเรียนรูที่ฝกปฏิบัติจริง  ศึกษาแหลงเรียนรูที่เปนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ตางๆ  เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณความรูความสามารถในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใหความรูจะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางมาก  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป    
 2.1  ควรวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ  
                       2.2  ควรศึกษาติดตามการปลูกฝงแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ 
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