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บทที่  1   
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

“ ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู  พอกิน  มีความสงบและทํางาน   
ตั้งจิตอธิษฐาน  ตั้งปณิธานในทางนี้  จะทําใหเมืองไทยอยูแบบพออยู   พอกิน  มิใชวาจะรุงเรือง
อยางยอด    แตวามีความพออยู    พอกิน  มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ถาเราสามารถ
พออยู   พอกินอยางนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งได”   พระราชดํารัสที่อัญเชิญมาขางตนนี้  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู   พระราชทานไวตั้งแต  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2517   จนเกิดเปนปรัชญาใหมของโลก  คือ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริที่พระราชทานแกพสกนิกรใหมี  “ภูมิคุมกัน” 
ในการดํารงชีพในโลกยุคปจจุบัน   (สุเมธ  ตันติเวชกุล,  2543,  หนา  2 – 3)   และไดพระราชทาน
พระราชกระแสนี้มาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา  30  ป   และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ
แกไข   เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส   โลกาภิวัตนและ
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ   เศรษฐกจิพอเพียง  จึงเปนปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการ   ดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน  และขณะเดียวกันถือวาเปนการเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  ใหมี
สํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม    ในการดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน    ความพอเพียง   มีสติ  ปญญาและความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางและรวดเร็วทั้งดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี   ปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  ไดรับ
ความสนใจจากหลายกลุมองคกร  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.)  ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดใหเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ  
ดั่ งที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่   9   และฉบับที่  10 อันมี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อประสานใหเกิดการนําไปประยุกตใชในภาค
สวนตาง ๆ  ของสังคมไทย    
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กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ  จึงไดนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูสถานศึกษา   เพราะวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา  ดังนั้น  
การพัฒนาแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุล  มั่นคงและยั่งยืน

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบดาน  จึงเปนบทบาทที่สําคัญของระบบการศึกษา  (ปรียานุช           
พิบูลสราวุธ,  2550 ข, หนา 11-13)  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวคิดในการจัด
การศึกษาไทยนับเปนสวนสําคัญในการเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกตใช   
ในชีวิตไดอยางยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนและ                    
พัฒนาสังคม  การจัดการการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนการพัฒนาคนไทยให 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  และสรางจิตสํานึกที่มั่นคงเขมแข็ง  ในหลักการดําเนินชีวิตที่          
กอปรดวยความพอประมาณ ความ มีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรู                            
คูคุณธรรม   เพื่อนําไปสูการมีชีวิตและสังคมในทุกระดับที่สมดุลพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางและรวดเร็วทั้งดานวัตถุ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ไดเปนอยางดี  ซ่ึงมีงานวิจัยของ   สุวัฒน   วิวัฒนานนท   (2549,  หนา  72 – 80) ไดศึกษาวิจัย     
เร่ือง การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ผลการศึกษาวิจัยพบวา  แนวทางทางในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหบรรลุหลักการของการศึกษาดังกลาวดวยวิธี  1)  การสงเสริมการ
แกปญหาและการแสวงหาขอเท็จจริงดวยการใหความรู ความเขาใจในหลักของเหตุผลที่เปน
ขอเท็จจริง รูหลักการวิเคราะห  สังเคราะห แนวทางที่ เหมาะสมในการแกปญหา ฝกทักษะ
กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบบนพื้นฐานของหลักความรู    หลักเหตุผลขอเท็จจริงของ
หลักธรรม  เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสูการปฏิบัติ   ฝกทักษะความสามารถ  การแสวงหาความรู
ใหมอยางตอเนื่อง  เกิดเปนระบบวิธีคิด  2)  การสงเสริมการบูรณาการองคความรูดวยการใหความรู  
ความเขาใจ  ฝกฝนอบรม  การคิดวิเคราะห  อธิบายความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งตาง  ๆ อยางมี
เหตุผล  แสวงหาความรู    ขอมูลจัดระบบหมวดหมูความสําคัญเชื่อมโยงเปนองคความรูที่

หลากหลายเปน สหวิทยาการดวยการบูรณาการ  แลวเลือกนํามาประกอบกันใชอยางมีเหตุผลบน
พื้นฐานขององคความรูและความมีคุณธรรม  3)  การสงเสริมการประยุกตสูการปฏิบัติ  ดวยการ
สงเสริม  ประยุกตแนวคิดทฤษฎี   โดยใหผูเรียนไดแสวงหาและเรียนรูอยางหลากหลาย  บูรณาการ
องคความรู   จัดกิจกรรมใหฝกคิดพิจารณาเรียนรูดวยตนเองหาเหตุผล  ความถูกตองเหมาะสม  ฝก
ปฏิบัติทดลองพิจารณาเลือกแนวทางที่ เหมาะสม   นําไปสูการปฏิบัติจริงให เกิดทักษะมี
ประสบการณ  ความชํานาญ  เชี่ยวชาญ  มีความเชื่อมั่น  รูจริงลึกซึ้ง  เชื่อมโยง  จัดกิจกรรมใหฝกคิด  
ฝกปฏิบัติจริง  เรียนรูไดดวยตนเอง  จนเกิดทักษะสามารถอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมี
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เหตุผล   4)  การสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยการใหความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี
และฝกฝนใหเปนผูมีเหตุผลเชิงคุณธรรม  ปลุกจิตสํานึกฝกปฏิบัติใหรูและเขาใจ ในคุณคาของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  เกี่ยวกับการรูจักผิดชอบชั่วดี  ละอายตอความชั่วและเกรงกลัวตอบาป  
มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งกาย  วาจาและใจ  มีความกตัญูรูคุณตอผูมีอุปการคุณและแผนดิน  ไมเห็น
แกตัว  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  มีความจริงใจปรารถนาดี     มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผผูอ่ืน  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง  มีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานดวยความจริงใจ  จริงจัง  อยางตอเนื่อง  คุณธรรม
เหลานี้  เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนยิ่งของการศึกษาที่จะกอใหเกิดเปนการศึกษาที่สมบูรณ      

สุดาวรรณ  เครือพานิช   (2551,  หนา 81 – 82)   ไดกลาวไววา  การจัดการศึกษาพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ   ถือวาเปนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มีความรูคูคุณธรรม  สามารถ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   เกิดความสมดุล  มีความพอเพียง  
พึ่งพิงอิงกันในการสรางสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู  เปนสังคมที่มีความพอเพียงในดาน
คุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก  มีวิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษาพอเพียงดวย  การสงเสริมใหบุคคล
มีความรู   ความคิด  มีปญญา  มีวิธีคิดบูรณาการองคความรู   คนพบทางเลือกประยุกตปฏิบัติสู   
การดํารงชีวิต  ซ่ึงจากกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เกี่ยวกับ  “แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง”    อันเปนแนวทางดําเนินชีวิต  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความ
จําเปนตองมีระบบภูมิคุมกัน    และการใชความรู ความรอบคอบ  ความระมัดระวัง  มีคุณธรรม 
ประกอบในการกระทําสิ่งตาง  ๆ  ถือวาเปนการพัฒนาพื้นฐานทางดานจิตใจของคนในชาติให        
มีจิตสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวย      
ความอดทน   มีความเพียร  มีสติปญญาและความรอบคอบ   เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งทางดานวัตถุ  สังคม   ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม  

ระบบการศึกษาจึงมีหนาที่จะตองนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ไปประยุกตใชในการ
จัดการศึกษาใหไดอยางเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและทองถ่ิน  ครูจึงเปนบุคลากรที่สําคัญ      
ในการถ ายทอดองคความรู และปลูกฝงหลักคิดต าง  ๆ   ใหแก เด็กนัก เรี ยน   ซ่ึ งการนํ า               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการศึกษาจะตองสอนใหนักเรียนคํานึงถึงความ

พอประมาณในการดําเนินชีวิตไมโลภ ไมฟุงเฟอ มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล  ไมใช
อารมณ  ฝกใหมี  การมอง  ไปขางหนา  และเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตาง 
ๆ อยางรูเทาทันรวมถึงการหมั่นแสวงหาความรู  เพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตาง ๆ  ฝกฝนตนเอง
ใหมีความรอบคอบและระมัดระวังโดยใชสติปญญาในการทํางานและดําเนินชีวิต  ที่สําคัญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังเนนใหนักเรียนมี  ความซื่อสัตย  การไมเบียดเบียนผูอ่ืน  การแบงปนและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  เนื่องจากความรูตาง ๆ  จะไมสามารถกอ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

4 

ประโยชนใหกับตนเองหรือผูอ่ืนไดอยางเต็มที่และถูกตอง  หากผูนําไปใชขาดคุณธรรมยังกอใหเกิด
โทษแกตนเองและสังคมอีกดวย   นอกจากนี้การพัฒนาระบบการศึกษาไทย   บนพื้นฐาน        
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ควรมุงไปสูการทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มี           
การบูรณาการความรูทั้งเนื้อหาวิธีการ  แหลงเรียนรูและผูรูอยางกวางขวาง   ไมจําเปนตองจํากัด     
อยูเฉพาะในระบบโรงเรียนแบบเดิม  แตควรพัฒนากระบวนการเรียนรูไปพรอม ๆ  กับการสราง
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูที่มีความหลากหลายและตอเนื่องตลอดชีวิต  ใหเกิดขึ้นเปนการศึกษาตาม
ศักยภาพของผูเรียน  ซ่ึงก็คือการเรียนแบบมีเหตุมีผลหรือความพอดี  พอประมาณไมบังคับใหเรียน
ในสิ่งที่ผูเรียนไมมีศักยภาพรวมทั้งการปลูกฝงระบบคุณคาตาง ๆ  ดังเชนที่กลาวมาแลวทั้งนี้เพื่อทํา
ใหเกิดสติปญญาความรอบรู  และศีลธรรม 

ดังนั้นการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนนาจะเปนอีกแนวทาง

หนึ่งทําใหการพัฒนาคนนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น    การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลไดดีนั้น  
ครูในฐานะกลไกลของสังคมเปนผูมีบทบาทที่สําคัญ  เพราะหนาที่ของครูคือ  ผูถายทอดและ
สงเสริมองคความรูแกนักเรียน  ชี้นํารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน   ซ่ึงบทบาทของครู
จะตองสอนใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง   การที่ครูจะนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปอบรมแกนักเรียน  จึงเปนการ
ใหความรูในสิ่งที่นอกเหนือจากเนื้อหาตามหลกัสูตร  เปนการทําใหนักเรียนทันตอเหตุการณ  รูจัก
คิด  เขาใจปญหาสภาพแวดลอม  เพื่อใหสามารถเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงสภาพความ
เปนอยูของตนเองและสถานการณของสังคมในปจจุบัน   ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ครูสามารถบูรณาการสอดแทรกแนวความคิดในเนื้อหารายวิชาตาง  ๆ  ทั้งในเชิงปรัชญาหรือ
แนวคิดการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ   สามารถนําความรูมาประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียน   วิถีชีวิตชุมชน   สามารถพึ่งตนเองไดและเปนวี
ถีชีวิตที่ยั่งยืน   

แมวากระทรวงศึกษาธิการไดพยายามปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของนักเรยีน  ใหเกิดการ
พัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงไดกําหนดใหครูเปนผูมีบทบาทในการนําหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูตาง  ๆ  แตครูยังขาด
แนวคิดและแนวปฏิบัติ   วิธีการและปจจัยที่จะมาสนับสุนนในการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมที่จะ
นําเอาแนวพระราชดําริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับโรงเรียน ในดานการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู   ซ่ึงทําใหการพัฒนาการเรียนรูของเด็กนักเรียนไมเกิดการบูรณาการอยางเต็มที่
เทาที่ควร    
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นอกจากนั้นสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยคณะทํางานขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถาบันการศึกษาและเยาวชนซึ่งมี  ดร.ปรียานุช   พิบูลสราวุธ เปนประธานไดเชิญ

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มาเปนคณะทํางานงานขับเคลื่อนรวมกันและไดมี
การจัดประชุมรวมกันหลายครั้ง  ไดจัดทําโครงการโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ  โดยขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจํานวน 435 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 50 
สํานักงานเขตซึ่งมีทรัพยากรและสภาพทางภูมิศาสตรตลอดจนจุดเนนของแตละโรงเรียน ในการ
พัฒนาที่แตกตางกันไปและจากการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (School Base Management)  เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของกรุงเทพฯ  
สํานักการศึกษา  จึงเห็นควรที่จะมีการสรางเสริมเติมเต็มในสวนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริแกโรงเรียน การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  (สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข, 
2551 หนา 23 - 24) 

จากสภาพปญหาและผลกระทบดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขต
ลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดยที่ยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   3 หลักการ  และ   2  
เงื่อนไข   และการพึ่งตนเอง   การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม        
การพัฒนาตนเองและสังคม  การชวยเหลือเกื้อกูล   ซ่ึงกันและกัน  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีคุณคาและยั่งยืน  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน  และการลดรายจายฟุมเฟอย  สามารถ
นําไปใชเปนหลักในการดํารงชีวิตตอไป  หากครูไดทําหนาที่ตามบทบาทของตนเอง  โดยการ
ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียน   อยางจริงจังแลว   ก็นาจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา                
การดํารงชีวิต  ดวยความซื่อสัตย สุจริต    มีความรอบรูที่ เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน                       
มีความเพียร  มีสติปญญาและความรอบคอบ   เมื่อนักเรียนมีคุณภาพ  เติบโตเปนผูใหญอยางมี
คุณคาปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขก็

ถือไดวามีสวนรวมพัฒนาสังคม   และประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

1.2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
1.2.2  เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม         

การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา   
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1.2.3  เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนตอบทบาทของครูในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา    

1.2.4  เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

1.3.1  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน       
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  มีความคิดเห็นที่    
แตกตางกัน  

1.3.2  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน       
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามระดบัชั้นที่สอน  มีความคิดเห็นที่แตกตาง  

1.3.3  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน   จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  มีการนําไปใชที่แตกตางกัน 

1.3.4  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอน   จําแนกตามระดับชั้นที่สอน  มีการนําไปใชที่แตกตางกัน 

1.3.5  ความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับ   
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
1.4.1  ขอบเขตในดานของประชากร   คือ โรงเรียนประถมศึกษา   ในสํานักงาน           

เขตลาดกระบัง    สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  16  โรงเรียน  ครูปฏิบัติการสอนทั้งหมด  จํานวน  
571  คน  โดยการเทียบตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  ไดครู           
ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยาง 234  คน    
 1.4.2   ขอบเขตในดานเนื้อหา    

1)    ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 หลักการ         
2  เงื่อนไข    การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาและการประยุกตการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
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2)    ศึกษาถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร    

3)    ศึกษาปจจัยสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  คือ  โรงเรียน  หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของและชุมชน   ที่สนับสนุนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียน  
 

1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารที่ เกี่ ยวของ   เพื่ อที่ จะศึกษาการนําแนวคิด              
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรง เรี ยนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง                            
สังกัดกรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

1.6.1  ไดทราบถึงระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
1.6.2  ไดทราบถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม        

การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา   

ดานคุณลักษณะของประชากร 
     -  เพศ    
     -  อาย ุ
     -  ระดับการศึกษา 
     -  กลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน        
   -  ระดับชั้นที่สอน 
ดานการไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานทีเ่กีย่วของ  
    -  โรงเรียน 
    -  หนวยงานราชการที่เกีย่วของ 
    -  ชุมชน  

- ระดับความคดิเห็นของครูทีม่ีตอปรัชญา   
  เศรษฐกิจพอเพียง   
- ระดับบทบาทของครูในการประยุกตใช  
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียน 
  ประถมศึกษา   
-  ปญหาและความตองการในการ 
    ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
    ในโรงเรียนประถมศึกษา 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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1.6.3  ไดทราบถึงปจจัยสนับสนุนตอบทบาทของครูในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา     

1.6.4  ไดทราบถึงปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ    
 

1.7.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง   การดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ   ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันและ
การใชความรู  ความรอบคอบ  ความระมัดระวัง มีคุณธรรมประกอบในการกระทําสิ่งตาง  ๆ     

1.7.2   ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    หมายถึง   การแสดงออก
ซ่ึงความเชื่อหรือทรรศนะของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันประกอบดวย   3  หลักการ  
(มีความพอประมาณ  มีเหตุผลและ   มีภูมิคุมกัน)   2   เงื่อนไข   (มีความรูคูคุณธรรม)   

1.7.3   การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  
การนําหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และโครงการตาง  ๆ   ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหเกิดการพัฒนาแก
ผูเรียนในดานตาง  ๆ  และสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

1.7.4  โรงเรียนประถมศึกษา    หมายถึง  โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในสํานักเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน   
16  โรงเรียน   

1.7.5   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    หมายถึง   กระบวนถายทอดความรูในหองเรียน
โดยครูเปนผูสอน   จัดกิจกรรม  /  อบรมและใหความรูแกนักเรียน    และรวมไปถึงกิจกรรมที่ผูบริหาร      
ครูและนักเรียน  ดําเนินการรวมกันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.7.6   การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง   การรับไดการชวยเหลือจากโรงเรียน  ภาครัฐ
และชุมชนในดานตาง  ๆ    เชน   แนวทางในการปฏิบัติ    ขอมูลขาวสาร  งบประมาณ   บุคลากร
และเอกสาร  เปนตน   ซ่ึงเปนแรงสนับสุนนหรืออํานวยความสะดวกแกครูในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและเกิดการบูรณาการสูกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
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บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษา  คนควาตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ    
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง   
สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อเปนพื้นฐานและกรอบแนวคิดทางการศึกษา  รวมถึงเพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษา  โดยนําเสนอตามลําดับตอไปนี้   

2.1  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง         
2.1.1  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.1.2  การดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    
2.1.3  การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
2.1.4   การประยุกตการเรียนรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542    และที่
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)   พ.ศ.  2544     

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของครู 
2.3.1  ความหมายของบทบาทครู 
2.3.2   ความสาํคัญของบทบาทครู 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม    
2.4.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม   
2.4.2  องคประกอบและประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
2.4.3  แหลงสนับสนุนทางสังคม 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ     
 

2.1  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่พระองคทรงพระราช
ดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย โดยผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตั้งแตป  พุทธศักราช  2541  เหตุที่พระราชทานใหแกสํานักงาน     
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    เนื่องจากพระองคทรงมีพระราชดําริเรื่อง   
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย  นานกวา   30   ป   
กอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  ในป  พ.ศ.  2545  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้   อีกครั้ง  เพื่อเนนย้ําแนวทางแกไขใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่งคงและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางใน
การดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับเด็กจนถึงคนแก  และรวมไปถึง
การจัดการบริหารกับทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งใน
การพัฒนาบริหารประเทศใหดําเนินไปโดยทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทัน
ตอโลก   ยุคโลกาภิวัตน   ที่ทําใหประชาชนสามารถ   มีวิถีชีวิตที่รอดพนจากวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจไดและที่สําคัญเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

ประเวศ   วะสี   (2550, หนา  24 -27)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงวา            
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ถือไดวาเปนปรัชญาที่เปนการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชวีติเรา
มาตั้งแต   ป 2517  เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาป 2541 ทรงไดมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบาย

เพิ่มเติมถึงคําวา “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” พอมีพอกินก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง   
ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  ประเทศไทยสมัยกอนนี้

พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระไมมีพอมีพอกิน จึงจะตองเปนนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อที่จะใหทุกคนพอเพียงได พอเพียงนี้ก็หมายความวา มกีิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวา
เปรียบเทียบคําวา พอเพียง คํากับวา self-sufficiency นั้น หมายความวา  ผลิตอะไร มีพอที่จะใชไม
ตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเองเปนไปตามที่เรียกวา  ยืนบนขาของตัวเอง  แตวาพอเพียงนี้มี
ความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจในความ
ตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนผูอ่ืนนอย ถาประเทศไทยมีความคิด
อันนี้ มีความคิดวา  ทําอะไรตองพอเพียงหมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก 
คนเราก็มีความสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียน      
คนอื่น   ตองใหพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียงปฏิบัติก็พอเพียง   

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา  ความพอประมาณและความมีเหตุผล ซ่ึงพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร ชาวนาเพียงเทานั้น  แตเปนเศรษฐกิจ
ของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งมีอยูในเมืองและอยูในชนบท   เชน  ผูที่เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรม
และบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนื้อของ

งาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปหรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความเหมาะสมไมใชกู         
มาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได  ตองรูจักใชจายไมฟุมเฟอยเกินตัว เศรษฐกิจ
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พอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเอง  (Relative self-sufficiency) อยูไดโดยไมตอง

เดือดรอน โดยตองสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกิน
พอใชไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูทีม่ี
อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจ

ข้ันที่สูงขึ้นไป  (สุนัย  เศรษฐบุญสราง,  2551,  หนา  27-  29) 
2.1.1   ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซ่ึงในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายไวดังนี้   
สุเมธ  ตันติเวชกุล  (2544,  หนา 13)  ไดใหความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา  

ความสามารถของชุมชนเมือง  รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหน่ึง ๆ  ในการผลิตสินคาและบริการทุก
ชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ  ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ  ที่เราไมไดเปนเจาของ  และเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล  คือ ความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางไมเดือนรอน  มีความเปนอยู
อยางประมาณตนตามฐานะ    ตามอัตภาพและที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม              
มีอิสรภาพ   ไมมีพันธนาการอยูกับสิ่งใด  

ทองทิพภา  วิริยะพันธุ   (2550,  หนา 12 )  ไดใหความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา  
เปนวิถีการดําเนินชีวิตทางสังคมของมนุษยที่ดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนกลุม  ชุมชน หรือสังคมใน
อาณาบริเวณทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติหรือระบบนิเวศนที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวขนาดหนึ่ง  ซ่ึงนอกจากจะพิจารณาวิถีการดําเนินชีวิตของตนในระดับพฤติกรรมและ
ส่ิงของที่สรางทําขึ้นแลว  หรือวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  ซ่ึงอยูเบื้องหลังและผลักดันใหเกิดเปน
พฤติกรรมหรือการกระทําทางสังคมตาง  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิด  การปฏิบัติที่เกี่ยวกับมนุษย  
สังคมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ    

สุนัย  เศรษฐบุญสราง (2549, หนา 9-15) ไดใหความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา   
1)  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่

จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด  ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกและภายใน     

2)  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ความสามารถของชุมชน  รัฐ  ประเทศหรือ      
ภูมิภาคหนึ่ง ๆ  ในการผลิตสินคาและบริการทุกอยางเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ  ไดโดยไมตองพึ่งพา
ปจจัยตาง ๆ   ที่เราไมไดเปนเจาของ   

นอกจากนั้นยังกลาวถึงคุณลักษณะและเงื่อนไขสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว

ดังตอไปนี้  
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมีคณุลักษณะที่สําคัญ  3  ประการ  คือ     
1)  มีความพอประมาณ  การจะทําสิ่งใดก็ตามจะตองอยูบนพื้นฐานของความพอดี      

ไมนอยเกินไป  ไมมากเกินไปหรือไมสุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง  และตองไมเบียดเบียนตนเอง    
และผูอ่ืน 

2)  มีเหตุผล  การตัดสินใจทําส่ิงตาง ๆ  ไมวาจะดําเนินชีวิตประจําวัน  ประกอบ
ธุรกิจการงานจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล   คํานึงถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น    
อยางรอบคอบ  

3)  มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  เมื่อเราจะตองตัดสินใจทําส่ิงใดก็ตาม  จะตองคิดให
รอบคอบเตรียมตัวใหพรอมกับสิ่งที่จะเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงดานตาง 
ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น   

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังประกอบไปดวยเงื่อนไขที่สําคัญอีก  2  ประการคือ   
1)   มีความรู  ในการดําเนินชีวิตหรือจะทํากิจการใด ๆ  จะตองมีความรอบรูในเรื่อง   

นั้น  ๆ    มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการนําความรู  วิทยาการ  เทคโนโลยีตาง ๆ  มาใชใน
การวางแผนและการปฏิบัติ 

2 )  มีคุณธรรม  เราจะตองมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งความ       
ซ่ือสัตยสุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร   

หากจะสรุปโครงสรางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหชัดเจน   สามารถแสดงไดดั่งภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1   สรุปโครงสรางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ที่มา:  ณัฎฐพงษ  ทองภักดี,  2550,  หนา 14)  

ทางสายกลาง 

มีภูมิคุมกัน 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

ความรู 
มีสติปญญา รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซื่อสัตย  สุจริต ขยัน  อดทน สามัคคี แบงปน 

เศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดลอม / วัฒนธรรม 

สมดุล / ยั่งยืน / พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
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จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่กลาวมา  สรุปไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนหลักแนวคิดที่นําไปสูการปฏิบัติ  เพื่อเปนฐานของการดําเนินชีวิตตั้งแตระดับครอบครัว  ชุมชน  
เมืองและระดับประเทศ  ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดดานเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  วัฒนธรรม   
ประเพณีของตนเองทําใหเปนการพัฒนาประเทศตามวิถีทางแหงการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ซ่ึงจะ
เปนการดียิ่งที่ทําใหประชาชนรูจัก  “การพึ่งพาตนเอง”   อันจะเปนพลังสรางชาติใหมั่นคงสราง
สังคมใหดีงาม  เพื่อใหประชาชนเปนสุขอยางแทจริง 

2.1.2    การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนเปาหมายหรือปรัชญาการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของ   

คนไทยใหอยูอยางพอประมาณตน  ทางสายกลาง  มีความพอเพียงและพอดี   โดยไมใหผูอ่ืน
เดือดรอน  ส่ิงสําคัญตองรูจักพึ่งพาตนเอง    และนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน       
กอนที่จะไปพึ่งพาคนอื่นหรือปจจัยภายนอก  ซ่ึงหมายถึง  การอุมชูตนเองใหมีความพอเพียง        
กับตนเองครอบครัวและชุมชน   

สุวินัย  เกิดทับทิม  (2549, หนา 62 – 64) ไดกลาวถึงการพัฒนาไปสูทิศทางการพึ่งพา
ตนเองของชาวชนบท  ซ่ึงประกอบดวย  4  องคประกอบที่สัมพันธเกื้อกูลกันดังนี้   

1)  องคประกอบดานระบบคิด     วิธีคิดในการพัฒนา     ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อ
ของ  “พุทธพื้นบาน”  ที่มุงการบรรลุความสงบสุขของชีวิต  มุงการทําใหชีวิตอิ่มทองอิ่มใจ           
ไรโรคาพาใหสุขสมบูรณ   ตลอดจนยึดถือคุณคาที่จิตใจ  สรุปงาย ๆ  คือ  การทํางานเลี้ยงชีวิตดวย
ศีลธรรมนั่นเอง 

2)  องคประกอบดานการผลิตทางการเกษตร  โดยยึดหลักเกษตรแบบผสมผสาน       
เปนการฟนฟูและอนุรักษ  “ระบบนิเวศวิทยาทองถ่ิน”  ในระดับครัวเรือน  สงผลใหระดับชุมชนอยู    
บนพื้นฐานที่เปนของตนเอง  

3)   องคประกอบดานระบบเศรษฐกิจชุมชน   ยึดระบบเศรษฐกิจการเกษตรแบบ         
มีกิน  มีใช  เหลือจึงขาย   

4)  องคประกอบดานระบบวัฒนธรรมชุมชน  ระบบครอบครัว  และสถาบัน
เครือขายกระแสภูมิปญญาชาวบาน  ที่มีวัด  พระสงฆและความเชื่อทางศาสนาเปนองครวมของ
ชาวบาน   เปนการพัฒนาคนในดานจิตวิญญาณ  ความเปนคน  เปนชุมชน  เปนประเทศชาติที่มี
ศักดิ์ศรี    มีอิสรภาพ   มีอธิปไตย   
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ซ่ึงแนวคิดการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น   ถือวาเปนเปาหมายอัน
สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและไดกําหนดแนวคิดการดําเนิน
ชีวิตไวดังนี้    

1)  ฐานแนวคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง ซ่ึงในการพัฒนานั้นจะตองมีกรอบเปน
บรรทัดฐานในการพัฒนา  เพื่อใหการพัฒนาไปเปนอยางบูรณาการซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 
(อภิชัย  พันธเสน, 2550, หนา 56 - 59)โดยมีฐานแนวคิดการพัฒนาอยู  7 ประการดังตอไปนี้  

(1)  ยึดแนวพระราชดําริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม 
(2)   สรางพลังทางสังคมโดยการประสานพลังการสรางสรรคของทุกฝายใน

ลักษณะพหุภาคี  อาทิ ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน  เปนตน  
เพื่อใชขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน  

(3)  ยึดพื้นที่เปนหลัก และใชองคกรชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา สวนภาคี    
อ่ืน ๆ   ทําหนาที่ชวยกระตุนอํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุน  

(4)  ใชกิจกรรมของชุมชนเปนเครื่องมือสรางการเรียนรู  และการจัดการรวมกัน 
พรอมทั้งพัฒนาอาชีพที่หลากหลายเพื่อเปนทางเลือกของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกตางทั้งดาน

เพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะทางเศรษฐกิจ   
(5)  สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายขององคกรชุมชน เพื่อสราง

คุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรูที่มคีุณภาพอยางรอบดาน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟนฟู
วัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 

(6)   วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต- แปรรูป –ขาย – บริโภค) โดย
ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของทองถ่ินควรเริ่มพัฒนาจาก
วงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับทองถ่ินไปสูวงจรธุรกิจที่ใหญขึ้นระดับประเทศและระดับตางประเทศ  

(7)  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงของแตละเครือขาย ทําใหเปน
ศูนยกลางการเรียนรูธุรกิจชุมชนที่มีขอมูลขาวสารธุรกิจนั้น ๆ  อยางครบวงจร พรอมทั้งใชเปน
สถานที่สําหรับศึกษา   ดูงานและฝกอบรม  

2)  การปฏิบัติตนตามพระราชดํารัสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ                            
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สุเมธ  ตันติเวชกุล  (2543, หนา 4) ไดกลาวไววาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนอีกแนวหนึ่งในการที่จะนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันโดย    มีแนวทางปฏิบัติอยู   5  ประการดังตอไปนี้  
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(1)   ยึดความประหยัด  ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน  ลดละความฟุมเฟอยในการ 
ดํารงชีพอยางจริงจัง ดังพระราชดําริที่วา  “ความเปนอยูที่ดี ไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทาง           
ที่ถูกตอง”  

(2)  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด

แคลนในการดํารงชีพก็ตาม  ดังพระราชดําริที่วา “ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ ”  

(3)  การแกงแยงผลประโยชนและการแขงขันกันในทางการคาขายประกอบ

อาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต ซ่ึงมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา  “ความสุขความเจริญอันแทจริง
นั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและการ

กระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน”  
(4)  ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก โดยตองขวนขวาย

ใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  พระราชดํารัสตอน
หนึ่งที่ใหความหมายชัดเจนวา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู  และสรางตนเอง    
ใหมั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข  พอมีพอกินเปน     
ขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง”  

(5)  การปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป  ทั้งนี้ดวย

สังคมไทย   ที่ลมสลายลงในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลอีกจํานวนมิใชนอยที่ตองดําเนินการโดย

ปราศจากการละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา 
“พยายาม  ไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด  พยายามละความชั่วที่
ตัวเองมีอยู    พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอก
งามสมบูรณขึ้น”  

3)   เศรษฐกิจพอเพียงเปนการดําเนินชีวิตทางสายกลางยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  
สุเมธ   ตันติเวชกุล  (2543, หนา  2)  ไดกลาวไววา  การพัฒนาควรตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท   โดยคํานึงถึงความพอประมาณ   ความมีเหตุผล  และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว   ตลอดจนใชความรู   ความรอบคอบและคุณธรรม  ประกอบกับการนําไป
ประยุกตในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

(1)   ดานจิตใจ 
 ก.  ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง 
 ข.  มีจิตใจสํานึกที่ดีเอื้ออาทร   ประนีประนอม 
 ค.  สรางสรรคและคํานึงถึงประโยชนใหตนเองและชาติโดยรวม 
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 (2)   ดานสังคมและชุมชน  
 ก.  ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
 ข.  สรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง 

(3)   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ก.  การจัดการอยางชาญฉลาด 
 ข.  รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ค.  ตั้งอยูบนพื้นฐานการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(4)   ดานเทคโนโลยี 
 ก. ใชเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมทีเ่หมาะสมสอดคลอง    

กับความตองการและสภาพแวดลอม 
 ข.  ใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ค.  พัฒนาเทคโนโลยีจากภมูปิญญาของเราเอง 

(5)   ดานเศรษฐกิจ 
 ก.  เพิ่มรายได 
 ข.  ลดรายจาย 
 ค.  การออม  การสะสมเปนเงินทุน 

4)   แนวทางการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิชัย   พันธเสน  (2550, 
หนา   66- 67)  ไดกลาวไววา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงและ
การปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและสามารถ
ประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มุงเนน   
การรอดพนจากภัยและวิกฤติ   เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังตอไปนี้  

(1)   ยึดหลัก  3  พอ  คือ พออยู พอกิน พอใช 
(2) ประหยัดโดยการตัดทอนรายจาย จากความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต                      

ความเปนอยูไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง 
(3)  ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต  ความเจริญของคนทั้งหลาย    

ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
(4)  มุงเนนหาขาวหาปลากอนมุงเนนหาเงินทอง 
(5)  ทํามาหากินกอนทํามาคาขาย 
(6)  ภูมิปญญาพื้นบานและที่ดินทํากินคือทุนทางสังคม 
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และนอกจากนั้น  เกษม  วัฒนชัย  (2549, หนา 25 – 29)  กลาวไววา  การหันกลับมา            
ยึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิตโดยใชหลักการพึ่งตนเอง   5   ประการ  คือ   

1)  พึ่งตนเองทางจิตใจคนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้น
สามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นจึงควรที่จะสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจเขมแข็งตอสูชีวิตดวย 
ความสุจริต แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตามไมทอแท  ใหพยายามตอไป พึงยึดพระราช
ดํารัส   “การพัฒนาคน”   ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ
ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม  และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ  ทั้งตอง          
มีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิผล           
ที่แนนอน และบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน 

2)  พึ่งตนเองทางสังคม  ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถ่ินไดรวมมือ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นําความรูที่ไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชน ดังพระบรม

ราโชวาทที่วา  “เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน  ไมลดหล่ัน จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะ
ทํางานในหนาที่อยางเต็มที่  และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพื่อใหงานทั้งหมดเปนงานที่

เกื้อหนุนกัน”  
3)  พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ  คือการสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของ

ผูคนในทองถ่ินสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถ่ินที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง ส่ิงดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน  (Local  Wisdom)  ซ่ึงมีมากมายในประเทศ  

4)   พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษา ทดลองทดสอบเพื่อให
ไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับพระราชดํารัสที่วา “จุดประสงคของศูนย
การศึกษา   คือ เปนสถานที่สําหรับคนควาวิจัยในทองที่ เพราะวาแตละทองที่สภาพฝนฟาอากาศ 
และประชาชน ในทองที่ตาง ๆ  กันก็มีลักษณะ แตกตางกันมาก”  

5)   พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึงสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน 
กลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถ่ินของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถ
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย  

สุดาวรรณ  เครือพานิช  (2551, หนา 82 – 83)   ไดกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับแนวคิดการ
ดําเนินชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา  ปจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับกลาวถึง 
เปนที่ยอมรับและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เร่ิมจากการที่รัฐบาลไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารประเทศ ซ่ึงสงผลใหแตละกระทรวงตางมีการนําปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานตาง ๆ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่  10 ไดบรรจุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว   และลาสุดกระทรวงศึกษาธิการมี
แนวคิดในทางปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงจะเริ่มจากในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เพื่อเปนโรงเรียนนํารอง แลวจึงขยายผลสูโรงเรียนตาง 
ๆ ทั้งนี้โรงเรียนแตละแหงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไดตามบริบทในแตละ
พื้นที่นับเปนแนวคิดที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดนอมนําแนวพระราชดําริแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไทยรักการดํารงชีวิต 
แบบพอเพียง 

  จากการรวบรวมแนวคิดการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทั้งหมดนั้น  
สรุปไดวา     การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เปนปรัชญาท่ีชี้ใหเห็นแนวทางในการ   
ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  อยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง  ความไมประมาท  
ดังนั้นเราจึงควรนําหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหเกิดการดําเนิน
วิถีแหงความยั่งยืน  ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เปนภูมิปญญาอัน
ทรงคุณคา  ซ่ึงจะสงผลใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข   

2.1.3   การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดําริ   ถือวาเปนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มี

ความรูคูคุณธรรม  สามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข          
เกิดความสมดุล  มีความพอเพียง  พึ่งพิงอิงกันในการสรางสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู            
เปนสังคมที่มีความพอเพียงในดานคุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก  มีวิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษา
พอเพียงดวย  การสงเสริมใหบุคคลมีความรู   ความคิด  มีปญญา  มีวิธีคิดบูรณาการองคความรู   
คนพบทางเลอืกประยุกตปฏิบัติสูการดํารงชีวิต    

ปรียานุช   พิบูลสราวุธ   (2539,  หนา 21 -27)   ไดกลาวถึงความเปนมาของการขับเคลื่อน
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาวา  เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องนามธรรม  
การขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในระยะแรก  จึงเริ่มจากการคนหา
ตัวอยางกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนที่เปนรูปธรรม   เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจน ซ่ึงใน
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนนั้น  ผูเรียนที่มีลักษณะและการจัดการที่สอดคลองกับหลัก    เศรษฐกิจ
พอเพียง   และเพื่อเปนการฝกใหเด็กคิดเปน  ทําเปนอยางมีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน   ในดานตาง  ๆ  
โดยการดําเนินกิจกรรมตองนําไปสูความยั่งยืนของผลสําเร็จ  รวมไปถึงประยุกตใหนักเรียนใช
ความรู  อยางรอบคอบระมัดระวัง  ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

19 

ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน อดทน  มีความเพียร  มีวินัย  มีสัมมาคารวะรูจักทําประโยชนใหกับสังคม  
รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  และสืบสานวัฒนธรรมไทย  

นอกจากนี้  ยังมีการประยุกตใหบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรมเหลานี้  เขาไปใน          
การเรียนรูสาระตาง  ๆ  ทุกสาระการเรียนรูและมีกระบวนขับเคลื่อน   2   ดาน   ดวยกัน  ดังตอไปนี้     

1)  ดานกลยุทธในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา        
ซ่ึงสถานศึกษาก็ไดนอมนําแนวพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดพระราชทาน  

แกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาในแตละวโรกาสเปนแนวทางหลัก โดยมีกลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
(1)  ใชแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตัวนําในการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 
(2)  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนผูนําการพัฒนาความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดและเปนวิถีชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของความพอเพียงอยางยั่งยืน 

(3)  ปลูกฝงใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต

โดยเฉพาะในเรื่องของความขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  ซ่ือสัตย  อดทน มีระเบียบวินัย รูจักแบงปน
รับผิดชอบ รูรักสามัคคี  การมีมารยาท และคารวะธรรม 

(4)  ศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู ที่เกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนากิจกรรมผูเรียน 

(5)  เผยแพรแนวทางการพัฒนา  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาผานสื่อตาง  ๆ  ในหลากหลายรูปแบบ
ที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายตามสภาพแวดลอมและบริบทในดานการเรียนรูของแตละแหง 

2)   ดานแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา  
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ  

กลุมเปาหมายและภาคีที่เกี่ยวของเกิดการเรียนรูและนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในทางปฏิบัติได จนเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล จึงกําหนดแนวทางและ

ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา อยางเปนขั้นเปนตอน  5  ดาน  ดังนี้ 
(1)   การพัฒนาองคความรูและเครื่องมือการเรียนรู  เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนา

แนวคิดไดอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการสรางความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใน

กลุมเปาหมายของภาคการศึกษาและเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ผานสื่อและเครื่องมือ
การเรียนรูที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของกลุมเปาหมายฉะนั้นการพัฒนาองค

ความรูและเครื่องมือการเรียนรูประกอบไปดวยการพัฒนา  ดังตอไปนี้    
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ก.  จัดทําส่ือตัวอยางหนวยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียน
การสอนทุกระดับการศึกษาในรูปแบบตาง  ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทในการใชงานผาน

กระบวนการ มีสวนรวมของทุกภาคีที่เกี่ยวของ 
ข.   บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไวในสาระการเรียนรูดานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
และสาระการเรียนรูดานเศรษฐศาสตร ซ่ึงอยูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีมาตรฐาน     
การเรียนรูที่ เนนใหเขาใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใช           
ในชีวิตประจําวันได โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงของแตละชั้นปไว            
อยางชัดเจนเหมาะสมกับกลุมผูเรียนในแตละวัยไวดังนี้ 

ชวงช้ันที่ 1 เนนใหเด็กใชชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว    
รูจักชวยเหลือตนเอง และรูจักชวยเหลืองานในครอบครัว แบงปนสิ่งของใหเพื่อน รูจักวิเคราะห
รายรับ-รายจายของตนเอง    สอนใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งของตระหนักถึงคุณคาของเงินทองจะได
ฝกนิสัยประหยัด   ฝกจิตสํานึกและนิสัยพอเพียง  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
ตาราง  1  มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ชวงชั้นที่   1  

 

ประถมศึกษาปท่ี  1 ประถมศึกษาปท่ี  2 ประถมศึกษาปท่ี  3 
1.  รูจักชวยเหลือตนเอง 
2.  ใชทรัพยากรอยาง    
     ประหยดั 
3.  รูจักการแบงปน   
     ส่ิงของที่มีใหแกผูอ่ืน 

1. ปฏิบัติหนาที่ของตนเองและ  
   สังคมอยางมีความรับผิดชอบ 
2.รูจักใชทรัพยากรอยาง    
    ประหยดัและคุมคา 
3. มีวินัยในตนเองในการ        
    ใชจาย 
4. รูจักการแบงปนสิ่งของที่มี 
     ชวยเหลือผูอ่ืน  
5. ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ 
     พอเพียงอยางมีความสุข  

1.  รูจักชวยเหลือสมาชิกใน  
     ครอบครัวและชุมชน 
2.   รูจักเลือกใชทรัพยากรอยาง 
     ประหยดัและคุมคา 
3.  วิเคราะหรายรับ–รายจายของ 
     ตนเอง 
4.  รูจักเสียสละแบงปน 
     ทรัพยากรที่มีเพื่อประโยชน 
     ตอสวนรวม 
5.  ช่ืนชมและปฏิบัติตามหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียงอยางมคีวามสุข 

 
(ที่มา:  ปรียานุช   พิบูลสราวุธ,  2550 ก,  หนา  5) 
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ชวงชั้นที่ 2    ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน 
และมีสวนรวมในการสรางความพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนใกลตัว โดยเริ่มจากการสํารวจ
ทรัพยากรตาง  ๆ  ในโรงเรียนและชุมชน มีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตาง  ๆ  ทั้ง
ดานวตัถุ ส่ิงแวดลอม   ภูมิปญญา   วัฒนธรรมและรวบรวมองคความรูมาเปนขอมูลในการเรียนรู       
วิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณคาของการใชชีวิตอยางพอเพียง  ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 
ตาราง  2  มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ชวงชั้นที่   2   

 

ประถมศึกษาปท่ี  4 ประถมศึกษาปท่ี 5 ประถมศึกษาปท่ี  6 
1.  เขาใจหลักแนวคดิเศรษฐกิจ 
    พอเพียงและนําไป 
    ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
2.  สํารวจ  สภาพปญหา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดลอมในชุมชนและ 
    เสนอแนวทางแกไข 
3.  เขาใจสภาพรายรับ –รายจาย 
    ของตนเองและวางแผนการ 
    ใชจายตามหลักแนวคิด 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
4. สํารวจและเห็นคุณคาของ 
     ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.  ปฏิบัติตามหลักแนวคิด 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  วเิคราะหการใช 
     ทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลใน 
     ชุมชน 
3.  เขาใจสภาพรายรับ –รายจาย 
     ของครอบครัวและนําหลัก 
     แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงมา 
     ลดรายจายและเพิ่มรายได
ในครอบครัว  

4.  มีสวนรวมในการอนุรักษ
และเผยแพรภมูิปญญา

ทองถ่ินของชุมชน 

1.  เขาใจหลักแนวคดิเศรษฐกิจ 
     พอเพียงและนําไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  
2. รูและเขาใจการอนุรักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3.  วิเคราะหวางแผนและจัดทํา 
      บันทึกรายรับ - รายจายของ

ตนเองและครอบครัวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.  รวบรวมองคความรูของภมู ิ   
     ปญญามาประยุกต 

 
(ที่มา:  ปรียานุช   พิบูลสราวุธ,  2550 ก,  หนา  6) 
 

ค.  พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผานโครงการจิตอาสา   เพื่อสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในกิจกรรม       
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีวิธีคิด  อุปนิสัยและพฤติกรรมเกิดความกาวหนาไปพรอมกับ   ความสมดุล  ทาง
เศรษฐกิจ   สังคมและส่ิงแวดลอมที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ พอประมาณกับ  ภูมิ
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สังคมสอดคลองกับความตองการ  ความจําเปนของสถานศึกษา  คนในชุมชนและเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศ สภาพแวดลอมและความคิด  ความเชื่อ  วิถีชีวิต  สมเหตุสมผล  มีหลักคิดและ  หลักปฏิบัติ
ของกิจกรรม  ที่สอดคลองกับหลักวิชาการที่เกี่ยวของ  แสดงถึงความรอบคอบของ  การวางแผน
ภูมิคุมกันที่ดี   การวางแผนควรคํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ  มีขอเสนอทางเลือกหาก   
มีการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ   เกิดขึ้น 

ง.  นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการสถานศึกษา

นอกจากการจัดการศึกษา โดยผานการจัดการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยการสอดแทรกสาระ
เศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตรและสาระเรียนรูในหองเรียน  การประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน  ควรจะดําเนินการจัดไวในงานดานการบริหารสถานศึกษาในดาน     
ตาง ๆ  ดวยเพื่อใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของในภาคการศึกษาไดเกิดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงไปพรอม ๆ  กัน 
(2)   การพัฒนาบุคลากร   เพื่อใหบุคลากรแตละคนเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพ

ของตน เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดการยอมรับในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วาเปนแนวคิดที่เขาใจไดงายและปฏิบัติไดจริง   มีการคิดที่ถูกตองซึ่งจะนําไปสูการกระทําที่ดีงาม  
แกสังคมเกิดการพัฒนาตนในมิติที่ลึกซึ้งขึ้น  และมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้   

ก.  อบรมสัมมนาผูบริหารระดับสูงในภาคีดานการศึกษา  เพื่อสรางความ
เขาใจที่ตรงกันตอการจัดการบริหารใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  และเปนการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดของผูบริหารในแตละสถานศึกษา 

ข.   ฝกอบรมและพัฒนา ครู อาจารย ผูสอน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ          
มีทักษะและสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสูการเรียนการสอนไดในทุก

ระดับการศึกษา    รวมท้ังเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ค.  ฝกอบรมและพัฒนาศึกษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจ    มีทักษะ   ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษาไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและเกดิผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 

ง.   ฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจอยางถองแท   เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนในการดําเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 

(3)   การพัฒนาเครือขาย  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกลุมหรือบุคคล       
ในภาคีดานการศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมุงสรางแกนนําหรือ
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สรางเครือขายทําหนาที่ในการสานตอความรูและรวมพลังเครือขายที่เกี่ยวของ   ใหดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เพื่อเปนการสรางกระแสเศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานที่มั่นคงใหขยายวงกวางตอไป          
การพัฒนาเครือขายตองประกอบไปดวยการพัฒนาดังตอไปนี้   

ก. การพัฒนาสถานศึกษาที่เปนแบบอยาง  ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียนทั้งภายในและภายนอกระบบการศึกษา  ทุกระดับ      
ทุกสังกัด  ใหมีความสามารถในการเปนแบบอยางและเปนแกนนําในการขยายผลการขับเคลื่อน   
ไดอยางจริงจังและยั่งยืน 

ข.  มีการประสานความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ เชน เครือขาย
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เครือขายครูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน    
เครือขายศึกษานิเทศกเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

ค.  มีการสงเสริม สนับสนุน ประสานการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาของภาคี ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ง.  มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อันประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ครูผูสอนและ
วิทยากร หนวยการเรียนรูแหลงการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยการเรียนรูและโครงการ
ในพระราชดําริที่อยูในภูมิภาคตาง  ๆ  ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับบุคคลตัวอยางในภาคีดานการศึกษา   
ที่เรียนรูและนอมนาํหลักปรัชญาไปใชในการดําเนินชีวิตและบุคลากรที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน 
(4)   การเผยแพรและประชาสัมพันธ  เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงแกกลุมเปาหมายในภาคีดานการศึกษาใหขยายออกไปเปนวงกวาง  ใหเกิด        
การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการเรียนรูและนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนนิชีวิต    

ก. เผยแพรการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

การศึกษาโดยจัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ หรือที่เปนส่ือสารคดีและ
ภาพยนตรส้ัน ในรูปแบบวีดีทัศนเผยแพรผานชองทางตาง  ๆ  อาทิ  สถานีโทรทัศนและวิทยุหรือ
เว็บไซด เปนตน โดยความรวมมือกับภาคีตาง ๆ 

ข.  เผยแพรขอมูลขาวสาร ความกาวหนาของการจัดการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อทุกชนิด  ทุกรูปแบบอยางกวางขวาง 
(5)    การติดตามประเมินผล   การติดตามและประเมินผลนับเปนองคประกอบ      

ที่สําคัญ เนื่องจากสามารถนําผลที่ไดมาเปนขอมูลประกอบการทบทวนและกําหนดแนวทาง            
การดําเนินการในระยะตอไปไดหลายรูปแบบตามลักษณะของโครงการและวัตถุประสงค              
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จึงมีการประเมินผลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดความพอเพียง การจัดทํารายงานความกาวหนาของ
การดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ การประเมินผลสถานศึกษาและบุคลากร          
ดานการศึกษาตลอดจนการติดตามและประเมินผลผูเรียน  โดยกําหนดเกณฑการประเมินครอบคลุม      
4  ดาน  ดังตอไปนี้  

ก.   ดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ซ่ึงมีเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูระดับชั้นป (พิจารณาตามรายวิชาพื้นฐาน) การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
การสรางหนวยการเรียนรู การจัดทําสื่อ การจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลและการกําหนด

เกณฑการผานชวงชั้น 
ข.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีเกณฑที่สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสา               

มีสวนรวมรูจักยอมรับคุณคาของตนเองและผูอ่ืน โดยอาศัยเกณฑการประเมินทั้งในดานของ

กิจกรรม   แนะแนวและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา  โดยกิจกรรมครอบคลุมถึงการประเมิน     
ผลการใหบริการแนะแนวและการประเมินระบบการดูแล    ชวยเหลือนักเรียน   สวนการประเมิน
กิจกรรมของนักเรียนและนักศึกษาจะครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบําเพ็ญประโยชน       
เพื่อสังคม   ไดแก  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด   กิจกรรมรักษาดินแดน (รด.)  เปนตน  
กิจกรรมที่เปนโครงงาน   กิจกรรมการชุมนุม   ชมรมและคายอาสา   เปนตน 

ค.  ดานการบริหารจัดการศึกษา มีเกณฑประเมินการสรางวัฒนธรรมองคกร
และการปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในวิถีชีวิต 

ง.   ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 

จากการรวบรวมแนวคิดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามา

ทั้งหมดนั้นสรุปไดวา    การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา    ตองเริ่มที่แตละ
บุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ครูจะตองเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่เห็นคุณคา  มีความศรัทธาที่จะ
ใชชีวิตอยางพอเพียง  และมีแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง  จึงจะเปนแรงขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน  รวมไปทั้งการจัดกิจกรรม              
ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และทําใหกระบวนการขับเคลื่อนเปนไปอยาง
สมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด   

2.1.4   การประยุกตการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ  (2546, หนา 10–15)  ไดกลาวถึง   แนวคิดการประยุกต        

การเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ซ่ึงเปนแนวคิดที่สําคัญตอการดํารงชีวิต   โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับประชาชนชาวไทย  แนวคิดหลักในการพัฒนาพลเมืองของประเทศใหดํารงชีวิตที่อยูรอด  
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อยูดีและมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น  จึงสมควรที่ผูเกี่ยวของทางการศึกษาของประเทศได
พิจารณาแนวคิดในการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จะตองมีการสรางกระบวนการเรียนรู
อยางเขมขนดวยทฤษฎีการเรียนรูประสบการณชีวิต  (Theory of Experiential Learning) และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น   ไมใชเปนเพียงเปาหมายตายตัวคงที่   หากแตเปนกระบวนการ
มากกวา  ซ่ึงประกอบดวยแนวปฏิบัติที่สําคัญ   การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการศึกษา    
ชั่วชีวิต   การเรียนรูจะตองใชแนวทางของสหวิทยาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความหลากหลาย
มากกวาคําวา  เศรษฐกิจเปนแนวคิดที่ครอบคลุมหลายมิติของชีวิต   ตองอยูบนพื้นฐานความคิด     
ที่เรียกวาบูรณาการหลายสาขา  การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตองอยูบนฐานคิดที่เรียกวาคิดอยางเปน
ระบบ  ซ่ึงจะชวยใหชาวชุมชนในศูนยการเรียนรูมีความสามารถหลายดานตั้งแต  การประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณของหลายพื้นที่   ไปจนถึงความสามารถใน                 
การวางแผนการจัดการ  การประเมินผลและการมีความคิดที่วิพากษและสรางสรรคการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ินที่หลากหลายในภูมิภาคตาง  ๆ  ของ     
ประเทศไทย    

นอกจากนั้นยังสามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตปรัชญาในกระบวนการเรียน       
การสอนได  4  ดาน  (ปรียานุช   พิบูลสราวุธ,  2550 ข,  หนา  3 -14)     ดังตอไปนี้   

1)   การประยุกตใชในดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร   การศึกษามีหนาที่ใน
ดานการพัฒนาสติปญญาของบุคคลใหสามารถที่จะพึ่งตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และ
แกไขปญหาตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันได  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรที่จะประกอบไปดวยสาระที่
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง  ๆ  ในชีวิตประจําวันและปญหาในการดําเนินชีวิต  โดยมีการบูรณาการความรู
ทักษะ   และเจตคติที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจและมีการพัฒนา
ในเรื่องนั้น  ๆ  แตเนื่องจากกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละแหงอาจมีลักษณะแตกตาง
กัน  ดังนั้นการจัดสาระของหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ินจึงเปนเรื่องสําคัญ   ตัวอยางเชน  เด็กที่
อยูภาคกลางที่มีการทํานา   ก็ควรเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องขาวและการทํานาใหมากและลึกซึ้ง  เพื่อที่จะ
ไดเรียนรูถึงสภาพปญหา  การแกไขปญหาและการพัฒนาในเรื่องนั้น  ๆ  อันจะทําใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตไดจริงกิจกรรมการดําเนินชีวิตควรเร่ิมจากสภาพที่อยูใกลตัวหรือจาก

ระดับแคบไปกวาง  โดยการจัดสัดสวนที่เหมาะสม     หลักสูตรในอดีตเคยเปนหลักสูตรรายวิชา   
มักจะมุงที่เนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ  อาจไมสอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน   การเรียนรู
เรื่องตาง  ๆ  มีลักษณะแตกตางจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  ผูเรียนจึงไมสามารถนําสิ่งที่เรียนรู  
มาใชใน    การดําเนินชีวิตประจําวันได   และบูรณาการความรู  ทักษะ  เจตคติที่ตองการเขาไป
เรียนรูโดยเปดโอกาสใหทองถ่ิน  ปรับสาระใหเหมาะสมกับทองถ่ินของตน   นับวาหลักสูตร
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ปจจุบันมีลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูในเรื่องที่จําเปนตอการเรียนรู    หากมีการปรับสาระของ
หลักสูตรโดยบรรจุกระบวนการพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนาเขาไปในทุกหนวยการเรียนรูตลอด

หลักสูตร  ก็จะสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคอยางมั่นคง  ทําใหเปนฐานที่
แนนหนาในการดําเนินชีวิตและการเรียนรูใหสูง  ๆ  ขึ้นไป   ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจจะไมเกิดขึ้นหากการ
เรียนรูนั้นเกิดขึ้นในหนวยการเรียนใดหนวยการเรียนหนึ่งเทานั้น  

2)   การประยุกตใชในดานการจัดการเรียนการสอน  เมื่อพิจารณาการจัดการเรียน       
การสอนในสถานศึกษาตาง ๆ  ในอดีตที่ผานมาภาพการเรียนการสอนที่ประจกัษโดยทั่วไปก็คือ  ครู
มักจะมุงใหขอมูลองคความรูแกผูเรียนเปนสวนใหญ   การวัดและประเมินผลก็เนนที่การวัดความรู  
ความเขาใจ  ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมุงจดจําความรูเปนสําคัญเพื่อท่ีจะไดสอบผาน   พฤติกรรมการสอน
ของครูไมชวยใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด  ซ่ึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา
สติปญญา  ปญหาพฤติกรรมการสอนของครูนี้  ไดรับการวิพากษวิจารณและไดมีความพยายาม     
ในการแกไขปญหานี้มาโดยตลอด  แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จในระดับที่ตองการ  จนกระทั่งใน
ปจจุบันหลักสูตรไดกําหนดใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียน  อันจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดและเรียนรูกระบวนการตาง  ๆ   ที่จําเปนใน   
การดําเนินชีวิต  จึงนับไดวาเปนความพยายามในการแกปญหาที่กาวไปไดอีกขั้นหนึ่ง  (เกษม     
วัฒนชัย,  2549,  หนา140 – 141)   ไดใหทัศนะไววา   แมการสอนปจจุบันจะไดกําหนดชัดเจนใหมี
ลักษณะ ที่ผูเรียนเปนศูนยกลางแลวก็ตาม  แตการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีใหมที่มีลักษณะเปน
การเรียนรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป   เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่แทจริงและ
สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนไดจริงนั้น   อาจจะยังไมเกิดขึ้นหากขาดแนวทางที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ   และการใหความชวยเหลือครูในการพัฒนาการสอนอยางพอเพียง  ดังนั้นการจัดทํา
แนวการสอนที่มีลักษณะตามที่พึงประสงคจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรและ

การสอนพึงใหความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจังตอไป  แนวการสอนดังกลาวควรมีลักษณะที่
สําคัญดังนี้    

(1)  ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดจุดหมายหลัก  ซ่ึงไดแกกระบวนการ
พึ่งตนเองหรือการพัฒนาเปนแกนในการสอนตลอดหลักสูตร 

(2)   ควรจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือ      
ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและไดเรียนรูกระบวนการตาง  ๆ  ที่จําเปน ซ่ึงจะชวย
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจในสิ่งที่เรียนอยางแทจริง  

(3)   ควรจัดการเรียนการสอนใหมีการเรียนรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
ควบคูไปอยางมีสมดุล    เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏิบัติจริง               
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และสงเสริมการนําความรูกับการปฏิบัติจริง   การนําความรูไปประยุกตในสภาพการณตาง ๆ  
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถและความชํานาญในการใชความรูเปนประโยชน  

(4)  ควรจัดสภาพแวดลอม  กิจกรรมประจําวัน  และวิถีชีวิตของครูและ
บุคลากร   ในสถานศึกษาใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียนในเรื่องตาง ๆ  ที่ตองการจะปลูกฝงใหแก
ผูเรียน  

3)   การประยุกตใชในดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  การจัดหลักสูตรและ     
การเรียนการสอนที่ผานมา   แมมีทั้งผูพยายามจะพัฒนาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมมากขึ้นเพียงใด         
แตหากผลกระทบกับการวัดและประเมินผลการศึกษายังไมสามารถปรับใหสอดคลองกันแลว        
ก็จะเปนอุปสรรคทําใหการพัฒนานั้นไมสําเร็จได  หากระบบการวัดและประเมินผลยังถูกจํากัดที่
การวัดความรู  ความจํา   การใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนจากการใหความรูมาเปนการใหผูเรียน   
ไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ    ที่จําเปน   ก็คงเปนไปไดยากหากแนวทางการสอนและจุดหมายของ
หลักสูตรมุงเนนที่การพัฒนาความคิด  ความเขาใจ  การเรียนรูทักษะกระบวนการตาง ๆ  ที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต  การนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและแกปญหาตาง  ๆ ในชีวิตรวมทั้งการพัฒนา
คุณสมบัติตาง  ๆ  การใฝรู   การบริหารจัดการ  การทํางานเปนกลุม  ในการวัดและการประเมินผล
การเรียนการสอน  ก็จะเปนที่จะตองมีเกณฑและเครื่องมือใชวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับส่ิงที่
จะวัดดวยเร่ืองนี้จึงเปนเรื่องใหญอีกเรื่องหนึ่งที่วงการศึกษาจะตองใหความสนใจและพยายาม

พัฒนาใหทันตอความตองการและความเปลี่ยนแปลง 
4)    การประยุกตใชในดานการพัฒนาการเรียนรู   การประยุกตองคความรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  การสรางองคความรูเปนองคความรูเพื่อการดํารงชีพ  เปนองคความรูสูการพึ่งพา
ตนเองสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได  ทําใหคนมีอิสระในการหาเลี้ยงชีพตนเองเพื่อการ   
ดํารงชีพอยูในสังคม   และมีการประยุกตใชในหลาย  ๆ  ดานดวยกัน    มีสาระสําคัญดังนี้  

(1)   การพัฒนาการเรียนรูดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กับการสงวน   อนุรักษ    เพื่อการใชอยางยั่งยืนยาวนานซึ่งเกี่ยวของกับองคความรูทางจิตวิญญาณ  
ความมีสํานึกและคุณธรรมในการดํารงชีวิต  

(2)   การแสวงหาและพัฒนาองคความรูเร่ืองเทคโนโลยีการผลิต   การเกษตร     
การปรับแกสภาพของพื้นดิน  โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมที่มีปญหา  อาทิ  ดินเค็ม  ดินดาล       
ดินเปรี้ยวหรือดินที่มีน้ําขัง  มีสภาพเปนกรดใหเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลูก  
การสรางองคความรูดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เนนการประหยัดแตถูกหลัก
วิชาการ  
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(3)   กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการใหเหตุผลตอวิธีการผลิต         
การริเร่ิมการผลิตที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับรู
และบริโภคขาวสาร  (Information   processing )    

(4)   การประยุกตหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานในระดับองคกร   
อาทิ  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห  มีการประยุกตหลักการพึ่งตนเองดานอาหาร  และการสราง
รายไดจากการจําหนายผลผลิตการเกษตรที่เปนสวนเกิน  

(5)   องคความรูดานกระบวนการเรียนรูชุมชน    ผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชุมชมที่มีวิถีชีวิตสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา   เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน   
ใหเปนมนุษยที่มีความรูคูคุณธรรม  สามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในสังคมไดอยาง  
มีความสุข   เกิดความสมดุลมีความพอเพียง   พึ่งพิงอิงกันในการสรางสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู  เปนสังคมที่มีความพอเพียงในดานคุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก  มีวิธีหรือแนวทางการ
จัดการศึกษาพอเพียงดวย  การสงเสริมใหบุคคลมีความรู   ความคิด  มีปญญา  มีวิธีคิดบูรณาการ  
องคความรู  คนพบทางเลือกประยุกตปฏิบัติสูการดํารงชีวิต    สงเสริมใหบุคคลมีคุณธรรม              
มีความรู   มีเจตคติ  มีทักษะในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม  ดวยการสงเสริมให
บุคคลมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการแกปญหาอยางเปนระบบพึ่งตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตให
สอดคลองกับสภาพของสังคมยุคสมัยและศีลธรรม  อาศัยบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจัด
การศึกษา   เพื่อใหบรรลุหลักการหรือจุดมุงหมายประกอบดวย  ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
ตองมีตองมีความรู  ความเขาใจและมีประสบการณ  จริงใจ  จริงจัง  อยางตอเนื่อง  จัดการศึกษาทุก
ระยะของชีวิต   ครบถวนบริบูรณทุกระดับ   ครอบคลุม   สมดุล   เชื่อมโยง   ทุกขั้นตอน                  
เปนการศึกษาสมบูรณ  สําหรับครู   อาจารย  ตองมีความตระหนักและสํานึก  มีความรู  มีคณุธรรม  
จริยธรรม  มีทักษะในการสอนและอบรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  พัฒนาตนเองและดูแลผูเรียนดวย
ความจริงใจและจริงจัง  นักเรียนมีวิธีเรียนรู    อบรมความดี   ฝกหัดวินัยใหมีความพรอม             
การจัดการศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ดังปรากฏภาพ  2   ดังนี้    
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การจัดการศึกษาพอเพียง 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศกึษาพอเพยีง  (การศึกษาสมบูรณ ) 

วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษา 
 
-   สงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความคิด  
มีปญญา  มีวิธีคิด  บูรณาการ   องค
ความรู  คนพบทางเลือกประยุกตปฏิบัติ
สูการดํารงชีวิต 
-  สงเสริมใหบุคคลมีคุณธรรมจรยิธรรม 
มีความรู  มีเจตคติที่ดี  มีทักษะในการ
คิดอยางมีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม  
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความซื่อสัตยสุจริต  
อดทน  อดออม  ขยันหมั่นเพียร  
เสียสละเพื่อสวนรวม 
-  สงเสริมใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ
มีทักษะในการแกปญหาอยางเปนระบบ

พึ่งตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตให

สอดคลองกับสภาพของสังคมยุคสมัย

และศีลธรรม  

วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษา 
 
 -  ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  มี
ความรู  ความเขาใจและมีประสบการณ  
จริงใจ  จริงจังอยางตอเนื่อง  จัด
การศึกษาทุกระบบของชีวิตครบถวน

บริบูรณทุกระดับ  ครอบคลุม  สมดุล
เช่ือมโยง  ทุกขั้นตอน  เปนการศึกษา
สมบูรณ 
-  ครูอาจารย  มีความตระหนักและ
สํานึก มีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีทกัษะในการสอนและอบรมมี

พฤติกรรมที่เหมาะสม  สอนวิธีเรียนรู 
พัฒนาตนเองและดูแลผูเรียนดวยความ

จริงใจและจริงจัง 
- นักเรียน  มีวิธีเรียนรู  อบรมความดี
ฝกหัดวินัยใหมีความพรอม 

มนุษยที่สมบูรณ 

มีความสามารถ

ในการแกปญหา

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
ของตน 

มีความรู มีคุณธรรม 

ดํารงตนอยูในสังคมไดทุกยคุสมัย

ดํารงชีวิตอยูอยางมีเหตุผล 

แกปญหาและพัฒนาสังคม แกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม เศรษฐกิจ  ประเทศชาติเจริญมั่นคง 

 ภาพ  2  การจดัการศึกษาพอเพียง   
(ที่มา: สุวัฒน  วิวัฒนานนท, 2549,  หนา  81) 
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จากการรวบรวมแนวคิดการประยุกตการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานั้น   
สรุปไดวา    การประยุกตการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เปนการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับหลักกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง  ๆ   
รวมทั้งสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา  และที่สําคัญจะตองมีความรู  ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแท  และนอมนําแนวคิดดังกลาวไปใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอน  ทั้งจากการศึกษาดวยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางเหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู    และเปนการสราง
องคความรูในการรูจักการเอาตัวรอด อยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข   และเพื่อการพัฒนา             
ที่เขมแข็งยั่งยืนตอไป 

 

2.2   การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช   2542    
 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ.  2545  หมวด  4  แนวการศึกษา  มีทั้งหมด   9  มาตรา  คือ  ตั้งแตมาตราที่  22  ถึงมาตราที่  
30   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้   

มาตรา   22  
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา    ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ได และ ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา    23   
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตองเนนความสําคัญทั้งความรู   คุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม   
ของ   แตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

1)  ความรู เ ร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก   
ครอบครัว ชุมชน  ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ความเปนมา           
ของสังคมไทย   และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข 

2)   ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณ   เร่ืองการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
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3)   ความรู เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   การกีฬา   ภูมิปญญาไทยและ           
การประยุกตใชภูมิปญญา 

4)   ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร   ดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
5)   ความรูและทักษะ   ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต อยางมีความสุข 

มาตรา    24   
การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการ   

ดังตอไปนี้ 
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2)  ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใช   เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได        

คิดเปนและทําเปน   รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
4)   จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน    

สมดุลกัน   รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน

และ อํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ         
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง   ๆ 

 6)   จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่   มีการประสานความรวมมือ      
กับบิดามารดา   ผูปกครองและบคุคลในชุมชนทุกฝาย   เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา  25   
รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้ง แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ    

ไดแก   หองสมุดประชาชน   พิพิธภัณฑ   หอศิลป   สวนสัตว   สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ศูนยการกีฬา   นันทนาการ   แหลงขอมลูและแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา   26    
ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผู เ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู เ รียน                 

ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน   การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียน   การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
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ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส   การเขาศึกษาตอและใหนํา
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่ง มาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา   27   
 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ   การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจน 
เพื่อการศึกษาตอ 

 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมหีนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค  ในวรรค
หนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   คุณลักษณะอันพึง

ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว   ชุมชน    สังคมและประเทศชาติ 
มาตรา   28     
หลักสูตรการศึกษาระดับตาง   ๆ   รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม  มาตรา 

10   วรรคสอง   วรรคสามและวรรคสี่ตองมีลักษณะหลากหลาย   ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับ   โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

 สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ   ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล         
ทั้งดานความรู   ความคิด     ความสามารถ    ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม       

สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรค
สองแลวยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ    วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา   
องคความรูและพัฒนาสังคม 

มาตรา   29  
ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล    ครอบครัว    ชุมชน   องคกรชุมชน   องคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน   เอกชน   องคกรเอกชน    องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ 
สถาบันสังคมอื่น   สงเสริมความเขมแข็งของชุมชมโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน    
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม    มีการแสวงหาความรู    ขอมูล   ขาวสารและรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตาง  ๆ   เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

มาตรา    30          
ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม กับผูเรียน   ในแตละระดับการศึกษา 
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สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ    
ที่  2)   พ.ศ.  2544     เปนการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา   ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงในกระบวนการจัดการศึกษาใน  4  หมวดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาเนนทั้งความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู ในเรื่องสาระความรู      
ใหบูรณาการความรูและทักษะดานตาง  ๆ  ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา   ไดแก           
ดานความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม  ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี      ดานศาสนา   ศิลปะ  วัฒนธรรม   การกีฬา  ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช       
ภูมิปญญา    ดานภาษาโดยเฉพาะการใชภาษาไทย     ดานคณิตศาสตร   ดานการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข    ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
สอดคลองกับความสนใจ   ความถนัดของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล  รวมทั้งใหฝก
ทักษะกระบวนการคิด    การจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชปองกันและ
แกปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ   อยางสมดุลและ
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา    นอกจากนั้นในการจัด
กระบวนการเรียนรู   ยังตองสงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ที่เอื้อตอการเรียนรู   
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู    ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
และแหลงวิทยาการประเภทตาง  ๆ  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา   ทุกสถานที่   มีการประสาน
ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน   รวมทั้งสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลง            
การเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  การประเมินผลผูเรียนใหสถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการ  ของ
ผูเรียน   ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ   สวนการ
จัดสรรโอกาสการ    เขาศึกษาตอใหใชวิธีการที่หลากหลายและนําผลการประเมินผูเรียนมาใช
ประกอบดวย   หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประ เภทตองมีความหลากหลาย                      
โดยสวนกลางจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนความเปนไทยและความเปน

พลเมืองดี     การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐานจัดทําหลักสูตร  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม    ภูมิปญญาทองถ่ิน
และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว     ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ   สําหรับหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มเรื่องการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนา
องคความรูและสังคมศึกษา  

จากการรวบรวมการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มานั้น
สรุปไดวา การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม      
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2544   เปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองตอกระบวนการเรียนการสอนตาม     
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
สามารถในการนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกนักเรียนอยางเหมาะสม    ดังที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน   จากพระราชบัญญัติหมวดการศึกษา  ที่มีเนื้อหาที่สอดคลองกับหลักปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

2.3   แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของครู   
 

ในปจจุบันไดมีการกลาวถึงบทบาทของครูในยุคปฏิรูปการศึกษาวา  ครูควรมีลักษณะ
อยางไร  บทบาทของครูควรเปนอยางไร  ครูมีสวนชวยในการประยุกตการเรียนรูที่มีผูเรียนสําคัญ
ที่สุดไดอยางไร    โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวาครูยุคใหมจะตองมคีวามรูความสามารถในการที่จะ
ส่ังสอนเนื้อหา ฝกฝนทักษะ  และอบรมบมนิสัยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองสูสากลยัง่ยนื
บนวิถีไทย   โดยท่ีครูจะตองมีคุณลักษณะของครูที่ดี  ครูที่เกง  และครูที่ทําใหผูเรียนมีความสุข    
การเปนครูที่เกงไดนั้นจะตองมีความรูรอบ  รูลึก  มิใชรูแตเพียงในตําราและตามคําส่ังสอนของครู
อาจารยของตนเองเทานั้น  แตควรจะเรียนรูส่ิงรอบขางของตัวเรา  ไดแกมิติใหมทางการศึกษาจาก
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศจากชุมชนและทองถ่ินของตน  จากทักษะชีวิตและจากทักษะทาง
สังคม   นํามาประยุกตเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เกิดการบูรณาการแกผูเรียนในที่สุด (อุมา  สุคนธมาน,  
2547,  หนา 29) 

กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู  (2543) ไดกลาวถึง
บทบาทของครู  ดังนี้    

1)  ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหเอื้อตอการปฏิรูปการเรียนรูเปนตัวอยางในการพัฒนา
ตนเอง 

2)  พัฒนาตนเองอยูเสมอ  ใหมีความรูและความสามารถในการปลูกฝงคานิยมที่ดี
และจริยธรรมใหผูเรียน ใหความรักความเมตตาอยูเสมอ  

3)  ออกแบบจัดการเรียนรู  และการวัดประเมินผลตามสภาพความเปนจริง 
4)  ทําวิจัยในชั้นเรียนควบคูกับการเรียนการสอน  นําผลมาพัฒนาและปรับปรุง 
5)  สรางบรรยากาศการเรียนรู  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดบทบาทของ

ผูเรียน  
6)  ชวยใหผูเรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง  มีความเขาใจตนเอง  ยอมรับความรูสึก

ของตนเอง    มีความเชื่อมั่นในตนเองวาเปนคนดีมีคุณคา  
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2.3.1  ความหมายของบทบาทของครู 
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและคํานิยามของคําวา   “บทบาทของครู”   

ไวพอสรุปไดดังนี้     
ดํารง  ประเสริฐ  (2542, หนา 19 – 21)   กลาวถึง  บทบาทของครู  ไววา  ครูจะตองเปน  

ผูที่ทําหนาที่ไดหลายอยาง  คือ  ทั้งผูสอน  ผูใหบริการ  ผูนํา  แมแบบ  ผูสรางสรรคทรัพยากรมนุษย  
หากทรัพยากรมนุษยได รับการหลอหลอมตั้ งแต เยาววัย   ให เปนพลเมืองที่ดี    มีคุณคา                      
มีความสามารถ   เมื่อเติบโตไปประกอบอาชีพตาง ๆ ในสังคม  สังคมนั้นยอมเจริญกาวหนา           
มีความสงบนาอยู   ครูจึงเปนหลักเปนแกนในการสรางสงัคม    

พุทธทาสภิกขุ  (2529,  อางถึงในดํารง  ประเสริฐ,  2542, หนา  19)  ไดใหทัศนะในเรื่อง
บทบาทของครูไว   3   ประการ ดังนี้  

1)  บทบาทในการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ  ทั้งแกบุคคลและสังคมใน 3 ประการ  คือ   
(1)  สอนใหรูจักความอยูรอดที่แทจริง   คือ การรอดพนจากความทุกขทั้งกาย

และใจหรือการดับทุกข  
(2)   สอนใหรูจักความสุขที่แทจริงหรือความสุขจากการทําหนาที่   ซ่ึงแบงได

เปน  2  ประการ    ประการแรก  คือ  ความสุขจากการบริหารชีวิตใหเปนสุข   ประการที่สอง  คือ  
ความสุขในการใชชีวิตเปนประโยชนมากที่สุด   ทั้งแกตนเองและผูอ่ืน   

(3)  สอนใหรูจักหนาที่ที่แทจริง   คือ   รูจักหนาที่ในฐานะที่เปนส่ิงสูงสุด  รักที่
จะทําหนาที่และมีความสุขในการทําหนาที่   หนาที่ของมนุษยจะแบงออกเปน  4  ระดับ   ดังนี้  คือ   
หนาที่ตามบทบาท    หนาที่ในการทําประโยชนตอสังคม   หนาที่ในการยกระดับจิตใจใหอยูเหนือ
กิเลส  อันดับสุดทาย  คือ   หนาที่ในการดับกิเลส   ซ่ึงจะมีผลชวยใหดับทุกขทั้งปวงไดหมดสิ้น 

2)   บทบาทในการเปนผูสรางโลก   บุคคลในโลกจะดีหรือเลว   ก็เพราะการศึกษา  
และผูใหการศึกษาก็คือ  ครู  ดังนั้นครูจึงเปนผูสรางโลกในอนาคต  โดยผานศิษย  โลกที่พึงประสงค
คือ โลกทั้ง  3  ของคนดี   ซ่ึงเปรียบไดดังนี้    คือ  

(1)   มนุษยโลก   คือ  สรางบุคคลที่มีจิตใจสูง  
(2)   พรหมโลก  คือ สรางบุคคลที่ประเสริฐ  รักเพื่อนมนุษย   มีพรหมวิหาร  4  

คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตาและอุเบกขา  
(3)   เทวโลก   หรือสรางบุคคลใหมีหิริโอตตัปปะ  (หิริ  คือความละอายแกใจ   

และโอตตัปปะ    คือความเกรงกลัวตอบาป) 
3)  บทบาทในการสรางความอยูรอดของสังคม   โดยการใหการศึกษาที่สมบูรณ        

แกศิษย   การศึกษาที่สมบูรณ  คือ  การศึกษาที่ครบองคสาม  ไดแก  
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(1)  การใหความรูทางโลก   หมายถึงการเรียนหนังสือ  เพื่อพัฒนาสติปญญาและ
การเรียนวิชาชีพ  เพื่อใหสามารถอยูรอดทางกาย 

(2)  การใหความรูทางธรรม  เพื่อใหใจอยูรอดหรือรอดพนจากการครอบงํา  
(3)  การสอนใหรูจักทําตนเองใหเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม 

ธีรศักดิ์   อัครบวร   (2544,  หนา 21 – 23)    ไดกลาวถึงบทบาทของครูในสังคม  ไวดังนี้  
1)  บทบาทของครูในฐานะแมพิมพ   หมายความวา   ครูจะตองเปนบุคคลที่ดีของ

สังคมการแสดงบทบาทจะเปนไปดวยความเรียบรอย  ตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย   เพื่อให
ไดประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามครรลองของสังคม 

2)   บทบาทของครูในฐานะเปนผูรอบรู  หมายความวา   ครูจะตองมีความรูดีสามารถ
ถายทอดความรูแกศิษย  ทําใหศิษยเขาใจและสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนได  

3)   บทบาทของครูในฐานะปูชนียบุคคล  หมายความวา   ครูจะตองเปนบุคคลที่
สังคมยกยองวามีความรูดี  มีคุณธรรมและควรคาแกการเคารพนับถือ 

สุจริต  เพียรชอบ  และอัจฉา  ประไพตระกูล  (2522,  อางถึงในคําพันธ  สีวะสา,  2546,  
หนา 45)   ไดกลาวถึง  บทบาทของครู   4   ประการ   ดังนี้  

1)   บทบาทในการใหความรู   ขาวสารและขอเท็จจริง  โดยครูเปนผูช้ีแนะเนื้อหา
สาระที่เปนประโยชน  เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

2)   บทบาทในฐานะที่เปนผูจัดสภาพแวดลอมและสถานการณ  เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณและฝกการปรับตัวในการเขาสูสังคม  รวมทั้งการอยูรวมกับบุคคลอื่น  

3)   บทบาทในฐานะที่เปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนไดเลียนแบบ  เนื่องจากครูเปน  
บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลตอนักเรียน   นักเรียนจะมีเจตคติและเชื่อฟงครู  ตลอดจนจะถือแบบอยางของ
ครูในการปฏิบัติตน 

4)   บทบาทในฐานะผูปองกันทางเสื่อมเสีย   และเปนผูสงเสริมใหนักเรียนพัฒนา
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม   ซ่ึงวิธีการที่ครูควรปฏิบัติ  คือ  การไมแยกตนเองจากนักเรียน   
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด   เขาใจ   เปนที่ปรึกษา  แนะนําใหแกนักเรียนทั้งพัฒนาการทางดาน
รางกายและจิตใจ   รวมไปถึงความรูสึกและสติปญญาของนักเรียน    

กระทรวงศึกษาธิการ  (2542, อางถึงในคําพันธ  สีวะสา,  2546,  หนา 47)  กลาวถึง
ลักษณะงานของครูวา     ครูมีภาระงานตามที่กําหนดของ  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   
รวม  6  ประการ  คือ   

1)  งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ไดแก  การใหการศึกษา  การอบรม  การปกครอง
ดูแล  การใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวการศึกษาแกนักเรียน  
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2)  งานบริการแกสังคมในดานวิชาการ  และดานอื่น  ๆ 
3)  งานเกี่ยวกับการศึกษา  คนควา  วิจัย  และวิเคราะห 
4)  งานเกี่ยวกับดานนิเทศ   วัดผลประเมินผล   เสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร  

เปรียบเทียบ 
5 )  งานดานเอกสารทางวิชาการ  การใชส่ือการเรียนการสอน  
6)  งานดานการปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ๆ   ที่เกี่ยวของ  

สรุปไดวา   ครู  หมายถึง   บุคคลผูมีหนาที่ในการถายทอดองคความรูใหแกนักเรียน   
เพื่อใหเกิดการพัฒนาแกนักเรียนทั้งทางดานวิชาการและดานประสบการณในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน    และสรางสรรคสังคมของตนเองใหมีความสงบสุข 
2.3.2    ความสําคัญของบทบาทครู 
ทฤษฎีบทบาทเปนการศึกษาถึงบทบาทของครู  ซ่ึงทฤษฎีบทบาทจะเนนวามนุษยจะ

กระทําตามความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ไดรับเปนผลมาจากการคาดหวังทางสังคมตามตําแหนง  
สถานภาพบทบาทของบุคคลนั้น   

ดํารง  ประเสริฐ  (2542, หนา  19–21)  ไดกลาวถึงความสําคัญของบทบาทครู  คือ        
การอบรมสั่งสอนใหศิษยมีความรู  ความสามารถ  และนําความรูที่ไดนี้ไปพัฒนาตนเองเพื่อออกไป
พัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป   นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการอบรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม  เปนนักวิจัย  นักวางแผน  นักบริหาร  นักพัฒนา  เปนผูนําชุมชนและผูนําทางวัฒนธรรม  
และไดใหทัศนะไว   6  ประการดังตอไปนี้  

1)  ส่ังสอน  ฝกฝน  อบรม  บมนิสัย   เพื่อพัฒนาคนใหมีสติปญญา  มีเหตุผล               
มีความเจริญงอกงาม   ทั้งดานรางกาย   จิตใจและคุณธรรม   มีความสามารถและมีทักษะ                 
ในการประกอบอาชีพสุจริต   คิดเปน   ทําเปน   แกปญหาได    ที่ สําคัญก็คือ    พัฒนาศิษย                 
จนมีความรูควบคูคุณธรรม  

2)  ศึกษาคนควาวิจัยใหทันสมัยอยูเสมอ   ในปจจุบันตางก็รูวาศิลปวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม  ๆ  ของโลกทุกวันนี้แทบจะตามไมทันอยูแลว   ผูที่รอบรูสถานการณปจจุบันและ
นํามาประยุกตใชในการสอนจึงจะเปนครูผูสามารถทันสมัยและสอนถูกใจศิษย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ครูจะตองมีบทบาทของนักวิจัย  ทําหนาที่คนควา   ศึกษา  หาความรูใหม ๆ   หรือติดตามผลการ
คนควา  ทดลองใหม    ๆ   มาประยุกตใชในการสอน  รวมความวาตองเปนทั้งผลิตงานวิจัยและ
ผูใชงานวิจัยของตนเองและผูอ่ืนดวย  

3)  แนะนํา   กํากับ    ติดตามการสอน  นิเทศงานและบริหารเปน ความกาวหนาของ
ครูมิใชอยูเพียงสอนเกงเทานั้น  ครูตองทํางานรวมกันในสถาบันยอมมีกฎเกณฑในการกาวหนาทั้ง 
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ดานอายุการทํางาน  ความสามารถในการสอน  การใหบริการและการบริหารงานตาง ๆ   ครูอาจารย
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณมามาก     ยอมจะทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา  กํากับดูแล  ตลอดจน
ชวยนิเทศและติดตามผลงานของบุคลากรในสถาบันของตนเองตามลําดับอาวุโสและประสบการณ   
บทบาทและหนาที่ในดานนี้  จึงมีความจําเปนในปจจุบัน  

4)  ประยุกตใชทรัพยากรคนและสังคมใหเปนประโยชนไดทุกเมื่อ  ปจจุบันนี้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากาวหนาไปอยางรวดเร็ว  โรงเรียนหรือสถาบันทาง
การศึกษาจําเปนตองติดตามใหทัน   เพื่อชวยใหการเรียนรูของเด็กมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จะไดมีความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางทันสมัย  แตอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ดานการเงิน  และงบประมาณ   ฉะนั้นครูอาจารยยอมตองมีหนาที่และบทบาทในการระดม
ทรัพยากรและรูจักใชทรัพยากรสังคมใหเปนประโยชนแกการเรียนการสอน  ตลอดจนการฝกฝน
อบรมศิษย     ในกรณีนี้ยอมหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย   วัสดุ   อุปกรณและทุนทรัพย  เพื่อใชให
เกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน  สถาบันและสังคม  

5)  เปนผูสรางและมนุษยสัมพันธอันดี  ครูอาจารยในสภาพการณปจจุบันตองเปน        
ผูใหบริการทางวิชาการแกสังคมหรือชุมชน  เพื่อความเขาใจอันดีตอกันระหวางบาน  โรงเรียนหรือ
ผูปกครองกับครู  เปนตน   ครูจึงควรมีบทบาทเปนนักประชาสัมพันธในการเผยแพรผลงานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน  และสถาบันในชุมชนที่เกี่ยวของใหเขาใจ  เพื่อจะไดสนับสนุน  และสงเสริม
ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

6)  เปนนักพัฒนาสังคมและบุคคล  ในสภาพทั่วไปของเมืองไทย  ยังมีเขตแดนหรือ
พื้นที่ขาดความเจริญ  ซ่ึงมีเด็กดอยโอกาสอยู อีกมาก    ครูอาจารยควรมีบทบาทพิทักษสิทธิ
ผลประโยชนหรือโอกาสความเปนธรรมของสังคม  ทั้งนี้เพื่อชวยพัฒนาสังคมนั่นเอง 

สงวน  สิทธิเลิศอรุณ  (2522, อางถึงในคําพันธ  สีวะสา, 2546,  หนา 46)  ไดกลาวถึง
บทบาทของครูที่สําคัญ  มีดังตอไปนี้  

1)   เปนพอแมที่ดีทั้งในดานความรูและความประพฤติ  คําวา  “แมพิมพ”    คือ  ส่ิง      
ที่เปนตนแบบ ในที่นี้หมายถึง  บุคคลที่เปนแบบอยาง   ซ่ึงไดแกครูอาจารยนั้นเอง  สังคมไทย       
ในอดีตใหความสําคัญเชื่อถือยกยองใหครูเปนแมพิมพท้ังในดานความรูและความประพฤติ  ดังนั้น  
เมื่อครูเปนแมพิมพหรือตนแบบก็ตองเปนใหดีใหถูกตอง  ผลผลิตคือ   คุณภาพของเยาวชนจะไดมี
ชีวิตอยูในสังคมอยางสมบูรณ   

2)  เปนผูพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมใหแกเยาวชน  บทบาทของครูใน
ดานนี้   มิไดมีความยอหยอนไปกวาบทบาทในดานใหความรู  บางทีอาจจะมีความสําคัญมากกวา
เสียดวยซํ้า  ทั้งนี้เพราะวาถึงแมวาบุคคลมีความรูดีสักเพียงใด   ถาความประพฤติเสียหายแลว  ยอม
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ไมเปนที่ปรารถนาของผูอ่ืน  มีความรูแลวก็ไมสามารถนําเอาความรูไปใชเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตและเปนประโยชนตอสังคมได   เขากับคําพังเพยที่วา  “ ความรูทวมหัว  เอาตัวไมรอด”  
ดังนั้นจึงเปนภาระของครูอาจารย    ที่จะตองชวยกันสงเสริมพัฒนาใหเยาวชนที่ครูอาจารยตอง
รับผิดชอบ  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  

3)  เปนผูนําทางศาสนาและวัฒนธรรม  ภาระของครูในอดีตที่ตองรับผิดชอบอีก
ประการหนึ่ง   คือ   เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีตาง  ๆ ครูตอง         
มีความรู   ความเขาใจในทางศาสนา  หลักศีลธรรม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   เพื่อฝกอบรมสั่ง
สอนศิษยใหมีความรู    ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ   ดังกลาวอยางถูกตอง  สวนตัวครูนั้นก็จะตอง
ปฏิบัติตนใหเปนผูนําที่ดี   สามารถใหคําปรึกษาหารือแกประชาชนไดดวย  นอกจากครูจะ               
มีบทบาทที่สําคัญ  ๆ  ดังกลาวแลว   ยังมีบทบาทตอสังคม  การเมือง  การปกครอง  และอื่น ๆ อีก  
แตทวาบทบาทของครูในสิ่งตาง  ๆ เหลานี้ยังไมสูเดนชัดนัก  ความคาดหวังของประชาชนและ
สังคมก็ยังไมตองการใหครูตองรับผิดชอบเรื่องอื่น  ๆ  ไปมากกวาการอบรมสั่งสอนกุลบุตร  กุลธิดา
ใหมีความรูดีและเปนคนดีของสังคม      

จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของครูมานั้น  สรุปไดวา   ครูถือวาเปนผู
ที่ มี บทบาทสํ าคัญยิ่ ง ในการปฏิบั ติหน าที่ ในการประยุ กตป รัชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง                         
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไว   3  ลักษณะ  คือ  ดานสอนใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดแทรกในกลุมสาระการเรียนรูที่สอน   เปนที่ปรึกษากิจกรรมที่ใหความรูและ             
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ชัดเจน จึงควรมีความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง นอกจากการสอนเด็กโดย
ผานหลักสูตรการเรียนการสอนในหองเรียนที่เปนทางการแลว นอกหองเรียนก็สมควรดําเนินชีวิต
และประพฤติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเห็นเปนตัวอยางดวย โดยมีกิจกรรมการพัฒนา

พฤติกรรมของครูและอาจารยใหดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม    
 

การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม    เปนเรื่องที่ตื่นตัวตั้งแตศตวรรษที่ผานมา        
นักวิชาการในหลาย  ๆ    สาขาไดใหความสนใจทั้งทางดานทฤษฎีและความเปนจริง     จึงเกิด
แนวความคิดรูปแบบตาง ๆ  กัน    การสนับสนุนทางสังคมจึงไมไดมีแนวคิดเดียว  แตประกอบดวย
กลุมของแนวความคิด เชน ผูดูแลสุขภาพ    มุงศึกษาและใหความสนใจผลของการสนับสนุนทาง
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สังคมตอสภาวะสภาพและความเจ็บปวยพื้นฐานในแนวคิดของเรื่องการสนับสนุนทางสังคมตอมา

จากการศึกษาทางดานสังคมจิตวิทยา  ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาววา การสนับสนุนทางสังคม
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผชิญความเครียดเพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับนั้น   จะทําให
บุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง มีอารมณมั่นคงเกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเองและแกปญหา   
ไดตรงจุด     

2.4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม   
พูนพร  ศรีสะอาด  (2545, หนา 24)    ไดใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา   

หมายถึง  การที่ปจเจกบุคคลในสังคม  ไดรับความรัก  ความผูกพัน  ความเอาใจใส   การเห็นคุณคา  
ไดรับการยกยอง   การมีสวนรวมซึ่งกันและกัน   การชวยเหลือ  เชน ใหคําแนะนํา   ใหขอมูล
ขาวสาร   การใหความชวยเหลือในเรื่องเงิน   เวลา  แรงงาน  ความคิดและการใหขอมูลยอนกลับใน
ทางบวก   การใหส่ิงของ การสนับสนุนมีผลตอภาวะจิตใจ   อารมณ   ชวยบรรเทาความเครียดใน
ภาวะวิกฤติ   ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมเปนกลไกการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล   เปนเสมือน
หนึ่งการบําบัดทางสังคมที่แสดงถึงการพัฒนาบุคลิกภาพจากปฏิสัมพันธของตนเองกับสิ่งแวดลอม  

บุญเยี่ยม   ตระกูลหงส  (2528,  หนา 171)  ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
ไววา   หมายถึง   ส่ิงที่ผูรับการสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร  วัสดุส่ิงของ  หรือ
การสนับสนุนทางดานจิตใจจากบุคคลอื่น    ทําใหผูรับการสนับสนุนสามารถนําไปปฏิบัติใน
ทิศทางที่ดี 

กิติพัฒน   นนทปทมะดุลย   (2538, หนา 34)  ไดใหความหมายของการสนับสนุนทาง
สังคมไววา  หมายถึง   การที่บุคคลที่ไดรับความรัก  เอาใจใส  ไดรับการเห็นคุณคา  การยกยอง      
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน  มีความรูสึกเปนสวนรวมในสังคมเดียวกัน   มีการใหความชวยเหลือ
ดานตาง ๆ   เชน  การใหคําแนะนํา   การใหส่ิงของ  การประเมินใหเกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น   
การใหความชวยเหลือดานแรงงาน  ดานเวลา   ดานความคิดเห็น   ดานขอมูลขาวสาร  การ
สนับสนุนทางสังคมมีผลกระทบทางภาวะอารมณ  จิตใจ   ครอบคลุมถึงการใหและไดรับจากบุคคล
ในสถาบันเดียวกันหรือจากหนวยงานอื่น  ๆ   เชน  จากผูอํานวยการโรงเรียน  จากประธานชุมชน   
จากพระภิกษุสงฆ  ชุมชน   รวมถึงนักวิชาการ   เปนตน   

เฮาส  (House, 1985,  อางถึงในยุวดี  กฤษวัฒนากรณ,  2537,  หนา 24)  ไดใหความหมาย
ของการ สนับสนุนทางสังคมไววา  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหรือมากกวาในเรื่อง      

1)   ดานอารมณ   เชน ความชอบ  ความรัก   ความเห็นอกเห็นใจ    
2)   ดานที่เปนการชวยเหลือ   เชน  ส่ิงของและการบริหาร  เปนตน  
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3)   ดานขอมูลขาวสาร  เชน  ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ  ตัว  เปนตน  
4)   ดานการยกยองชมเชย  เชน  ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหคุณคาตนเอง  เปนตน   

แฟบเบอร  (Farber, 1983,  อางถึงในชุมพร  รุงเรือง,  2542 , หนา 15)  ไดใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคมไววา  หมายถึง  ระบบการสนับสนุนทางสังคมประกอบไปดวยการยึด
เหนี่ยวระหวางบุคคลที่สามารถใหความชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกันทางอารมณ   (Emotion)   และ
ทรัพยากรอื่น  ๆ  ซ่ึงลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมมีดังนี้   คือ  

1)  การสนับสนุนทางดานสังคมและอารมณ  (Social  emotional  Support )  หมายถงึ
การไดรับความสนใจ   กําลังใจ  การยอมรับ  และการพบปะสังสรรค  ความสนิทสนม 

2)  การสนับสนุนทางสังคมดานการเงินและสิ่งของเครื่องใช  (Financial and  
Instrument )  หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน  รวมท้ังสิ่งของเครื่องใช  

3)  การไดรับคําแนะนําแกไขปญหา  (Information Aid)  หมายถึง  การไดรับ
คําแนะนําแกไขปญหาทั้งดานการงานและเรื่องสวนตัว   

ทอยส   (Thoits, 1986,  อางถึงในยุวดี  โชติวัฒนพงษ,  2537, หนา 32)  ไดใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคมไววา  หมายถึง    การที่บุคคลในเครือขายสังคมไดรับการชวยเหลือ
ดานอารมณ   สังคม  ส่ิงของและขอมูลซ่ึงการสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและ
ตอบสนองตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

คาหน  (Kahn, 1979,  อางถึงในสุไปรมา   ลีลามณี, 2543, หนา 22)  กลาวถึงการ
สนับสนุนทางสังคมวา  เปนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  โดยมีจุดมุงหมายระหวางกัน  มีการ
ชวยเหลือ   ซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงรวมถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอยาง  ดังตอไปนี้   คือ  

1)  การแสดงออกถึงความพอใจของบุคคลหนึ่งตอบุคคลหนึ่ง 
2)  การรับรอง  ยืนยันพฤติกรรมของบุคคล  อาจเปนการรับรูหรือแสดงออกถึง     

การยอมรับ   
3)  การใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ   เชน  ส่ิงของ   เงินทอง  เปนตน   

วันทนีย  วาสิกะสิน   และคนอื่น ๆ  (2537, หนา 99) ไดสรุปความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมหรือแรงงานสนับสนุนทางสังคม  หรือการเกื้อกูลทางสังคม  หมายถึง  การที่
บุคคลในสังคมไดรับความรัก  ความเอาใจใส  เห็นคุณคา  ไดรับการยกยอง  มีความผูกพันซึ่งกัน
และกัน   มีความรูสึกเปนสวนรวมในสังคมเดียวกัน  มีการใหความชวยเหลือในดานตาง  ๆ  เชน  
การใหคําแนะนํา  การใหส่ิงของ  การประเมินเพื่อใหปรับปรุงใหดีขึ้น   การใหความชวยเหลือโดย
มาเปนแรงงาน  ใหเวลา  ความคิดเห็น   ใหขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอภาวะ
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จิตใจ  อารมณ  มีขอบเขตครอบคลุมทั้งการใหและการรับจากบุคคลในสถานศึกษาดวยกันหรือ
หนวยงานเดียวกันและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   ทั้งภาครัฐและเอกชน     

สรุปไดวา  การสนับสนุนทางสังคม  คือ การที่บุคคลไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่ง   
ของสังคม  รวมไปถึงการไดรับความรัก   เอาใจใส   การยกยอง ชวยเหลือในดานตาง ๆ  เชน  การ
ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  ความคิดเห็น  ขอมูลขาวสาร  เวลา   จากบุคคลอื่น ๆ  ในสังคมไมวาจะ
เปนครูดวยกัน    ผูอํานวยการโรงเรียน   จากประธานชุมชน   จากพระภิกษุสงฆ  ชุมชน   รวมถึง
นักวิชาการ     ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมนี้เกิดจากความผูกพันในกันและกันของบุคคลในสังคม  
และสงผลกระทบตออารมณ  จิตใจของบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนั้น  ใหสามารถเผชิญ
กับภาวะวิกฤติและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นได  

2.4.2   องคประกอบและประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
หลักการสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม   มีองคประกอบที่สําคัญ  (บุญเยี่ยม         

ตระกูลวงศ,  2528, หนา 171)   ดังนี้   
1)   จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวางผูใหและผูรับการสนับสนุน  
2)   ลักษณะของการติดตอส่ือสารนั้น  จะตองประกอบไปดวย   

  (1) ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ผูรับเชื่อวามีคนสนใจ  เอาใจใสและมีความรัก  
ความหวังดีในตนเองอยางจริงใจ  

  (2)  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ผูรับเชื่อวา  เขาเปนสวนหนึ่งของสังคมและ
สามารถทําประโยชนแกสังคมได   

3)  ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุน   อาจอยูในรูปของขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของหรือ
จิตใจ  

4)  จะตองชวยเหลือใหผูรับบรรลุถึงจุดหมายที่ตองการ     
เจียงคํา   อินทรชัย  (2533,  หนา 40)  ไดรวบรวมการสนับสนุนทางสังคมประเภท      

ตาง  ๆ   ดังนี้  
1)  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสารหรือ

คําแนะนําขอเสนอแนะตลอดจนการปอนกลับตาง  ๆ  ที่เปนประโยชน  และสามารถนําไปใชใน
การแกปญหาที่เผชิญอยูได   

2)  การสนับสนุนดานเงินทอง  วัตถุส่ิงของและแรงงาน  หมายถึง  การไดรับความ
ชวยเหลือตอความจําเปนของบุคคลในเรื่องสิ่งของ   เครื่องใช   เงินและแรงงาน   

3)  การสนับสนุนดานอารมณและสังคม  แบงเปน 
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  (1)  ดานอารมณ  ไดแก   การไดรับความรัก   การดูแลเอาใจใส  ใกลชิด         
สนิทสนม  มีความรูสึกผูกพัน  เห็นอกเห็นใจ  ไววางใจซึ่งกันและกัน  
  (2)   ดานการยอมรับ  ไดแก  การไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน  ในแงของ
การแสดงออก  ความสามารถหรือความสําเร็จ  
  (3)  ดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  ไดแก  การมีปฏิสัมพันธกับบุคคล        
ในสังคม   มีการเขารวมกิจกรรม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

ยุวดี  โชติวัฒนพงษ   (2537, หนา 38) ไดกลาวถึงองคประกอบของการสนับสนุนทาง
สังคมไวดังนี้     

1)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน และกันของผูใหและผูรับการสนับสนุนทางสังคม  
2)   ลักษณะการติดตอส่ือสารกันและกันนั้น  ประกอบดวย  
 (1)  ขอมูลขาวสารในอันที่ส่ือใหผูรับการสนับสนุนทางสังคม  รูสึกเชื่อวามีคน

เอาใจใส  ใหความรัก  ความหวังดี  
 (2)   ขอมูลขาวสารที่ผูรับเชื่อวาตนเองไดรับการยอมรับ  เปนสวนหนึ่งของ

สังคม  และสามารถทําประโยชนใหแกสังคมได  
 (3)   ขอมูลขาวสารที่ผูรับ     รูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับ  
3)  ในการสนับสนุนมีไดหลายรูปแบบ  เชน   ดานขาวสาร  ดานวัตถุส่ิงของ            

ดานอารมณจิตใจ  เปนตน   
4)  การสนับสนุนทางสังคมชวยใหผูรับสามารถบรรลุในจุดหมายที่ตองการ  

ทอยส  (Thoits,  1982, อางถึงในสุไปรมา   ลีลามณี,  2543, หนา 25)  ไดอธิบายการ
สนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของแคปแลน  ไววา  เปนความตองการพื้นฐานทางสังคมของ
บุคคล   (Basic  Social  Needs)   ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางกันของบุคคลในสังคม  และได
แบงการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะของความจําเปนพื้นฐาน  คือ   

1)  การสนับสนุนทางดานอารมณ   (Emotional  Support )  หมายถึง  ขอมูลท่ีทําให
ผูรับเชื่อวา  หรือรูสึกวา  ตนเองไดรับความรัก  และการดูแลเอาใจใส  

2)  การสนับสนุนทางดานการยอมรับ    และการไดเห็นคุณคา  (Esteem Support)  
หมายถึง  การที่ทําใหผูรับรูสึกวา   ตนเองมีคุณคา  เปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่น   

3)  การสนับสนุนทางดานการไดเปนสวนหนึ่งของสังคม  (Socially support or  
Network)  หมายถึง   การแสดงที่บอกใหผูรับไดทราบวา  ตนเองเปนสมาชิกของสังคมนั้น  ๆ  หรือ
เปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมและมีความผูกพันกันและกัน  
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4)  การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information   Support)  หมายถึง   การให
คําแนะนํา  คําปรึกษาในการแกไขปญหาหรือการใหขอมูลสะทอนเกี่ยวกับพฤติกรรม  หรือการ
กระทําของบุคคล   

5)  การสนับสนุนทางดานสิ่งของ  (Tangible Support) หมายถึง  การใหความ
ชวยเหลือในดานสิ่งของ  เงินทอง  หรือบริการ  เปนตน   

สรุปจากการแบงประเภทลักษณะหรือประเภทของการสนับสนุนทางสังคมของบุคคล

ดังกลาวขางตน  จะพบวา  การสนับสนุนทางสังคม  แบงไดเปน  3   ดาน  ดังนี้  
1)  การสนับสนุนทางดานสังคม  อารมณ  และจิตใจ  คือ การใหโดยบุคคลผูรับ   

รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  ไดรับการยอมรับ ความรัก  กําลังใจ  การดูแลเอาใจใส  
2)  การสนับสนุนทางดานวัตถุ   คือ  การใหการสนับสนุนในดานสิ่งของวัตถุตาม

ความจําเปนของผูรับในสถานการณนั้น  ๆ  ที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการแกปญหา เชน เงินอุปกรณ   
เครื่องมือ เปนตน 

3)  การสนับสนุนดาน  คําปรึกษา  คําแนะนํา  ขอมูลขาวสาร  ความรู  คือ  การให
ขอมูลอันเปนประโยชนแกบุคคลผูรับในการเผชิญกับสถานการณที่เกิดขึ้น   หรือในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น   

2.4.3   แหลงสนับสนุนทางสังคม   
อุบล    นิวัติชัย   (2537,  หนา 285 ) ไดจัดแบงกลุมบุคคลที่เปนแหลงของการสนับสนุน

ทางสังคมไว  3  กลุม  คือ  
1)  กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ  (Spontaneous or Natural Support  

System)   ประกอบดวยบุคคล  2  ประเภท   คือ  ประเภทแรกอยูในครอบครัวสายตรง   ไดแก  ปู  ยา  
ตา  ยาย  พอ  แม  พี่นอง  หลาน  สวนประกอบที่สองคือ   ครอบครัวใกลชิด  ไดแก   เพื่อนฝูง  
เพื่อนบานและเพื่อนรวมงาน  

2)  องคกรและสมาคมที่ไดรับการสนับสนุน  (Organization) หมายถึง  บุคคลที่รวม
ตัวเปนหนวย  เปนชมรม  เปนสมาคม  เชน  ชมรมผูสูงอายุ  เปนตน    

3)  กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ  (Professional  Health  Care  Worker)  หมายถึง  บุคคลที่
อยูในวิชาชีพความเปนครูที่มีหนาที่ในการถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักเรียน   เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรู 

จริยาวัตร    คมพยัคฆ  (2531,  หนา 101)  ไดแบงกลุมของแหลงการสนับสนุนทางสังคม  
2  ประเภทใหญ   ๆ   คือ   
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1)  กลุมปฐมภูมิ   (Primary  Group)  เปนกลุมทางสังคมที่มีความสนิทสนม  และ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนลักษณะสวนตัวสูง    

2)  กลุมทุติยภูมิ   (Secondary  Group) เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธอยางมี
แบบแผน    และกฎเกณฑที่วางไว    ซ่ึงมีอิทธิพลในการกําหนดบรรทัดฐานแกบุคคลในสังคม   

จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมมานั้นสรุปไดวา  การสนับสนุน
ทางสังคม  ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอีกดานหนึ่ง  ที่จะชวยเหลือในดานตาง ๆ  อันประกอบไปดวย
การสนับสนุนดานอารมณ  เชน  การยกยอง  ความรัก   ความไววางใจ   ความเอาใจใส  ความรูสึก
เห็นใจ   และความจริงใจ   การสนับสนุนทางการประเมิน   ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรู         
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  เชน นโยบาย  คําแนะนํา  ขอเสนอ   การสนับสนุนดาน
งบประมาณ    วัสดุส่ิงของและอุปกรณตาง ๆ  และการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล   ซ่ึงเปนแรง
สนับสนุนที่สําคัญตอการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและเกิดการบูรณาการสู    
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอยางมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 
ประทีป  พรหมสิทธิ์   (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาวิเคราะหเชิง

ปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   ผลการวิจัยพบวา   จากการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทราบวา   
หลักจริยศาสตรในพุทธศาสนาคือ  หลักสันโดษ   ซ่ึงมีความหมายวา   ความพอดีพอเพียง  
พอประมาณ  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  โดยพุทธศาสนายอมรับความสามารถของมนุษยซ่ึง
สามารถพัฒนาไปสูเปาหมายในการแกไขปญหาของมนุษยและสังคมที่มีอยูได   ดวยการศึกษาให
เขาใจในชีวิต  จิตใจของตนเอง  และธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางเขาใจ   และเปนขั้นตอนซึ่งจะทําให
การจัดเศรษฐกิจ    สังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ในการศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาพบวา   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเชิงปรชัญาตั้งอยูบน  3  
ทฤษฎี คือ   ประสบการณนิยม   ปฏิบัตินิยม  และธรรมชาตินิยม  หลักเศรษฐกิจพอเพียง   ให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาจากภายในสูภายนอกที่มุงเอาชนะกิเลสที่มีอยูในจิตใจ  คือ  ความ
โลภ  ความโกรธ   ความหลง  เนนการมีปญญารูเทาทันในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  และเปนการ
พัฒนาตนเอง  สังคม  ส่ิงแวดลอมดวยความสมดุล  เมื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแท
แลว   สามารถประยุกตใชกับสังคม  ชุมชนอื่น ๆ  ได   ไมใชแตสังคมเกษตรกรรมเทานั้นสามารถ
แกปญหา ที่เกิดขึ้นแกตนเองและสังคมได      ดวยความมีสติและมีปญญา    
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กษิดิ์ภัฎ  บุตรมาลา  (2550, หนา   88 – 89)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง   ความเขาใจของนักเรียน
นายรอยตํารวจที่มีตอทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอความ
เขาใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง    ดานการรับรูขอมูลขาวสารดานทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอยู
ระดับ  ปานกลาง  นักเรียนนายรอยตํารวจไดรับรูขาวสารดานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจากทีวีและ
จาก  หนังสือพิมพ   อาจจะเปนเพราะวา  เปนส่ือที่อยูใกลตัวของนักเรียน  สามารถรับรูไดงายและ
สะดวก    ดานการเขารวมในกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   นักเรียนไมคอยไดมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   อาจเปนเพราะวานักเรียนขาดโอกาสในการแสวงหา
ความรูทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการออกศึกษาดูงานนอกสถานที่  สงผลใหมีการเขารวม
โครงการตาง  ๆ  ลดนอยลงไปตาม    แตในดานการเขาฟงบรรยายในรายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น  นักเรียนไดมโีอกาสเขารับฟงบรรยายอยูบอย  ๆ   เปนเพราะวาไดมีการเรียนในรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงในหองเรียน  หรือฟงบรรยายพิเศษในโครงการที่โรงเรียนไดจัดขึ้น  เปนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   

สุวัฒน  วิวัฒนานนท  (2549,  หนา  72 – 80)   ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  การจัดการศึกษาตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผล
การศึกษาวิจัยพบวา แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุหลักการของการศึกษาดังกลาวดวยวิธี
1)  การสงเสริมการแกปญหาและการแสวงหาขอเท็จจริงดวยการใหความรูความเขาใจในหลักของ
เหตุผลที่เปนขอเท็จจริง  รูหลักการวิเคราะห  สังเคราะห แนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหา      
ฝกทักษะกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบบนพื้นฐานของหลักความรู  หลักเหตุผลขอเท็จจริง
ของหลักธรรม เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสูการปฏิบัติ   2)   การสงเสริมการบูรณาการองค

ความรูดวยการใหความรู  ความเขาใจ  ฝกฝน  อบรม  การคิดวิเคราะห  อธิบายความเชื่อมโยงของ
สรรพสิ่งตาง  ๆ  อยางมีเหตุผล  แสวงหาความรู ขอมูลจัดระบบหมวดหมูความสําคัญเชื่อมโยงเปน           
องคความรูที่หลากหลายเปนสหวิทยาการดวยการบูรณาการ    แลวเลือกนํามาประกอบกันใชอยางมี
เหตุผลบนพื้นฐานขององคความรูและความมีคุณธรรม  3)  การสงเสริมการประยุกตสูการปฏิบัติ
ดวยการสงเสริม โดยการใหผูเรียนไดแสวงหาและเรียนรูอยางหลากหลาย บูรณาการองคความรู จัด
กิจกรรมใหฝกคิดพิจารณาเรียนรูดวยตนเอง  หาเหตุผล  ความถูกตองเหมาะสมและฝกฝนทําการ
ปฏิบัติทดลอง  เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงดวยการ  ฝกลงมือ
ปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะมีประสบการณ  ความชํานาญ  เชี่ยวชาญ  มีความเชื่อมั่น  รูจริงลึกซึ้ง  
เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล เปนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 4. การ
สรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยการใหความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดีและฝกฝนใหเปนผู
มีเหตุผลเชิงคุณธรรม  ปลูกจิตสํานึกฝกปฏิบัติใหรูและเขาใจ ในคุณคาของคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค  เกี่ยวกับการรูจักผิดชอบชั่วดี  ละอายความชั่วเกรงกลัวตอบาป  มีความซื่อสัตยสุจริตทั้ง
กาย  วาจาและใจ      มีความกตัญูรูคุณตอผูมีอุปการคุณและแผนดิน  ไมเห็นแกตัว  ไมเอาเปรียบ
ผูอ่ืน   มีความจริงใจปรารถนาดี     มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผผูอ่ืน  คุณธรรมเหลานี้เปนองคประกอบ     
ที่สําคัญและจําเปนยิ่งของการศึกษาที่จะกอใหเกิดเปนการศึกษาที่สมบูรณ 

พัฒนาภรณ   ฉัตรวิโรจน  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง   บทบาทของครูในการ
สงเสริมความรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  
ผลการวิจัยพบวา   ครูมีบทบาทในการสงเสริมความรูเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับต่ํา และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติบทบาทของครู  ไดแก  1)  เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง  2)  การสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน  3)  การสนับสนุนจากโรงเรียน   4) รายวิชา          
ที่สอน  ในการปฏิบัติหนาที่ของครูในการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  มีปญหาในดานผูเรียน       
มากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานผูบริหารและดานเพื่อนรวมงาน   

ณรงคฤทธิ์  ดอนศรี  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย   เร่ือง  สภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    ผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา  มีการปฏิบัติ  และปญหาในการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง  ทั้งดานการเตรียมการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู   และการกํากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล  ความตองการที่สําคัญในการบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการนี้ ไดแก            
การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  สถานที่  และงบประมาณ    การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน         
การบูรณาการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับรายวิชาตาง  ๆ  และการกํากับติดตาม  ประเมินอยาง
ใกลชิดและสม่ําเสมอ   

สมศักดิ์  ลาดี   (2543,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี   
ผลการวิจัยพบวา   

1)   สภาพทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดกลางที่จัด
การศึกษา  3 ระดับ  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีพื้นที่ระหวาง  21 – 30  ไร  มีพื้นที่
แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร  

2)  ผลการดําเนินงานมีการปฏิบัติอยูในระดับ  “ปานกลาง”  ไดแก  การใชชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ  สวนการ
วางแผน งานวิชาการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับ  “มาก” 
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3)   ปญหาการดําเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับ  “ปานกลาง”   คือ  ดานการใช
ทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของดานการหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ  และดานการ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  ยกเวนดานการวางแผนงานวิชาการ  และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีปญหาในระดับ  “นอย” 

4)  โรงเรียนตองการใหมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูมีความรูความ
เขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง    การไดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ   และผูปกครองเห็น
ความสําคัญและสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม     

มยุรี  พิมพสุวรรณ   (2545,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการดําเนินงานและความ
ตองการแนะนําการดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหมในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด   ผลการวิจัยพบวา   

1)     การดําเนินงานและความตองการแนะแนวการดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหม
ในโรงเรียน   แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองรอยเอ็ด        
จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวม     มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน     
มีการดําเนินงาน  อยูในระดับปานกลางทุกดาน   เรียงลําดับเฉล่ียดังนี้  คือ ปจจัยอ่ืน ๆ  ดานบุคคล  
ดานการบริหารจัดการและดานงบประมาณ 

2) โรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอเมือง
รอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด   มีความตองการแนะแนวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  โดยรวมและเปน  
รายดาน   อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาตัวแปร  ปรากฏวา  ผูบริหาร  ครู  ผูรับผิดชอบ
โครงการและนักเรียนในโครงการ   มีความตองการแนะแนวโครงการอยูในระดับปานกลาง  

กีรติวัฒน  อัคเส  (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการดําเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน   
กรณีศึกษาโรงเรียนบานหวยชัน   ผลการวิจัยพบวา    

1)  สภาพการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานหวยชัน  
โรงเรียนบานหวยชันดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยโครงการใหญ    ๆ                    
3   โครงการ    คือ     

(1)  โครงการกิจกรรมสหกรณแบบครบวงจร  โครงการนี้จะเห็นเปนแหลง
เงินทุนใหโครงการเกษตรพอเพียงกูยืม  คือ  ทําการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน   และ
จําหนายเปนรายได ผลการดําเนินการปที่ผานมาไดกําไร  

(2)  โครงการเกษตรพอเพียง  ประกอบดวย  โครงการยอย  8  โครงการคือ        
1.  โครงการเลี้ยงไกไข   2.  โครงการเลี้ยงไกพันธุเนื้อ   3.  โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน                  
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4.    โครงการเลี้ยงกบในกระชัง     5.  โครงการเลี้ยงหอยขม    6.  โครงการหนูรักผักสีเขียว    7. โครงการ 
ปลูกไมดอกไมประดับ    8.  โครงการเพาะเห็ด  ผลการดําเนินงานที่ผานมา   มีโครงการที่ไดกําไรคือ  
โครงการเลี้ยงไกพันธุเนื้อ  โครงการเพาะเห็ด  โครงการที่คาดวาจะไดกําไร  คือ โครงการไกไข  
โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน  โครงการที่ขาดทุน  คือ  โครงการเลี้ยงกบในกระชัง     

(3) โครงการอาหารกลางวันเต็มรูป  โรงเรียนบานหวยชัน  สามารถจัดอาหาร
กลางวันใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันครบตลอดป  

2)   ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบาน    
หวยชัน  ประกอบดวยปจจัยตาง  ๆ  คือ  สภาพทางภูมิศาสตรของโรงเรียนอยูในสภาพท่ีเหมาะสม
กับการทําการเกษตรและมีน้ําใชเพื่อการเกษตรตลอดป  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมุงเนนใน           
การทํางานขยันขันแข็งเอาใจใสงานในหนาที่  และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี  ครูทุกคนในโรงเรียน
ทําหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย  และสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ  นักเรียนมีความ
รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเอง  กรรมการโรงเรียนใหความรวมมือกับทางโรงเรียนพัฒนา
โรงเรียน  และในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ในโรงเรียน  และประการสําคัญ   โรงเรียนบานหวยชัน
ไดรับความรวมมือและชวยเหลือจากหนวยงานตาง   ๆ    ทั้งหนวยงานทางราชการและหนวยงาน
เอกชน    ทั้งทางดานวิชาการและเงินทุน   

สมบูรณ  บุติมาลย   (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง   การพัฒนาบุคลากรในการ
ดําเนินการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม    โรงเรียนบุแกรง
วิทยาคม    อําเภอจอมพระ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร   เขต   1 ผลการวิจัยพบวา    

1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยมีครูและผูปกครอง  เขารับการอบรม  ใชเวลา
อบรม  2 วัน  เพื่อเปนการจัดการดําเนินการตามโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ใหถูกตอง
และสามารถนําไปใชในการตัดสินนักเรียนใหดําเนินการตามโครงการได โดยไดฝกจัดโครงการ
พรอมนําเสนอวิทยากรสําหรับตรวจสอบความถูกตอง   หลังจากนั้นเปดโอกาสใหมีการซักถาม   
แตปญหาที่พบในวงจรนี้  ไดแก  ครูและผูรวมศึกษาคนควา  บางทานยังไมสามารถติดตอ
ประสานงานดานธุรกิจได   

2)   การศึกษาดูงาน  พบวาครูและกลุมผูรวมศึกษาคนควาทั้งหมดมีความรูความ
เขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีแนวทางใน           
การพัฒนาครูในการดําเนินการตามโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  แตปญหาที่ยัง

ดําเนินการไมได  คือ  ครูขาดทักษะตอนหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติ  
3)   การดําเนินการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการ         

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง                      
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ตามกระบวนการแกปญหาและความตองการที่แทจริง  มีความเขาใจทักษะการดําเนินงานเกษตร  
สามารถดําเนินการสอนนักเรียนและแนะนําผูอ่ืน  ตามความเหมาะสมแกประเภทกลุมเกษตร     

ชัยรินทร  ชัยวิสิทธิ  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง    การวิจัยเชิงปฏิบัติการ      
แบบมีสวนรวม  เพื่อสรางเสริมคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนและชุมชน                 
ดวยโครงงานอาชีพ   ผลการวิจัยพบวา  ในการทําโครงงานอาชีพของนักเรียนนั้นยังมีการใชจาย
อยางฟุมเฟอยใชวัสดุอุปกรณไมคุมคา  ไมประหยัดและใชอยางสิ้นเปลือง  รวมทั้งยังไมมีการ
แลกเปลี่ยนพันธุพืช  พันธุสัตว   เครื่องมือและความรูตาง ๆ  หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่อง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแลวไดนําไปประยุกตใชในโครงงาน   ปรากฏวา  นักเรียนมีการใชจายใน
โครงงานอยางประหยัด  มีการใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา   มีการแลกเปลี่ยนพันธุพืช  พันธุสัตว  
และความรูตาง  ๆ  นําเศษเหลือใชในโครงงานมาใชประโยชน  ปรึกษากับคนในครอบครัวและ    
ภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น  โดยทุกคนในครอบครัวใหความรวมมือสนับสนุน  สวนความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและครูผูสอนเปนไปในทางบวกและความ
คิดเห็นของชุมชนที่มีตอการทําโครงงานอาชีพของนักเรียนก็เปนทางบวกเชนเดียวกัน   

นุชจรีย  มวงอยู  (2550,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การจัดประสบการณแบบ
โครงการเพื่อสงเสริมคุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา  
เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการมีคุณลักษณะตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเด็กปฐมวัยมี
คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม    ดานความรูและเทคโนโลยี   หลังจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ   

สุรีพร  วงศสวัสดิ์สุข  (2551,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิต  มัธยม  ผลการวิจัย
พบวา    

1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน   
ราชวินติมัธยมทั้ง  6  ขั้นตอนพบวา  ครูมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พิจารณาเปน      
รายดานพบวา   

(1)  ครูมีสวนรวมอยูในระดับคอนขางมาก   3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการ
วิเคราะหปญหาหลักสูตรและการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนการจัดการอบรมและ
การศึกษาความรูและขั้นตอนการสรางหลักการกระบวนการเรียนรู  
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(2)  ครูมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการจัดทํา
ตัวอยางหนวยการเรียนรู  ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช  และขั้นตอนการประเมินผล
หลักสูตรทดลอง  

2)  ปญหาและขอเสนอแนะในการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญา     
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิตมัธยม  สรุปจากการจัดสนทนากลุมได  3  ดานดังนี้  

(1)   การเขียนแผนการสอน  ครูสวนใหญทุกกลุมสาระมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการเขียนแผนใหเชื่อมโยงในแตละประเด็นของ  3  หวง  2  เงือน  ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมนั้นยาก  และไมมั่นใจในการปฏิบัติ  ขอเสนอแนะคือ  
เบื้องตนใหเขียนแผนยอนกลับจากการปฏิบัติ  และเชิญผูเช่ียวชาญมาชวยใหคําแนะนํา  และสราง
มาตรฐานในรายละเอียดของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

(2)  การประเมินผล   ครูทุกกลุมสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูผานหลักสูตรที่มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ยังไมมี
เครื่องมือที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  และเปนเรื่องที่ยาก   ปจจุบันใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็กและ
บันทึกผลซ่ึงจะไดผลแตกตางกันไปตามความเขมขนและความสม่ําเสมอของครูแตละคน  
ขอเสนอแนะ  คือ  เบื้องตนควรจะทําใหความเขมขนของผูสอนใหอยูในระดับมาตรฐานเดี่ยวกัน  
โดยเริ่มเขมงวดจากการใชกฎระเบียบกลางของโรงเรียน  ทําใหเกิดการปฏิบัติที่พรอมเพรียงกันและ
เทาเทียมกันแลวจึงมารวมกันพัฒนาเครื่องมือที่เปนมาตรฐานตอไป    

(3)  การบรรลุเปาหมาย   ครูผูสอนทุกคนในแตละกลุมสาระไดนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเขาไปในหลักสูตรทุกกลุมสาระไดรอยละ 100  แตการนําไปใชจริงและ
ความสม่ําเสมอในการนําไปบูรณาการสอนแตละครั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับผูสอนโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  
85   และคาดความเกิดผลกับผูเรียนคิดเปนรอยละ  50  ยังอยูในระดับตน  เปนระดับที่ผูเรียนรับรู
แลวจึงมีการปฏิบัติตาม   ซ่ึงครูผูสอนที่เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาระไดใหนิยามไว  ขอแสนอแนะ
คือ  ผูบริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ตองสรางความสําคัญใหผูสอนตระหนักถึงการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนอยางจริงจัง   รวมทั้งการบริหารหลักสูตรโรงเรียนราชวินิต  มัธยม   
ควรจัดการสงเสริมและกระตุนอยางสม่ําเสมอใหครูผูสอนทุกคนมุงเนนใหเด็กมีพฤติกรรมในระดบั

ที่สอง  คือ  ระดับตอกย้ํา  และทําใหเด็กทําอยางตอเนื่อง  จนสามารถบรรลุสูขั้นระดับที่สามใหได  
ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด  คือ  เด็กเห็นคุณคาเกิดความสํานึกไดเองและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
โดยไมตองบอก  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

52 

ธีรพงศ   ปุกสันเทียะ (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  ในโรงเรียนแกน
นํา     สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา   

1)  สภาพการปฏิบัติงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหม   ตามทัศนะของขาราชการครูกับนักเรียน  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 ในรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จํานวน  
1  ดาน  ไดแก  ดานการสรางเครือชวยการทํางาน  โดยนักเรียนมีความเห็นวามีการดําเนินงาน
ดังกลาวมากกวาขาราชการครู  

2)  สภาพการปฏิบัติงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหม  ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนที่รับผิดชอบโครงการ  ครูผูสอนและ
นักเรียน  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวา  ดานการสรางความคิดรวบยอดที่ตรงกันในเรื่อง  คานิยม  ความรู  ความคิดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูบริหารโรงเรียนมี
ความคิดเห็นวามีการดําเนินงานดังกลาว  มากกวาครูผูสอนและนักเรียน  

3)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนที่รับผิดชอบ
โครงการ  ครูผูสอนและนักเรียน  มีความเห็นสอดคลองกับเปนสวนใหญ  คือ  โรงเรียนขนาด  
งบประมาณ  ควรมีการนิเทศอยางจริงจัง  และโรงเรียนตองการครูที่มีความรูทางดานการเกษตร   

สุรางคลักษณ  โรจนพานิช  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   การประยุกตใช
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานสงเคราะห   กรณีศึกษา: สถานสงเคราะหเด็กและเยาวชน      
บานเบธาเนีย    อ.วงัสะพุง  จ.เลย   ผลการวิจัยพบวา    

1)  ทัศนะและความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบัติการและเด็ก  ๆ ในบานเบธาเนีย          
มีความคิดเห็นวา  เปนแนวทางที่ดีและสามารถนํามาประยุกตใชในบานเบธาเนีย  ซ่ึงจะกอใหเกิด
ประโยชนแกเจาหนาที่และเด็ก  ๆ  โดยการเรียนรูปรัชญาการดํารงชีวิตอยางพอเพียง   

2 )   ปญหาและอุปสรรคในการนํ าแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต                    
การขาดความรู   ความเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   และหลักในการทํางานโครงการ             
ความตอเนื่องในการดําเนินงานโครงการ  การขาดแรงจูงใจ   

3)   แนวทางในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  การวางแผนอยาง        
มีสวนรวม     การอบรม การแนะนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   การติดตามผล  ประเมินผล    
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สุวกิจ   ศรีปดถา   (2549,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย   เร่ือง  การประยุกตหลักการจัดการ
ธุรกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน     ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
9  จังหวัด  ผลการวิจัยพบวา     

1)  ระดับความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งโดยรวมและจําแนกตามลักษณะของกิจการอยูในระดับมาก  แนวปฏิบัติที่เปนไปไดสูง
และควรปฏิบัติอยางมาก  คือ ตองประกอบดวยความซื่อสัตวสุจริต  ไมเอารัดเอาเปรียบผูเกี่ยวของ  
เชน  ลูกคา  แรงงาน  และผูสรางสินคาหรือวัตถุดิบ  

2)  หลักการ  เงื่อนไข  และแนวปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถนําไปประยุกตกับวิสาหกิจชุมชนไดทุกประเภทและทุกลักษณะกิจการไมแตกตางกัน  

3)  ขอเสนอแนะที่สําคัญในการประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน  คือ  ตองใหผูประกอบการเรียนรูเขาใจหลักการอยางจริงจังและควรประกอบการ
โดยยึดหลักปฏิบัติ คือ  ตองมีความรู  ตองมีคุณธรรมทํากิจการโดยความมีเหตุผลพอประมาณ  และ
สามารถ    คุมกันตนเองได   อุมชูตนเองได   ใหยืนบนขาตนเองได     

ไพฑูรย   การเพียร  (2544,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง    บทบาทของครูในการสงเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอแมสอด   จังหวัดเชียงใหม   
ผลการวิจัยพบวา    

1)  ดานการวางแผน   ครูผูสอนกําหนดเปาหมายในการสงเสริม  ทําแผนงาน
โครงการและกิจกรรมรองรับที่สามารถนําไปปฏิบัติได   โดยจะสงเสริมตามสถานการณและโอกาส   
คํานึงถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในปจจุบันของนักเรียนเปนหลัก  

2)   ดานการกระตุนและจูงใจ  ครูผูสอนใหความสําคัญในดานการรักษาความสะอาด
ของสถานศึกษา  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลใหกับนักเรียนที่มีมารยาทงาม   การทําโทษเด็กที่
ผิดระเบียบวินัยเปนการอบรมสั่งสอน   นอกจากยังกระตุนใหผูปกครองอบรม  ถายทอดระเบียบ
วินัยที่พึงประสงคแกบุตรหลานของตนเอง   

3)  ดานการประสานงาน  มีการประสานงานกับผูรวมงานและผูปกครองนักเรียน
ตลอดจนฝายปกครองของโรงเรียน  เพื่อรับทราบปญหาและดําเนินการสงเสริมวินัยแกนักเรียน  
เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนกัเรียน  

4)  ดานการประเมินผล  ครูผูสอนทําการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
สงเสริมวินัยแกนักเรียนอยางนอยสัปดาหละ  1 คร้ัง  โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบไมเปน
ทางการ   
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สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ   จากการศึกษาเอกสารเห็นไดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
หลักการหรือแนวคิดที่ระบบการศึกษาไดนํามาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อใหเกดิ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และไดศึกษา
แนวทางและวิธีดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  เพื่อที่จะใหทราบถึงสภาพ
ปญหา  แนวทางแกไขและความตองการ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการบูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรม  ตลอดทั้งโครงงาน  โครงการตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด     
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บทที่   3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยในครั้งนี้  มุงศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดังรายละเอียดตอไปนี้     

3.1  ประชากร 
3.2  กลุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล  

 

3.1  ประชากร  
 

ประชากร   คือ  ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง   
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  16  โรงเรียน  จํานวน   571     คน   
 

3.2 กลุมตัวอยาง 
  

3.2.1  การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดใชสูตรในการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการเทียบตารางเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  &  Morgan, 1970,  p. 608)  ไดกลุม
ตัวอยางครู 234  คน    

3.2.2  การเลือกกลุมตัวอยาง  
1)  ประชากรทุกระดับจะถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยการคํานวณสัดสวน                 

ดังรายละเอียดในตารางที่  3    
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ตาราง  3  จํานวนโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอน  ที่ใชเปนประชากรและกลุมตัวอยาง  
   

ท่ี รายชื่อโรงเรียน 
จํานวน 

ประชากรคร ู / คน 
จํานวน 

กลุมตัวอยางครู / คน 
1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง 39 16 
2 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 29 12 
3 โรงเรียนวัดสังฆราชา 41 17 
4 โรงเรียนวัดบํารุงร่ืน 32 13 
5 โรงเรียนวัดพลมานีย 36 15 
6 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน 24 10 
7 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 26 11 
8 โรงเรียนวัดบึงบัว 25 10 
9 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 20 8 

10 โรงเรียนลําพะอง 30 12 
11 โรงเรียนวัดราชโกษา 38 16 
12 โรงเรียนวัดขุมทอง 10 4 
13 โรงเรียนวัดลานบุญ 68 28 
14 โรงเรียนวัดปากบึง 49 20 
15 โรงเรียนแดงเปา (สิงสุขบูรณะ)  10 4 
16 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 94 38 

รวมทั้งหมด 571 234 

 
2)  การเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายจากบัญชีรายช่ือ

ครูในแตละโรงเรียนทั้ง   16  โรงเรียน  
 

 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

57 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 

3.3.1  การสรางเครื่องมือ   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดจัดทําขึ้นเปนแบบสอบถาม   โดย
จะมีลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 

1)   ศึกษาเอกสารและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
2)  กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัยนํามาใชเปนขอมูล

ในการสรางแบบสอบถาม  
3)  รางเครื่องมือวิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อพิจารณาความถูกตองของภาษา

และรูปแบบ  เมื่อไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  นํามาแกไข   จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว     นําเสนอผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   

4)  การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   (Content  Validity)  โดยผูเช่ียวชาญ  5  
ทาน   คือ  

(1)  รองศาสตราจารย  ดร.ปญญา  โพธ์ิฐิติรัตน   อาจารยคณะเทคโนโลยี        
การเกษตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรุงเทพมหานคร   

(2)   ผูชวยศาสตราจารย   ดร. อุทัย    ศิริภักดิ์     อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  อ.เมือง     จ.ฉะเชิงเทรา        

(3)   ผูชวยศาสตราจารย   ดร.ผดุงชัย    ภูพัฒน    อาจารยภาควิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      กรุงเทพมหานคร  

(4)   นายชลิต   พูลศิลป      หัวหนาฝายการศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง   
สังกัดกรุงเทพมหานคร   

(5)   นายปรีชา   ตอสุวรรณ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา   สํานักงาน
เขตลาดกระบัง    สังกัดกรุงเทพมหานคร 

5)   ทดสอบความเชื่อมั่น  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  
นําไปทดสอบใช  (Try  out)  กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงและไมใชกลุมตัวอยาง  คือ  ครูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา   สํานักงานเขตประเวศ   สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน   30   คน    

6 )   นํ าข อมู ลที่ ได จ ากการทดลองนํ าไปหาค าความ เชื่ อมั่ น   ( Reliability)                    
ของแบบสอบถาม โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient method)           
ของ  Cronbach   (บุญชม    ศรีสะอาด, 2535  หนา  96)   ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .9770    และรายดานดังนี้  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

58 

(1) การวิเคราะหอํานาจจําแนกรายขอ  (Item total Correlation)  ของ

แบบสอบถาม  ไดคาคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง    .26  -  .80   
(2)   การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability )  ของแบบสอบถาม  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  โดยหาที่ละสวนของคําถาม  ไดผลการวิเคราะหไดคา  ALPHA   เทากับ  0.9770  ถือวา
แบบสอบถามนี้นําไปใชเก็บขอมูลได   

7)   ปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหเปนเครื่องมือฉบับสมบรูณ   
8)   นําเครื่องมือไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  234   คน   เพื่อทําการวิจัย 

3.3.2   ลักษณะของเครื่องมือ     
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม        

ซ่ึงแบงออกเปน   5   ตอน   ดังนี้   
ตอนท่ี  1  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงจะสํารวจ

รายการเกี่ยวกับเพศ    อายุ    ระดับการศึกษา    ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระและสอนในระดับชั้น 
ตอนที่  2   เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยแตละระดับมีคะแนน  ดังนี้    
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด      หมายถึง 5  

   ความคิดเหน็อยูในระดับมาก            หมายถึง 4 
   ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง หมายถึง 3 
   ความคิดเหน็อยูในระดับนอย           หมายถึง 2 
   ความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด   หมายถึง   1 

ตอนที่  3   เปนคําถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน   

ตอนที่  4   เปนคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   
คือ   1)  การสนับสนุนจากโรงเรียน   2)  การสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ               
3)  การสนับสนุนจากชุมชน  โดยแตละระดับมีคะแนน  ดังนี้     

ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด      หมายถึง 5 
ระดับการปฏบิัติการมาก            หมายถึง 4  
ระดับการปฏบิัติการปานกลาง หมายถึง 3  
ระดับการปฏบิัติการนอย            หมายถึง 2 
ระดับการปฏบิัติการนอยทีสุ่ด   หมายถึง   1 
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ตอนท่ี  5  เปนคําถามปลายเปดที่ เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  

3.4.1 ผู วิ จั ยไดขอหนังสือขอความอนุ เคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลจาก                 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   ถึงหัวหนาฝายการศึกษา   สํานักงาน                   
เขตลาดกระบัง    สังกัดกรุงเทพมหานครและผูอํานวยการโรงเรียน  ทั้ง  16  โรงเรียน 

3.4.2   ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 234  คน    
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3.4.3  ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณของ
คําตอบ  ตรวจใหคะแนนและทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  

3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 

เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลวนําขอมูลที่ไดมาจัดการรวบรวม  จัดระเบียบแลวนํามา
วิเคราะหผลขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  จํานวน  234  ชุด  โดยใชสถิติดังนี้    

3.5.1  คํานวณคาความถี่  (Frequency)  และคารอยละ (Percentage)  ในสวนของขอมูลที่
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   

3.5.2  คํานวณหาคาความถี่ (Frequency)    คารอยละ  (Percentage)   คาเฉลี่ย  ( X )   และ  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   ในสวนของ   

1)  ขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
การแปลความหมายคาเฉลี่ย  (Mean)   ดังนี้    

   4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด      
  3.51 – 4.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดบัมาก            
  2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดบันอย           
  1.00– 1.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด   

2)  ขอมูลที่ เกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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3)  ขอมูลที่ เกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ    คือ                   
(1) การสนับสนุนจากโรงเรียน   (2) การสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ                          
(3)   การสนับสนุนจากชุมชน  

การแปลความหมายคาเฉลี่ย  (Mean)   ดังนี้      
4.51 - 5.00 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด   

  3.51 - 4.50 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการนอย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการนอยที่สุด 

3.5.3   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    จําแนกตาม
กลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way  ANOVA) 

3.5.4   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ตอมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จําแนกตาม
ระดับชั้นที่สอน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One – Way  ANOVA) 

3.5.5   การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน    
ทางเดียว   (One – Way  ANOVA)  

3.5.6  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   
(One – Way  ANOVA)  

3.5.7  การหาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน  

3.5.8  การวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content   Analysis) 
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บทที่  4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงในการศึกษาวิจัย    
คร้ังนี้ไดรวบรวมขอมูลจากครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  16   โรงเรียน  กลุมตัวอยาง จํานวน  234  คน  และเครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  10  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่  2  ความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
ตอนที่  3  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน  
ตอนท่ี  4   การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   คือ  1) การสนับสนุนจาก

โรงเรียน   2)  การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ   3) การสนับสนุนจากชุมชน  
ตอนที่  5  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนก

ตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน   
ตอนท่ี  6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนก

ตามระดับชั้นที่สอน   
ตอนท่ี 7  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ              

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน   
ตอนท่ี 8  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ             

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน   
ตอนที่  9  การหาคาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
ตอนที่ 10  การวิเคราะหขอมูลที่ เกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง   4  จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม  เพศ  อายุ   
   กลุมสาระและระดับชัน้สอน 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 56 23.93 
 หญิง 178 76.07 
อายุ ต่ํากวา  30  ป 42 17.95 
 30 – 40  ป 81 34.62 
 41 – 50  ป 58 24.79 
 51  ป  ขึ้นไป 53 22.65 

ต่ํากวาปริญญาตรี 1 0.43 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 210 89.74 

 ปริญญาโท 23 9.83 
 ปริญญาเอก 0 0.00 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 42 17.95 กลุมสาระ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 46 19.66 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 40 17.09 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 25 10.68 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม 
 

35 
 

14.96 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 20 8.55 
 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี
 

17 
 

7.26 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
 

9 
 

3.85 
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ตาราง   4  (ตอ)  จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  อายุ   
             สอนในกลุมสาระ   สอนในระดับชั้น    
  

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม สถานภาพ 

จํานวน รอยละ 
ระดับชั้นสอน    
 ช้ันประถมศึกษาปที่  1 33 14.10 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 26 11.11 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 33 14.10 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  4 47 20.09 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  5 47 20.09 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  6 48 20.51 

 
จากตาราง 4  แสดงวา  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกไดดังนี้    

 1. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  จํานวน 234  คน  สวนใหญเปนหญิง   จํานวน  
178   คน  คิดเปนรอยละ  76.07  เปนชาย  จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ  23.93  
 2.  อายุของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  30  ถึง  40  ป  จํานวน  81  
คน  คิดเปนรอยละ  34.62  และตามลําดับ  อายุระหวาง 41  ถึง 50  ป  จํานวน  58  คน  คิดเปน    
รอยละ  24.79   อายุ   51 ป ขึ้นไป  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  22.65  ต่ํากวา  30  ป จํานวน  42  
คน  คิดเปนรอยละ  17.95     
 3. ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน  210   คน   คิดเปนรอยละ  89.74   และตามลําดับมีระดับการศึกษาปริญญาโท  จํานวน  23  
คน  คิดเปนรอยละ 9.83  ต่ํากวาปริญญาตรี   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ  0.43    
 4.  ผูตอบแบบสอบถาม   สวนใหญสอนอยูใน  กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  
จํานวน  46 คน  คิดเปนรอยละ  19.66  และสอนกลุมสาระอื่นตามลําดับดังนี้   สอนกลุมสาระ      
การเรียนรูวิชาภาษาไทย   จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  17.95  สอนกลุมสาระวิทยาศาสตร   
จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  17.09   สอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  14.96  สอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ   
จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  10.68   สอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ   จํานวน  20  คน       
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คิดเปนรอยละ  8.55  สอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน   17  คน  
คิดเปนรอยละ  7.26   กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  จํานวน  9  คน  คิดเปน      
รอยละ  3.85 
 5.  ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  48   คน  
คิดเปนรอยละ  20.51  และสอนในระดับชั้นอื่นตามลําดับดังนี้   สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  
4   จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  20.09 สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5   จํานวน  47   คน      
คิดเปนรอยละ  20.09  สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  14.10   
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  14.10 สอนในระดับ          
ช้ันประถมศึกษาปที่  2   จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ   11.11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

65 

ตอนที่  2   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของครูที่มตีอปรัชญาเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
 
ตาราง  5    คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญา   
                  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

n = 234 
ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 
1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนํามาเปนวิถีทางแหง 
 การดําเนนิชีวติได 

4.50 0.57 มาก 

2.   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเสริมสรางความคิดและความรูใหรูจัก
 ความพอมี (คอื การผลิต) พอกินและพอใชได (คือ การบริโภค) 

4.50 0.59 มาก 

3.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนวิถีทางที่จะทําใหมีการพฒันา
 ตนเองอยางยั่งยืน 

4.52 0.57 มากที่สุด 

4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ
 และสงเสริมใหประชาชนดาํรงชีวิตอยูบนพื้นฐานของความ        
     พอมี   พอกิน  พอใช 

4.58 0.57 มากที่สุด 

5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเนนการมีความสามารถในการ
 พึ่งตนเอง 

4.58 0.57 มากที่สุด 

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเนนการพอใจในการดําเนนิชีวติ 
 ของตนเอง 

4.53 0.62 มากที่สุด 

7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมุงเนนการพัฒนาประเทศที่สอดคลอง
 กับความตองการของชุมชน 

4.36 0.65 มาก 

8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คอื การดํารงอยูและการปฏิบตัิตน 
 ตามทางสายกลาง 

4.45 0.56 มาก 

9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมีความเชื่อมโยงกับชุมชนที่สามารถ
 สรางความเขมแข็งดานความคิดที่จะพึ่งพาตนเอง 

4.44 0.63 มาก 

10. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนําไปประยุกตใชในกจิกรรม 
 การเรียนการสอนในโรงเรียนได 

4.38 0.62 มาก 
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ตาราง  5  (ตอ)  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความคิดเหน็ของทานที่มีตอปรัชญา 
           เศรษฐกจิพอเพียง   
 

n = 234 
ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 
11. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถประยุกตใชในการพัฒนา
 ระบบการศึกษาได  

4.29 0.66 มาก 

12. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
 นักเรียนและสามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

4.30 0.68 มาก 

รวม 4.45 0.61 มาก 

 
 จากตาราง  5  พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก  ( X = 4.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีระดับสูงสุด  ไดแก  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศและสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบน

พื้นฐานของความพอมี  พอกิน  พอใช  ( X  = 4.58)  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการมี

ความสามารถในการพึ่งตนเอง  ( X  = 4.58)  สวนขอที่มีระดับต่ําสุด  ไดแก  ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถประยุกตใชในการพัฒนาระบบการศึกษาได  ( X  = 4.29)  สวนขออ่ืน ๆ เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการพอใจในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง  ( X  = 4.53)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาเปนวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตได       

( X =4.50) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร างความคิดและความรู ให รู จัก  ความพอมี                        

(คือ  การผลิต) พอกินและพอใชได   (คือ การบริโภค) ( X  = 4.50)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ        

การดํารงอยูและการปฏิบัติตนตามทาง  สายกลาง  ( X  = 4.45)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ

เชื่อมโยงกับชุมชนที่สามารถสรางความเขมแข็งดานความคิดที่จะพึ่งพาตนเอง ( X  = 4.44)       
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได   
( X  = 4.38)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนการพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน ( X  = 4.36) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับนักเรียนและ

สามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได   ( X  = 4.30)   ตามลําดับ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

ประยุกตใชในการพัฒนาระบบการศึกษาได  ( X  = 4.29)   
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ตอนที่  3   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ตาราง  6  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการปฏบิัติการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ไปประยกุตใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

n = 234 
การปฏิบตัิการ 

X S.D. ระดับ 
1.  มีการจัดทําแผนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

3.68 0.71 มาก 

2.  มีการสงเสริมนโยบายใหเกิดการเรยีนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงแกครูและนักเรียน 

3.91 0.70 มาก 

3.  มีการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง 

3.90 0.69 มาก 

4.  มีการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการเรียน
 การสอน 

3.90 0.77 มาก 

5.  มีการสงเสริมกิจกรรม  โครงงานและนทิรรศการที่สอดคลองกับ
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.85 0.80 มาก 

6.  มีสงเสริมการศึกษาวจิัยเพือ่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
 สูกระบวนการเรียนการสอน 

3.70 0.76 มาก 

7. มีการชี้แจง  ใหความรู  ความเขาใจและเหน็คุณคาในปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง 

3.94 0.79 มาก 

8. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง 

3.82 0.76 มาก 

9.  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมความรู  ความเขาใจในเรื่องปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง 

3.87 0.75 มาก 

10. นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.44 0.78 ปาน

กลาง 
11. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.55 0.78 มาก 
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ตาราง  6 (ตอ)  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการปฏิบัติการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
                         ไปประยกุตใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
 

n = 234 
การปฏิบตัิการ 

X S.D. ระดับ 
12. มีการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรูของผูเรียนตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.69 0.82 มาก 

13. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวใหความรูเกีย่วกับหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนอยูเสมอ 

3.63 0.84 มาก 

14. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาการเรยีนรูและการประกอบ
 อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.67 0.81 มาก 

15. มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดวางแผนอนาคตของตนเองที่สอดคลอง
 กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.59 0.82 มาก 

16. มีการจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในสถานศึกษาตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.78 0.85 มาก 

17. มีการจัดกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงเพื่อรวมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน 

3.71 0.88 มาก 

18. การจัดกจิกรรมที่เนนการมสีวนรวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.68 0.84 มาก 

19. มีการใชส่ือการเรียนรูที่นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใน
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.62 0.80 มาก 

20. มีการผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลอง
 กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.53 0.82 มาก 

21. มีการเผยแพรส่ือ/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงของสถานศึกษาสูชุมชน 

3.56 0.83 มาก 

22. นักเรียนมีสวนรวมในการพฒันาแหลงการเรียนรูเกีย่วกบัหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

3.62 0.83 มาก 

23. นักเรียนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชใน
 ชีวิตประจําวันได 

3.84 0.84 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ)   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการปฏิบัติการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
                         ไปประยกุตใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 

n = 234 
การปฏิบตัิการ 

X S.D. ระดับ 

24. มีการติดตามประเมินผลการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
 สถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

3.56 0.82 มาก 

25. มีการนําผลประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
 การเรียนการสอน 

3.56 0.82 มาก 

รวม 3.70 0.80 มาก 

 
 จากตาราง 6  พบวา  การปฏิบัติการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   โดยภาพรวม   อยูในระดับมาก ( X  = 3.70)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา ขอที่มีระดับสูงสุด  ไดแก  มีการชี้แจงใหความรู  ความเขาใจและเห็นคุณคาในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ( X =3.94)   และขอที่มีระดับต่ําสุด   ไดแก  นักเรียนมีผลงานที่ เกิดจาก            

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X = 3.44)  สวนขออ่ืน  ๆ       
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้   มีการสงเสริมนโยบายใหเกิดการเรียนรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแกครูและนักเรียน  ( X =3.91)  มีการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X =3.90)  มีการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการ

เรียนการสอน  ( X =3.90)   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู  ความเขาใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ( X =3.87)  มีการสงเสริมกิจกรรม  โครงงานและนิทรรศการที่สอดคลองกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.85) นักเรียนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  ( X =3.84)   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ( X =3.82)  มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.78)  มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน  ( X =3.71)  มีสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการเรียนการสอน  ( X =3.70)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X  =3.69)  การจัดกิจกรรมที่เนน

การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.68)                 
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มีการจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   ( X =3.67)   มีการจัดกิจกรรมแนะแนวใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก

นักเรียนอยูเสมอ  ( X =3.63)  มีการใชส่ือการเรียนรูที่นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =3.62)   มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดวางแผนอนาคตของ

ตนเองที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.59)  มีการเผยแพรส่ือ/แหลงเรียนรูที่

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสูชุมชน  ( X =3.56) มีการติดตามประเมินผล

การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ( X =3.56) มีการนําผล

ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ( X =3.56)  ผูเรียนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.55)  และมีการผลิต
ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
( X =3.53)   
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ตอนที่  4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ตาราง  7  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการไดรับการสนับสนุน 
 จากโรงเรียน 
 

n = 234 
ระดับการปฏบิัติการ 

X S.D. ระดับ 

1.  โรงเรียนสนับสนุนใหประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในแผนปฏิบัตงิานประจําป 

3.91 0.73 มาก 

2. โรงเรียนสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
 การในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.40 0.75 มาก 

3.  โรงเรียนมีการสงเสริมการศึกษาวจิัยเพื่อประยุกตใชปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 

3.67 0.78 มาก 

4. โรงเรียนมีการติดตามประเมนิผลการประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.71 0.85 มาก 

5. โรงเรียนสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกฝาย
 ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.81 0.79 มาก 

6. โรงเรียนวางระบบบริหารจดัการของโรงเรียนใหเปนไปตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.78 0.77 มาก 

7. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูแบบบูรณา
 การตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3.86 0.78 มาก 

8. โรงเรียนมีการพัฒนาครู – บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู
 แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.83 0.79 มาก 

9. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรมหรือโครงการที่
 สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.66 0.84 มาก 

รวม 3.85 0.79 มาก 
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 จากตาราง  7  พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในการปฏิบัติการของครูที่มีตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยภาพรวม    อยูในระดับมาก  ( X =3.85 )   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา   ขอที่มีระดับสูงสุด   ไดแก  โรงเรียนสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X =4.40)   และขอที่มีระดับต่ําสุด    ไดแก  โรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

( X =3.66)  สวนขออ่ืน ๆ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้   โรงเรียนสนับสนุนใหประยุกตใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติงานประจําป  ( X =3.91) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

กลุมสาระการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.86)  โรงเรียนมีการ
พัฒนาครู  บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
( X =3.83)  โรงเรียนสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกฝายประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ( X  = 3.81) โรงเรียนวางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    ( X  =3.78) โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (X =3.71)   และโรงเรียนมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ( X =3.67) 
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ตาราง  8   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการไดรับการสนับสนุน         
                  จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
 

n = 234 
ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 
1. หนวยงานราชการมีนโยบายในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงสูโรงเรียน 

3.86 0.88 มาก 

2. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการ
 ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

3.52 0.85 มาก 

3. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานบุคลากร  ผูเชี่ยวชาญ
 มาใหความรูแกครูและนกัเรยีนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.44 0.93 ปานกลาง 

4. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือวัสด ุ
 ที่เปนประโยชนในการจัดกจิกรมที่สอดคลองกับปรัชญา        
      เศรษฐกิจพอเพียง 

3.41 0.92 ปานกลาง 

5. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาใน
 การประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

3.41 0.91 ปานกลาง 

6. หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานเอกสารที่เกี่ยวกบั
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่เปนแนวทางและความรูแกครู

 และนักเรียน 

3.52 0.91 มาก 

รวม 3.53 0.90 มาก 
  
 จากตาราง 8  พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 3.53 )   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   ขอที่มีระดับสูงสุด  ไดแก  หนวยงานราชการมีนโยบายในการ
สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน ( X  = 3.86)  และขอท่ีมีระดับต่ําสูง ไดแก หนวยงาน
ราชการใหการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน  ( X =3.41) และหนวย งานราชการใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือวัสดุที่เปนประโยชน
ในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.41)  สวนขออ่ืน  ๆ              
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ เพือ่การ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ( X =3.52)  หนวยงานราชการใหการสนับสนุน
ดานเอกสารที่ เกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแนวทางและความรูแกครูและ          
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นักเรียน  ( X =3.52)  และหนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานบุคลากร  ผูเชี่ยวชาญมาใหความรู
แกครูและนักเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ( X  = 3.44)    
 
ตาราง  9   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการไดรับการสนับสนุน 
   จากชุมชน 
 

n = 234 
ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 
1. ชุมชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการประยกุตใช
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียน 

3.16 0.87 ปานกลาง 

2. ชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคลากรปรัชญาชาวบานมาให
 ความรูแกครูและนักเรยีนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.21 0.94 ปานกลาง 

3. ชุมชนใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือวัสดุที่เปนประโยชน    
   ในการจดักิจกรรมที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

3.19 0.94 ปานกลาง 

4. ชุมชนใหการสนับสนุนดานการใหคําปรกึษาในการ
 ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

3.20 0.90 ปานกลาง 

5. ชุมชนใหการสนับสนุนดานเอกสารที่เกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกิจ    
      พอเพียงเพือ่เปนแนวทางและความรูแกครูและนักเรยีน 

3.10 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.92 ปานกลาง 

  
 จากตาราง  9  พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ในการปฏิบัติการของครูที่มีตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.17 )  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ   พบวา   ขอที่ระดับสูงสุด  ไดแก  ชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคลากรปรัชญาชาวบานมาให
ความรูแกครูและนักเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.21)  และขอที่มีระดับต่ําสุด  
ไดแก  ชุมชนใหการสนับสนุนดานเอกสารที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแนวทางและ

ความรูแกครูและนักเรียน  ( X  = 3.10)  สวนขออ่ืน  ๆ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ชุมชน
ใหการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน    
( X  = 3.20) ชุมชนใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือวัสดุที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.19)   และชุมชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ

เพื่อการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  ( X  = 3.16)   
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ตอนที่  5  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนก 
                 ตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน 
   
ตาราง    10   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จําแนกตามกลุม 

สาระที่ปฏิบัติการสอน  (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา )  

 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

7 
226 
233 

1.30 
41.46 
42.77 

.18 

.18 
1.01 .42 

 
 จากตาราง 10   พบวา   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่        
ระดับ  0.05   
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ตอนที่  6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนก 
                ตามระดับชั้นที่สอน 
 
ตาราง    11   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนกตาม 

ร ะ ดั บ ชั้ น ที่ ส อน  (ชั้ น ป ร ะถมศึ ก ษ าป ที่   1  ,  ช้ั นป ร ะถม  ศึ ก ษ าป ที่   2 ,                            
ชั้นประถมศึกษาปที่   3  ,  ชั้นประถมศึกษาปที่   4  ,  ชั้นประถมศึกษาปที่   5 ,               
ชั้นประถมศึกษาปที่  6)  

 
 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
228 
233 

1.09 
41.68 
42.77 

.21 

.18 
1.19 .31 

 
 จากตาราง 11   พบวา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามระดับชั้นที่สอน   แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     
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ตอนที่  7  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัด 
                 กิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  
 
ตาราง   12    การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ  

เรียนการสอน จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี        
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ) 

 
 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการจัดกจิกรรมการ         
เรียนการสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม  

7 
226 

233 

3.19 
85.93 
89.12 

.45 

.38 
1.19 .30 

 
 จากตาราง  12    พบวา  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   จําแนกตามระดับกลุมสาระที่สอน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ  0.05   
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ตอนที่  8  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัด 
                 กิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นทีส่อน   
 
ตาราง    13   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนกตาม 

ระดับชั้ นที่ สอน  (ชั้ นประถมศึ กษาป ที่   1 ,   ช้ั นประถม  ศึ กษาป ที่    2   ,                          
ชั้นประถมศึกษาปที่   3  ,  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  , ช้ันประถมศึกษาปที่  5   ,           
ชั้นประถมศึกษาปที่  6)   

 

ประเด็น  
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการจัดกจิกรรมการ         
เรียนการสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
228 
233 

5.30 
83.82 
89.12 

1.06 
.36 

2.88* .01 

 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  

 
 จากตาราง  13   พบวา   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

 เมื่อพบความแตกตางของการเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการในโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน  จึงนํามา
เปรียบเทียบเปนรายคู   ดวยวิธีของ  LSD  (Least  Significant  Difference)   ดังปรากฏในตาราง  14 
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ตาราง   14    การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช    
  ในการจัดกิจกรรม การเรียนการในโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน             

( ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ,   ชั้นประถม ศึกษาปที่  2 ,  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 ,            
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ,  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 ,   ช้ันประถมศึกษาปที่  6) 

 
 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต 
ใชในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

 
ป. 1 

 

 
ป. 2 

 

 
ป3 

 

 
ป. 4 

 

 
ป. 5 

 

 
ป.6 

 

ป.1    X  3.71 - - - -  - 

ป. 2   X   3.52 0.19 - - - - - 

ป. 3   X  3.55 0.16 0.02 - - - - 

ป. 4   X   3.78 0.07 0.26 0.23 - - - 

ป. 5   X  3.57 0.13 0.05 0.02 0.20 - - 

ป. 6  X  3.93 0.22 0.41* 0.38* 0.15 0.35* - 

 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

 
จากตาราง  14   พบวา  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน       

การ   จัดกิจกรรมการเรียนการในโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน  พบวา ระดับ        
ชั้นประถมศึกษาปที่  2   กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  กับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กับชั้นประถมศึกษาปที่  6              
มี  ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
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ตอนที่  9  การหาคาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจ 
                พอเพียงกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม        
                 การเรียนการสอน     
 

ตาราง   15   ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
                       นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
 

ประเด็น 
 ความคิดเหน็ของครูที่มีตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยกุตใชในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน     
ความคิดเหน็ของครูที่มีตอปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1 .39* 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน     

.39* 1 

 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง  15  พบวา   ความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
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ตอนที่  10  การวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใช 
                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรียน    

ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน   สามารถแยกเปนประเด็นได
ดังนี้ 

1. ดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน   พบวา  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  อยูในระดับรอยละ 14.10  การนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ๆ  อยูในระดับรอยละ 56.41  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   โดยปลูกฝงใหใชชีวิตแบบพอเพียง    อยูในระดับรอยละ 29.49   

2.    ดานการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆ  ในโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา  มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆ  ในโรงเรียนใหสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อยูในระดับรอยละ  100  โดยสวนใหญ ไดแก  โครงการสหกรณรานคา
ในโรงเรียน  และโครงการเกี่ยวกับการเกษตร  ไดแก  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการ
เล้ียงปลา   โครงการเพาะเห็ด   นอกจากนั้นไดแก  โครงการออมทรัพย   โครงการทําปุยหมัก
ชีวภาพจากเศษใบไม    โครงการประหยัดพลังงาน   โครงการธนาคารขยะ     

3.   ดานปญหาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการเรียนการสอน  พบวา   
มีปญหาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตในการเรียนการสอน   อยูในระดับรอยละ  54.27  
ไมมีปญหาในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตในการเรียนการสอน  อยูในระดับรอยละ 
45.73 

4.   ดานความตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชน
แกผูเรียน  พบวา   ความตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชน
แกผูเรียน อยูในระดับรอยละ 94.87 ความไมตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียน   อยูในระดับรอยละ 5.13   

5.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวา  มีความตองการใหหนวยงานอื่นทุกหนวยงาน  มีสวนรวม
ในการดําเนินการ อยูในระดับรอยละ 53.85   ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
รูปธรรม อยูในระดับรอยละ  45.30   
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บทที่  5 
สรุป   อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยในครั้งนี้    เปนการศึกษาวิจัยถึงการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
โรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน   ปจจัยสนับสนุนตอบทบาทของครูใน
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและปญหา  ความตองการในการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  16   โรงเรียน  จํานวน   571 คน      
โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง   ผูวิจัยไดใชสูตรในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยการ
เทียบตารางเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  ไดกลุมตัวอยางครู   234  คน  
การกํ าหนดกลุ มตั วอย า ง โดยประชากรทุ กระดั บจะถู ก เ ลื อก เปนกลุ ม ตั วอย า ง โดย                          
การคํานวณสัดสวน   และการเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายจากบัญชี
รายช่ือครูในแตละโรงเรียนทั้ง   16  โรงเรียน   เพื่อทําการวิจัย             

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม        
ซ่ึงแบงออกเปน   5   ตอน   ดังนี้   

ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่  2  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง          
ตอนที่  3  เปนคําถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  
ตอนที่  4   เปนคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    
ตอนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดที่ เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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หลังจากสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   
(Content  Validity)  โดยผูเช่ียวชาญ   5  ทาน  และผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดสอบความเชื่อมั่น  
โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไดรับการปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบใช  (Try   out)   กับกลุมที่
มีลักษณะใกลเคียงและไมใชกลุมตัวอยาง  คือ   ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา  
สํานักงานเขตประเวศ   สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน   30   คน   และไดนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทดลองนําไปหาคาความเชื่อมั่น   (Reliability)  ของแบบสอบถาม   โดยใชการคํานวณคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient  method ) ของ  Cronbach   (บุญชม   ศรีสะอาด,   2535  
หนา  96)   ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น  ( Reliability )  ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .9770     

สถิติที่ ใชในการวิ เคราะหขอมูล   ไดแก   คา เฉ ล่ีย  ( X )   คารอยละ (Percentage)       
คาความถี่   (Frequency)   ความสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  คาความแปรปรวน
ทางเดียว    (One – Way  ANOVA)   และคาสหสัมพันธของเพียรสัน       
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
  

ผลของการวิจัยสรุปไดดงันี้    
5.1.1 ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 234  สวนใหญเปนครู    

เพศหญิง   จํานวน  178   คน  คิดเปนรอยละ  76.07    มีอายุอยูระหวาง  30  ถึง  40  ป  จํานวน        
81  คน  คิดเปนรอยละ  34.62   ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน  210   คน   คิดเปนรอยละ  
89.74     ทําการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  19.66    
และทําการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  48   คน  คิดเปนรอยละ  20.51   

5.1.2  ความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X  = 4.45)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอท่ีมีระดับสูงสุด  ไดแก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศและสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของความพอมี   
พอกิน  พอใช ( X  = 4.58) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการมีความสามารถในการพึ่งตนเอง             

( X  = 4.58) และ ขอที่มีระดับต่ําสุด  ไดแก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชใน        

การพัฒนาระบบการศึกษาได ( X  = 4.29)            
5.1.3   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม   อยูในระดับมาก  ( X  = 3.70)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีระดับสูงสุด     
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ไดแก    มีการชี้แจงใหความรู  ความเขาใจและเห็นคุณคาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X  = 3.94)   
และขอที่มีระดับต่ําสุด   ไดแก  นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X  = 3.44) 

5.1.4   การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   แบงตามดานตาง  ๆ  ไดดังนี้     
1)   การสนับสนุนจากโรงเรียน   โดยภาพรวม    อยูในระดับมาก   ( X =3.85)           

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีระดับสูงสุด   ไดแก  โรงเรียนสนับสนุนใหนําหลัก      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X  = 4.40)   และขอทีม่ี
ระดับต่ําสุด    ไดแก  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.66)   

2)   การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ    โดยภาพรวม   อยูในระดับมาก               
( X  = 3.53)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา   ขอที่มีระดับสูงสุด  ไดแก   หนวยงานราชการมี

นโยบายใน  การสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน  ( X  = 3.86)  และขอท่ีมีระดับต่ําสุด  
ไดแก หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน  ( X  = 3.41)   และหนวยงานราชการใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือวัสดุ     

ที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X  = 3.41) 

3)  การสนับสนุนจากชุมชน  โดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.17)          
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   ขอที่มีระดับสูงสุด  ไดแก  ชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคลากร
ปราชญชาวบานมาใหความรูแกครูและนักเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( X  = 3.21) และ
ขอที่มีระดับต่ําสุด  ไดแก  ชุมชนใหการสนับสนุนดานเอกสารที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเปนแนวทางและความรูแกครูและนักเรียน  ( X  = 3.10) 
5.1.5   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนกตาม

กลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน  พบวา   แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
5.1.6   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนกตาม

ระดับชั้นที่สอน  พบวา   แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     
5.1.7   การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอน  จําแนกตามกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05    

5.1.8   การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นที่สอน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2   กับระดับ         
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ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6  และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กับชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  

5.1.9  ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    พบวา   ความ
คิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
5.1.10 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใช       

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน       
ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน   สรุปไดดังนี้  
 1)   ดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน   พบวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอน  อยูในระดับรอยละ 14.10  การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับ         
กลุมสาระการเรียนรู อ่ืน  ๆ  อยูในระดับรอยละ 56.41  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝงใหใชชีวิตแบบพอเพียง  อยูในระดับ
รอยละ 29.49     

2)  ดานการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในโรงเรียนใหสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในโรงเรียนสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับรอยละ 100  ไดแก  โครงการสหกรณรานคาในโรงเรียนและ
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
  3)  ดานปญหาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการเรียนการสอน
พบวา  มีปญหาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตในการเรียนการสอน  อยูในระดับรอยละ  
54.27  ไมมีปญหาในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตในการเรียนการสอน  อยูในระดับ   
รอยละ 45.73 
  4)   ดานความตองการที่จะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิด

ประโยชนแกผูเรียน  พบวา  ความตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิด
ประโยชนแก ผู เ รี ยน  อยู ในระดับรอยละ  94 .87   ความไมตองการที่ จะบูรณาการหลัก               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียน   อยูในระดับรอยละ  5.13        
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  5)  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  พบวา  มีความตองการใหหนวยงานอ่ืนทุกหนวยงาน      
มีสวนรวมในการดําเนินการ  อยูในระดับรอยละ  53.85   ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนรูปธรรม อยูในระดับรอยละ  45.30   
 

5.2  อภิปรายผล 
  

จากการศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา  
สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร   มีประเด็นที่คนพบและควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

5.2.1  ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร        
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นที่มี
ระดับสูงสุด คือ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศและสงเสริมให
ประชาชนดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของความพอมี พอกิน  พอใช  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาครูมีความรูความ
เขาใจและเล็งเห็นความสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยถือวาเปนแนวทางที่จะเปนการ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ปรียานุช   พิบูลส
ราวุธ (2539,  หนา 21 -27 )    ไดกลาวไววา   การจัดการศึกษาที่สมบูรณเกิดความสมดุลและมี
คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่ครูหรือผูที่เกี่ยวของกับการศกึษา

ที่จะตองคํานึง  ตระหนักเห็นความสําคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว  ก็จะทําใหเกิดการ
จัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเพื่อเปนพื้นฐานใหเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณ                    
ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ   ศิริพร  ศีติสาร  ( 2551, หนา 91)   ที่ศึกษาวิจัย  เร่ือง   การศึกษาปจจัย
ที่สัมพันธกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  1.  ดานการสรางความคิดรวมยอดที่ตรงกัน  ในเรื่องคานิยม  
ความคิด  ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อยูในระดับมาก   

5.2.2    การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ  อยูในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีระดับมากสุด  คือมีการชี้แจงให
ความรู  ความเขาใจและเห็นคุณคาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงชี้ใหเห็นไดวาครูเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตของนักเรียน    และครูเองควรตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงถือไดวาเปนแนวคิดที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได   และที่สําคัญเพื่อที่นําเขาไปสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ   เปนการฝกเด็กใหคิด
เปน  ทําเปนอยางมีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในดานตาง ๆ  แตถาดูจากผลวิจัยในประเด็นการประยุกตใช
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการศึกษาได  อยูระดับต่ํา  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาครูยัง
ไมมีแนววิธีการในการที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน  
แตครูก็ยังไดทําหนาที่โดยการใหคําแนะนํา   ชี้แจง  เพื่อสรางความเขาใจที่ดีของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนักเรียน  ที่จะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ปรียานุช       
พิบูลสราวุธ   (2539,  หนา  21 -27)    ไดกลาววา  การขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาวา  เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องนามธรรม  การขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในระยะแรก  จึงเริ่มจากการสรางความรู  ความเขาใจที่ถูกตองและ
ชัดเจน   เพื่อนําไปสูการสรางกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนที่เปนรูปธรรม      ซ่ึงในกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียนนั้น  ผูเรียนที่มีลักษณะและการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รวมไปถึง

ประยุกตใหนักเรียนใชความรู  อยางรอบคอบระมัดระวัง  ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ดวยความ
รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน อดทน  มีความเพียร  มีวินัย  มีสัมมาคารวะรูจัก  
ทําประโยชนใหกับสังคมรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  และสืบสานวัฒนธรรมไทย   

5.2.3  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการแบงออกเปน 3  
หนวยงาน  คือ    

1) การไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน โดยภาพรวมแลว  การไดรับการสนับสนุน
จากโรงเรียนอยูในระดับ มาก โดยประเด็นที่ไดรับการสนับสนุนมากสูงสุด คือ โรงเรียนสนับสนุน
ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลวิจัยของ   มยุรี   พิมพสุวรรณ (2545, หนา 83 – 84 )  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานและ
ความตองการแนะนําการดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหมในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การดําเนินงานโครงการทฤษฎี
ใหมในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง  ดานบุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน อยู
ในระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  สุดาวรรณ  เครือพานิช   (2551,  หนา 82 – 83)           
ไดกลาวไววา  ปจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับกลาวถึง เปนที่ยอมรับและมีบทบาทมาก
ขึ้นในสังคมไทย     เร่ิมจากการที่รัฐบาลไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
บริหารประเทศ     ซ่ึงสงผลใหแตละกระทรวงตางมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานตาง ๆ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10ไดบรรจุ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว   และลาสุดกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดในทางปลูกฝงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเปนหลักสูตรการเรียนการ
สอน ซ่ึงจะเริ่มจากในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และการ
วางแผนที่จะนําหลักสูตรดังกลาวไปใช   แลวจึงขยายผลสูโรงเรียนตาง ๆ ทั้งนี้โรงเรียนแตละแหง
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สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไดตามบริบทในแตละพื้นที่   นับเปนแนวคิดที่ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดนอมนําแนวพระราชดําริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ซ่ึงเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไทยรักการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 

2)  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  โดยไดรับการสนับสนุนมากสูงสุดคือประเด็น   หนวยงานราชการมีนโยบายในการ
สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   สุดาวรรณ  เครือพานิช  
(2551, หนา 82 – 83)  ไดกลาวไววา  กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดในการปลูกฝงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเปนหลักสูตรการเรียน

การสอน ซ่ึงจะเริ่มจากในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
วางแผนที่จะนําหลักสูตรดังกลาว ไปใชในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 175 เขตทั่วประเทศ เขตพื้นที่ละ 1 
โรงเรียน เพื่อเปนโรงเรียนนํารอง แลวจึงขยายผลสูโรงเรียนตาง ๆ  

3) การไดรับการสนับสุนนจากชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงชุมชน
ใหการสนับสนุนในดานบุคลากร  ที่เปนปราชญชาวบานมาใหความรูแกครูและนักเรียนในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แมจะใหการสนับสนุนอยูในระดับที่ปานกลาง  ปราชญชาวบานหรือ     
ผูที่ความรู  เชียวชาญในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังมาใหความรู  ความเขาใจแกนักเรียน          
ซ่ึงถือไดวาเปนความรูจากภายนอกโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  มยุรี พิมพสุวรรณ 
(2545,  หนา  83)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานและความตองการแนะนําการดําเนินงาน
โครงการทฤษฎีใหมในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   
อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอด็ พบวา การดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหมในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดานบุคลากร  ผูปกครองนักเรียนใหความสําคัญและการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูในระดับ       ปานกลาง 

5.2.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจําแนก
ตามระดับกลุมสาระที่ปฏิบัติการสอนและตามระดับชั้นที่สอน  ซ่ึงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจําแนกทั้งสองดาน คือ สอนในกลุมสาระและสอนใน
ดับชั้น  พบวา  มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐาน ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดเห็นที่ไม
แตกตางกัน   แสดงความวาครูจะสอนอยูในกลุมสาระใดหรือวาสอนอยูในระดับชั้นใด ก็ยอมมี
แนวความคิดที่ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวาสอดคลองกับผลวิจัย
ในเบื้องตน  ในดานความคิดเห็นของครูที่มีปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยูในระดับมาก  ในประเด็น   
มีการชี้แจงใหความรู  ความเขาใจและเห็นคุณคาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2.5   การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยจําแนกตามกลุมสาระที่สอนและตามระดับชั้นที่สอน  ซ่ึงการเปรียบเทียบนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการจําแนกทั้งสอนดาน
นั้นมีผลแตกตางกัน พบวา  การเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยจําแนกตามกลุมสาระที่สอน  มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน   อาจจะเปนเพราะวา  ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
แตละ   กลุมสาระไดนําเอาหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปสอดแทรกรายวิชาหรือกลุม
สาระตาง   ๆ  เพื่อใหเกิดการบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน   แมในแตละกลุมสาระจะมี
เนื้อหาสาระที่ชัดเจนในแตละกลุมสาระอยูแลว   ยังอาจจะสามารถสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอีก  สวนการเปรียบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน      โดยจําแนกตามระดับชั้นที่สอน    มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ   
0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  2   กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  กับระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  6   และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กับชั้นประถมศึกษาปที่  6   มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  อาจจะเปนเพราะวา  การสอนของครูแตละในระดับชั้น
นั้น   สงผลตอ      การเรียนการสอนหรือการรับรูของนักเรียน  ซ่ึงนักเรียนในแตละชั้นมีวุฒิภาวะ
หรือการรับรูเร่ืองราวตาง  ๆ  ที่ครูไดถายทอดใหไปนั้นไมเหมือนกัน  เด็กโตกวายอมมีการรับรูหรือ
พัฒนาการดีกวาเด็กที่มีอายุนอยกวา ฉะนั้นจึงสงผลใหการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการ
หรือประยุกตในการกระบวนการเรียนการสอนของครูในแตระดับชั้นอาจจะไมเหมือกัน  

5.2.6 ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  ความ
คิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ซ่ึงถานําสองประเด็นกลับมาวิเคราะห
ผลวิจัยของทั้งสองประเด็นก็อยูในระดับมากซึ่งแยกออกเปนประเด็นคือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยูในระดับมาก  สวนประเด็นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก  ผลความสัมพันธ
ของท้ังสองประเด็นนั้นมีความสัมพันธกันทางบวกก็เปนไปได   อาจจะเปนเพราะวา  ความคิดเห็น
ของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนไปในแนวทางที่ดี  ตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของหลัก      
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สามารถที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหยั่งยืนได 
และครูก็ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนใหเกิด   
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การบูรณาการที่สงผลตอประสิทธิภาพ ทางดานพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีประหยัด   
อดออม   มีเหตุผลและที่สําคัญมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิริพร  ศีติสาร 
(2551,  หนา  106)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1   ในดาน

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการและปจจัยดานแรงจูงใจกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน  พบวา  ปจจัยดานองคการและปจจัยทางดานแรงจูงใจมี
ความสัมพันธทางบวกกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเอกชน 
อยูในระดับปานกลางทุกดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05       

5.2.7  ปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน    สําหรับผลวิจัยในประเด็นปญหา พบวา  มีปญหาอยูใน
ระดับ  รอยละ  54.27  ไมมีปญหาอยูในระดับ  รอยละ 45.73  ระยะหางของทั้งสองคาอยูในระดับ
ใกลเคียงกัน  แตปญหาก็มีอยูในระดับมากกวา   ซ่ึงโดยความเปนครูแลวถือวามีหนาที่ในการ
ถายทอดองคความรูใหแกนักเรียน  นี้คือบทบาทของครู  แตดวยความที่การทําตามบทบาทหรือ
หนาที่ของครูนั้น   อาจจะไมเต็มที่เนื่องจากการทําตามบทบาทของครูจะตองอยูบนพื้นฐานของ
แผนการสอน   ซ่ึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในการกระบวนการเรียนการสอน
ยังไมสามารถใชไดอยางสมบูรณแบบ  ซ่ึงเกิดปญหาขึ้นในการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรางคลักษณ  โรจนพานิช  (2545, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานสงเคราะห     
กรณีศึกษา:  สถานสงเคราะหเด็กและเยาวชนบานเบธาเนีย  อ.วังสะพุง  จ.เลย    ผลการวิจัยพบวา  
ปญหาและอุปสรรคในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต  การขาดความรู  ความเขาใจ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักในการทํางานโครงการ   ความตอเนื่องในการดําเนินงาน
โครงการ  การขาดแรงจูงใจ   และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข  (2552, หนา     
91– 95)  ไดศึกษาเรื่อง   การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนราชวินิต มัธยม   ในดานปญหาและขอเสนอแนะในการใชหลักสูตรสถานศกึษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ไดจากการจัดสนทนากลุม  พบวา   
ครูสวนใหญทุกกลุมสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการเขียนแผนใหเชื่อมโยงในแตละ

ประเด็นของ  3  หวง  2  เงื่อนไขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใหเปนรูปธรรมนั้นยาก และ
ไมมั่นใจในการปฏิบัติ จัดทําแผนการสอนโดยการประยุกตจากขอมูลที่มีและไดรับเพิ่มจากการ

อบรมหรือศึกษาดูงาน แลวนํามาตีความในหลัก 3 หวง  2 เงื่อนไขตามความเขาใจตนเอง 
ขอเสนอแนะ คือ เบื้องตนใหเขียนแผนยอนกลับจากการปฏิบัติ และเชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยให
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คําแนะนํา และสรางมาตรฐานในรายละเอียดของแตละกลุมสาระการเรียนรู  สวนเรื่องความ
ตองการนั้น  พบวา ความตองการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน  อยูใน
ระดับรอยละ 94.87   ความไมตองการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน  อยู
ในระดับรอยละ 5.13    สวนใหญครูมีความตองการที่จะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระบวนการ เรียนการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ  ณรงคฤทธิ์  ดอนศรี (2543, หนา 57 -58)  
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
ดานความตองการและขอเสนอแนะในการจัดการบริการการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา   มีความตองการ   ดานการจัดเตรียมการของโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
เกี่ยวกับบุคลากร  สถานที่และงบประมาณ   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  เกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน  การบูรณาการเขากับทุกรายวิชาและการสราง

เครือขายชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกัน   ดานการกํากับ  ติดตามประเมินผล  การดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  เกี่ยวกับกรประเมินผลการปฏิบัติจริง  การมีสวนรวมในการประเมินผลจาก     
ทุกฝาย   

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช  
1)  ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  ใหครูและนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น  ไดรับรู  เพื่อใหเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะในเรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และนําไปสูความรวมมือ  รวมทั้งมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาใหเกิดขึ้นแกนักเรียน 

2) โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการเพิ่มเติมหรือสอดแทรกแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเรียนการสอน   ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูอาจเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   การจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรกระตุนใหนักเรียน
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานการคิดหรือเปนหลักการพิจารณาเพื่อตรวจสอบความ

เปนไปไดในการปฏิบัติ 
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3)   ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนหมวดเงิน

อุดหนุนใหเพียงพอกับการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางตอเนื่อง 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ศึกษาแนวทางและวิธีการในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 

2)  ศึกษาปญหาและความตองการของครูในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
กระบวนการเรียนการสอน  เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ   

3)  ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอบทบาทของครูในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผูเรียน      
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หนังสือขอความอนุเคราะห  
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สําเนา 
ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒ / ว ๗๙     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      อ. เมือง   จ. ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐   
 

๒๔   พฤศจกิายน  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย  
 

เรียน  
 

ส่ิงที่สงมาดวย   เคาโครงยอวิทยานิพนธ  และเครื่องมือเพื่อการวิจัย  จํานวน  ๑  ชุด  
 

ดวยนายพิพัฒน   แกวใส   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติให
ทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  “การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา   
สํานกังานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงขณะนี้อยูในชั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
เพื่อการวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย   พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ
เปนอยางดี  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเพื่อการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สายฝน  เสกขุนทด ) 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร . ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
โทรสาร ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐   
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สําเนา 
ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒ /  ๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      อ. เมือง   จ. ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๑  มกราคม  ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย   
 

เรียน     
 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  “การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียน 
  ประถมศึกษา  สํานักงานเขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร”   

 

ดวยนายพิพัฒน   แกวใส   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติให
ทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  “ การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา   
สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงขณะนี้อยูในชั้นตอนการทดลองใช

เครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย  
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของ

ทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา   จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สายฝน  เสกขุนทด ) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร . ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
โทรสาร ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐   
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สําเนา 
ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒ /  ๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      อ. เมือง   จ. ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๙  กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย   
 

เรียน  
 

ดวยนายพิพัฒน   แกวใส   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติให
ทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  “การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา   
สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อ   
การวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จึงขอความอนุเคราะหทานในการสง
แบบสอบถามของนายพิพัฒน   แกวใส   ไปยังหนวยงานของทาน   เพื่อเก็บขอมูลการวิจัยของ
นกัศึกษาในครั้งนี้ดวย   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร . ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
โทรสาร ๐๓๘๕๓-๕๔๓๐   
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 

เรื่อง       การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรยีนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตลาดกระบัง    สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง    

1.   แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง    สังกัดกรุงเทพมหานคร         
จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด   
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาในสํานักงาน

เขตลาดกระบังและจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทาน   แตประการใด 
2.   แบบสอบถามฉบับนี้    5  ตอน   คือ  
ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน   5   ขอ  
ตอนที่  2   เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน    

12   ขอ 
ตอนที่  3  เปนคําถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน   จํานวน  25  ขอ  
ตอนท่ี  4   เปนคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   จํานวน  

20  ขอ  
ตอนที่  5   เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  จํานวน   5  ขอ   
 
 ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง  ในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพื่อ   
การวิจัยมา   ณ  โอกาสนี้    
 

นายพิพัฒน      แกวใส 
นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม. ) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนที่  1   คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในชองวางหนาขอความที่เปนจริงตรงกับทาน   

 
1.     เพศ  
             ชาย      หญิง  
 

 2.  อายุ     
               ต่ํากวา   30   ป     30 -  40  ป  
               41  -  50  ป      51   ป  ขึ้นไป  
 
 3.    ระดับการศึกษา 
             ต่ํากวาปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
 
 4.    สอนในกลุมสาระ 
             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

5.     สอนในระดับชั้น  
ชั้นประถมศึกษาปที่  1     ชั้นประถมศึกษาปที่  2   
ชั้นประถมศึกษาปที่  3     ชั้นประถมศึกษาปที่  4   
ชั้นประถมศึกษาปที่  5     ชั้นประถมศึกษาปที่  6  
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ตอนที่  2    คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางหลังขอความที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของ 

  ทานที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาอยูในระดับใด   
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา

เปนวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตได 
      

2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร าง

ความคิดและความรูให รูจักความพอมี  
( คือ การผลิต ) พอกินและพอใชได  ( คือ
การบริโภค ) 

      

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีทางที่จะ

ทําใหมีการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน  
      

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญใน

การพัฒนาประ เทศและส ง เสริ ม ให

ประชาชนดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของ

ความพอมี  พอกิน  พอใช 

      

5 ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพี ยง เนนการมี

ความสามารถในการพึ่งตนเอง 
      

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการพอใจใน

การดําเนินชีวิตของตนเอง 
      

7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ ง เนนการ

พัฒนาประเทศที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน  
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงอยู
และการปฏิบัติตนตามทางสายกลาง  

      

9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยง

กับชุมชนที่สามารถสรางความเขมแข็ง

ดานความคิดที่จะพึ่งพาตนเอง   

      

10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป

ประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

ในโรงเรียนได   

      

11 ป รัชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย งส าม า รถ

ประยุกตใชในการพัฒนาระบบการศึกษา

ได  

      

12 ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง มี ค ว า ม

สอดคลองและเหมาะสมกับนักเรียนและ

สามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  
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ตอนท่ี  3    คําถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาง หลังขอความที่ทานเห็นวาเปนการนําปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน        
 

ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1 มีการจัดทําแผนการเรียนการสอนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      

2 มีการสงเสริมนโยบายใหเกิดการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกครู

และนักเรียน  

      

3 มีการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      

4 มีการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูกระบวนการเรยีนการสอน 
      

5 มีการสงเสริมกิจกรรม  โครงงานและ
นิทรรศการที่สอดคลองกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      

6 มีการสงเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูกระบวนการ

เรียนการสอน 

      

7 มีการชี้แจง  ใหความรู  ความเขาใจและ
เห็นคณุคาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

8 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

9 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความ
เขาใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

10 นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

การ เ รี ยนการสอนตามหลั กปรั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      

11 ผูเรียนมีสวนรวมในจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิ จ

พอเพียง 

      

12 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      

13 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวใหความรู

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก

นักเรียนอยูเสมอ  

      

14 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูและการประกอบอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

15 มีการจัดกิจกรรมใหผู เ รียนไดวางแผน

อนาคตของตนเองที่สอดคลองกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

16 มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายใน

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

17 มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวม

บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน 

      

18 การจัดกิจกรรมที่ เนนการมีสวนรวม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

19 มีการใชส่ือการเรียนรูที่นําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

      

20 มีการผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อใหสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง 

      

21 มีการเผยแพรส่ือ/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวกับ
ห ลักปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของ

สถานศึกษาสูชุมชน 

      

22 นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงการ

เ รียนรู เกี่ ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อใชในการจัดกิจกรรมเรียน  
การสอน 

      

23 นักเรียนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได  

      

24 มีการติดตามประเมินผลการประยุกต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ 

      

25 มีการนําผลประเมินมาใชในการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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ตอนที่  4   เปนคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ     
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางหลังขอความที่ทานเห็นวาเปนการไดรับการ 

  สนับสนุนจาก   3  หนวยงาน     
 

ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 1.  โรงเรียน       
1 โรงเรียนสนับสนุนใหประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติ งาน

ประจําป 

      

2. โรงเรียนสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

      

3. โรงเรียนมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      

4 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      

5 โรงเรียนสนับสนุนใหผู รับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานทุกฝายประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      

6 โรงเรียนวางระบบบริหารจัดการของ

โรงเ รียนให เปนไปตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      

7 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุม

สาระการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8 โรงเรียนมีการพัฒนาครู - บุคลากรในการ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      

9 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการ  ที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      

 2.  หนวยงานราชการที่เก่ียวของ       
10 หนวยงานราชการมีนโยบายในการ

ส ง เ ส ริ มปรั ชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง  
สูโรงเรียน 

      

11 หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดาน

งบประมาณเพื่อการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

      

12 หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดาน

บุคลากร  ผูเชียวชาญมาใหความรูแกครู
และนักเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

13 หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดาน

อุปกรณหรือวัสดุที่เปนประโยชนในการ

จั ดกิ จกรรมที่ สอดคล อ งกั บปรั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      

14 หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดาน

การใหคํ าปรึกษาในการประยุกต ใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
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ระดับการปฏบิัติการ 
ขอ ประเด็น มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด 

สําหรับ
ผูวิจัย 

15 หนวยงานราชการใหการสนับสนุนดาน

เอกสารที่ เ กี่ ย วกับปรัชญา เศรษฐกิ จ

พอเพียงเพื่อเปนแนวทางและความรูแกครู

และนักเรียน 

      

 3.  ชุมชน       
16 ชุมชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ

เพื่อการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน 

      

17 ชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคลากร 
ปรัชญาชาวบานมาใหความรูแกครูและ

นักเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

18 ชุมชนใหการสนับสนุนดานอุปกรณหรือ

วัสดุที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

19 ชุมชนใหก ารสนับสนุนด านการให

คํ าปรึกษาในการประยุกต ใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

      

20 ชุมชนใหการสนับสนุนดานเอกสาร  ที่
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปน

แนวทางและความรูแกครูและนักเรียน 
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ตอนที่  5   ขอคิดเห็นที่เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

คําชี้แจง    ในฐานะที่ทานเปนครูคนหนึ่งในโรงเรียน   ทานมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปญหาและ 
   ความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา         
   อยางไร  โปรดเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

1.  ทานคิดวาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนนั้น
เปนไปไดหรือไม   อยางไร  

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.  ในโรงเรียนของทานมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ที่สอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีหรือไม     
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
3.  ทานคิดวาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการเรียนการสอนมีปญหาหรือไม 
อยางไร 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  ทานมีความตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชนแกผู

นักเรียนหรือไม  อยางไร  
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
5.  ขอเสนอแนะอื่น  ๆ 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ค 

 
แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ( IOC)   
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ( IOC) 
เรือง  การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 
 1.   การประเมินตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามเรื่ อง                  
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตลาดกระบัง      
สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 2.  ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญ  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวาง  ที่ทานคิดวา
ขอคําถามที่สรางขึ้นตรงกับนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงคที่ใชในการวิจัย  โดยเกณฑคะแนน  
ดังนี้  
      +  1  เมื่อแนใจขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงค  

      0  เมื่อไมแนใจใจวาขอคําถามนั้นไดวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะและ   
                             วัตถุประสงค 

  -  1   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงค 
3.  หากขอคําถามใดที่ทานคิดวาไมแนใจ  หรือไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะและ 

วัตถุประสงคใหทานแสดงความคิดเห็นหรือแกไข 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 
 
 

( นายพิพัฒน   แกวใส) 
      นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม. )  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร    
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การแปรผลคา  IOC  จากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน 
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตลาดกระบัง   สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

รวม คา IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
รวม คา IOC สรุปผล 

22 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

23 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

24 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

32 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

33 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

34 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

35 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

36 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

37 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
รวม คา IOC สรุปผล 

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล     นายพิพัฒน   แกวใส  
วัน เดือน  ป  เกิด    22  มีนาคม   2526 
สถานที่เกิด    อ.ซําสูง  จ.ขอนแกน   
ท่ีอยู       47  หมู  9 บานแหว  ต.  บานโนน  
     อ. ซําสูง  จ.  ขอนแกน  40170  
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนมาเรยีลัย  389  ถนนประชาพัฒนา  

แขวงทับยาว    เขตลาดกระบงั   กรุงเทพมหานคร   
10520   

ประวัตกิารศึกษา   พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.)  คณะสังคมศาสตร     
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา                  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
พ.ศ.  2550    

 
 

 

 


