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              การวิจยัครั4 งนี4 มีวตัถุประสงค์ดังนี4   1) เพื2อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื2อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั4 นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2)  เพื2อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื2อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย และ 3) เพื2อขยายผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื2อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้ในเนื4อหาสาระ
อื2นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั4 งนี4   เป็นนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที2  4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  จาํนวน 40  คน ที2เรียนรายวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที2  1  ปีการศึกษา 2557  เครื2องมือที2ใช้ในการวิจยั 
ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิF ทางการเรียน แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การวิเคราะห์
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 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื2อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีองคป์ระกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 
การวดัและประเมินผล และปัจจยัที2เอื4อต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ยระบบสงัคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุนโดยรูปแบบ
การเรียนการสอนที2พฒันาขึ4นมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั4นตอน คือ 1) ขั4นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ)   2) 
ขั4นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) 3) ขั4นคน้พบหลกัการ (สัมมาทิฎฐิ)  4) ขั4นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั4นประเมินผล 
และประยกุตใ์ช ้ (ภาวนา 4) 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .01  2.2) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งขึ4นจากระดบัการตอบสนองเป็น
ระดบัการจดัระบบ  
            3. ผลการขยายผลรูปแบบ พบวา่  หลงัเรียนตามรูปแบบนกัเรียนมีผลสมัฤทธิF ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .01  และมีพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งขึ4นจากระดบัการตอบสนอง เป็นระดบัการ
เห็นคุณค่า 
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                        The purposes of this research were: 1) to develop the instructional model based on Buddhism to enhance  the 
desired characteristics focusing on  sufficiency economy philosophy for high school students, 2) to evaluate the effectiveness of 
the instructional model based on Buddhism to enhance the desired characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for 
high school students  and 3) to disseminate the instructional model based on Buddhism ot enhance the desired characteristics 
focusing on sufficiency economy philosophy for high school students in other subjects of Social Studies,Religion and Culture . 
The sample consisted of 40 students who studied at Kaengkhrowittaya School for the first semester in 2014. The research 
instruments were: 1) lesson plans 2) learning achievement test, and 3) the desired characteristics test. The data were analyzed by 
using mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test for dependent sample and content analysis. 
                 The results of this research were as follows: 
                 1.  The instructional development model based on Buddhism to enhance the desired characteristics focusing on  
sufficiency economy philosophy for high school students were:  1) the principle  2) the objective 3) the instructional process and 
4) evaluation 5) the factors supporting learning  consisted of 3 components, 1) social system  2) principle of reaction 3) supporting 
system and the learning process consisted of five steps: 1) faith forming and fact discovery (Paratoghosa) 2) reflection  
(Yonisomanasikara)3)principle construction (Sammaditthi) 4)learning process(Tri-sikkha) 5)evaluation and application.(Bhavana) 
  2. The effectiveness of the instructional development model revealed that the learning achievement from the 
post-test was  significantly higher than the pre - test at the .01 t level and the desired characteristics were developed from the 
responding level to the organization level. 
                    3.  The results of dissemination  revealed that the learning achievement from the post-test was significantly 
higher than the pre-test at the .01  level and the desired characteristics were developed from the responding level to the value level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Curriculum and Instruction                                                                          Graduate School, Silpakorn University  
Student’s signature……………………                                                                                                          Academic Year 2015  
Thesis Advisors’ signature 1……..…………..…………….... 2….……………..……….…..… 3.………………………………. 



 ฉ

 

กติติกรรมประกาศ 

 

              วิทยานิพนธ์ เ รื2 อง  การพัฒนารูปแบบการเ รียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์                
เพื2อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน 
ชั4นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบันี4 ลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความกรุณาใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่อง และ
เอาใจใส่จาก   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  ศาสตราจารย ์ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล  และ
อาจารย ์ดร.บาํรุง  ชาํนาญเรือ  ผูเ้ป็นอาจารยที์2ปรึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. มาเรียม  นิลพนัธ์ ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  และรองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  วงษใ์หญ่ 
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              ขอกราบขอบพระคุณ นางมลิวลัย ์ เขียวชยัภูมิ  นางสาวธันญา  ตีรชาติ  นางเข็มคิด   
ครบุรี  และนางลาํใย  งอกนาวงั  เป็นเป็นครูผูส้อนและผูร่้วมวิจยัในการทดลองใชข้ยายผลในสาระ
อื2น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
              ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครู ปกครองนักเรียน และขอบคุณนักเรียน
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ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPH

NARA THREETANYA: THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON BUDDHISM TO

ENHANCETHE DESIRED CHARACTERISTICS FOCUSINGON SIJFFICIENCYECONOMYPHILOSOPHY FORHIGH

SCHOOL STUDENTS. THESIS ADVISORS:ASST.PROF.ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., PROF.SIRIWAN SRIPAHOL,Ph.D.,

AND BUMROONG CHAMNANRUA, Ph.D. 292pp.

The purposes of this research were: l) to develop the instructional model based on Buddhism to enhance the

desired characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for high school students, 2) to evaluate the effectiveness of

the instructional model based on Buddhism to enhance the desired characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for

high school students and 3) to disseminate the instructional model based on Buddhism ot enhance the desired characteristics

focusing on sufficiency economy philosophy for high school students in other subjects of Social Studies,Religion and Culture .

The sample consisted of 40 students who studied at Kaengkhrowittaya School for the first semester n 2014. The research

instruments were: l) lesson plans 2) leaming achievement test, and 3) the desired characteristics test. The data were analyzed by

using mean (7), standard deviation (S.D.), t-test for dependent sample and content analysis.

The results of this research were as follows:

1. The instructional development model based on Buddhism to enhance the desired characteristics focusing on

sufficiency economy philosophy for high school students were: l) the principle 2) the objective 3) the instructional process and

4) evaluation 5) the factors supporting learning consisted of 3 components, 1) social system 2) principle of reaction 3) supporting

system and the learning process consisted of five steps: 1) faith forming and fact discovery (Paratoghosa) 2) reflection

(Yonisomanasikara)3)principle construction (Sammaditthi) 4)leaming process(Tri-sikkha) S)evaluation and application.(Bhavana)

2. The effectiveness of the instnrctional development model revealed that the learning achievement from the

post-test was significantly higher than the pre - test at the .01 t level and the desired characteristics were developed from the

responding level to the organization level.

3. The results of dissemination revealed that the learning achievement from the post-test was significantly

higher than the pre-test at the .01 level and the desired characteristics were developed from the responding level to the value level.



 
 

บทที� 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
              กระแสโลกยุคโลกาภิว ัตน์ ซึ� งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดการพัฒนาและ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั)งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี  ไดส่้งผล
กระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อประเทศเทศต่าง ๆ ทั�วโลก  โลกาภิวตัน์สร้างระบบ  
ทุนนิยมโดยใชก้ลไกตลาด เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเนน้เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได้
ประชาชาติเป็นเครื�องวดัปัจจยัของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ  จึงทาํให้เกิด
แข่งขนั แย่งชิงทรัพยากรโลกเพื�อสร้างความมั�งคั�งให้กบัประเทศ  เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรโลก       
ถูกทาํลายเพื�อสนองวามตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งรวดเร็ว  จนเกิดสภาวะเสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้ม 
สภาพจิตใจและเกิดปัญหาอื�น ๆ  ตามมาอีกมากมาย   
              ประเทศไทย ในฐานะที�อยู่ในสังคมโลก จึงไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าว 
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดน้าํแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่ง
พฒันาและดาํเนินการตามหลกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที�มุ่งเน้นผลประโยชน์ของปัจเจกชน  การไดรั้บ
ความพึงพอใจมากที�สุด การไดก้าํไรสูงสุด และการแข่งขนัเป็นสิ�งสําคญัในภาคเศรษฐกิจที�มุ่งเนน้การ
ขยายตวัหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเป้าหมาย จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 1-7 ตั)งแต่ พ.ศ. 2504-2539 มีขอ้สรุปวา่เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ั�งยืน ซึ� ง
เป็นผลมาจากการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพฒันาทางด้านสังคม จึงก่อให้เกิดความ
เสียหายในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอยา่งมาก  จากการที�ประเทศไทยไดพ้ฒันาเศรษฐกิจโดย
มุ่งเน้นการพฒันาทางด้านวตัถุมาต่อเนื�องยาวนาน  สังคมไทย  จึงได้กลายเป็นสังคมวตัถุนิยม 
บริโภคนิยม มุ่งความสาํเร็จทางวตัถุ คนในสังคมแสวงหาความสําเร็จในชีวิตทางดา้นเศรษฐกิจ อาํนาจ
และผลประโยชน์ เป็นเหตุทาํให้สังคมไทยปัจจุบนัเริ�มอ่อนแอลงเรื�อย ๆ และกาํลงัเผชิญกบัภาวะ
วกิฤตหลายดา้น ทั)งทางดา้นการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะสิ�งที�พึงวิตกกงัวล
เป็นอยา่งยิ�งนั)น คือ คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยเริ�มถดถอยอนัเป็นตน้เหตุที�จะนาํสังคมไทยไปสู่
วกิฤตในอนาคตซึ�งสอดคลอ้งกบัรายงานของสหประชาชาติ เมื�อปี พ.ศ. 2550 ไดร้ะบุวา่ ประเทศไทยมี
หลายปัญหาที�จาํเป็นตอ้งแกไ้ข เช่น ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ปัญหาเรื�องการกระจายรายได ้ปัญหาการ
พฒันาระหวา่งเมืองกบัชนบท แต่ที�มีปัญหา คือการพฒันาคน เพราะระหวา่งการพฒันาที�รวดเร็วได้
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มีการเปลี�ยนแปลงที�ทาํให้เกิดปัญหาดา้นค่านิยม ศีลธรรมที�  เสื�อมลง เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาหนี) สิน ปัญหาคอรัปชั�น ปัญหาเหล่านี)    มีแนวโนม้ที�จะทวคีวามรุนแรงยิ�งขึ)น 
             ความลม้เหลวทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้มที�เสื�อมโทรมของประเทศ
ไทย ในช่วงที�ผ่านมา  ทาํให้มีการพิจารณาความผิดพลาดเกี�ยวกบัทฤษฎี  หรือแนวคิดจากประเทศ
ตะวนัตกที�อยู่เบื)องหลงัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคมในอดีตถึงปัจจุบนั  สําหรับประเทศไทยได้
ตระหนกัถึงความผดิพลาดอนัเกิดจากการนาํแนวคิดแบบตะวนัตกมาใช ้โดยไม่มีการประยุกตใ์ห้เขา้
กับพื)นฐานแนวคิดดั) งเดิมหรือบริบทของสังคมไทย  มีการเสนอทางออกให้กับการแก้ไขเพื�อให้
สังคมไทยรอดพน้ และสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมั�นคงและย ั�งยืนในยุคโลกาภิวตัน์  โดยกลบัมา
พิจารณาและดาํเนินการตามแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ� งสามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์, 2549) สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ในส่วนที� 3 แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78(1) ที�กล่าวว่า “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื�อพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั�นคงของประเทศอย่างย ั�งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคญั”  นอกจากนั)นแนวคิดและ
ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ ตั)งแต่ฉบบัที� 8-10 
(พ.ศ. 2540-2554)  และต่อเนื�องถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสังคมแห่งชาติในปัจจุบนั ฉบบัที� 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการปฏิบติัของประชาชน
ทุกระดบั และขบัเคลื�อนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัให้ชัดเจนในการพฒันาและบริหารประเทศ
เป็นไปในทางสายกลาง ให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง
ทั)งด้านวตัถุ สังคม สิ� งแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียงที�มีการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และใช้หลกัความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวตัถุกบั
จิตใจของคนในชาติ  และความสามารถในการพึ� งตนเองกับการแข่งขนัในเวทีโลก ความสมดุล
ระหวา่งสังคมชนบทกบัสังคมเมือง มีการเตรียม ระบบภูมิคุม้กนั ดว้ยการบริหารจดัการความเสี�ยงให้
เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง  ซึ� งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแส               
การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัทั)งภายนอกและภายในประเทศที�ปรับเปลี�ยนอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน
มากยิ�งขึ) น เป็นทั) งโอกาสและความเสี� ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพนัที�จะเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัที�มีอยูพ่ร้อมทั)งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้
เขม้แข็งขึ)นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหนา้
ต่อไป เพื�อประโยชน์สุขที�ย ั�งยนืของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให ้
ความสําคัญกับการพัฒนาผู ้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดคุณลักษณะ                  
อนัพึงประสงคอ์ยูอ่ยา่งพอเพียง พร้อมทั)งนโยบายขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอแนวทาง 
การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโรงเรียนในส่วนของการจดัการเรียนการสอน 
โดยให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตามเนื)อหาสาระที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรอย่างสอดคลอ้งกบั  
วิถีชีวิตของผู ้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื�อนําไปสู่การปฏิบัติตน                 
ที�เหมาะสมในชีวิตประจาํวนั โดยมีแนวทางดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ จดัการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา  จดักระบวนการเรียนรู้     
โดยเน้นการทดลอง การปฏิบติัจริงทั)งในและนอกสถานศึกษา และดาํเนินการวดัผลให้ครอบคลุม
ทั)งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะ ซึ� งมีเป้าหมายเสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ดงัที�สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ไดก้ล่าววา่  ผูที้�มีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่ง
พอเพียง จะตอ้งมีทกัษะกระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียง  มีการรู้จกัประมาณตน รู้จกั
ศกัยภาพของตนที�มีอยู ่และรู้จกัสภาพ แวดลอ้มของชุมชนหรือสังคมที�อาศยัอยู ่มีการปฏิบติัตนอยา่ง
มีเหตุผล บนพื)นฐานของความถูกตอ้ง โดยใชส้ติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทาํโดย
ยึดทางสายกลางในการปฏิบติั และ มีภูมิคุ ้มกันที�ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบอนัเกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั)งภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ สอดคลอ้งกบั ปิยานุช 
พิบูลสราวุธ (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 45) ไดก้ล่าววา่ การจดั การเรียนการสอนในสาระเศรษฐกิจ
พอเพียง มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) เงื�อนไขของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือ ตอ้งมีความรู้คู่
คุณธรรม  2) ทกัษะกระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียง และ 3) เป้าหมายพอเพียงทางดา้นความรู้  
คุณธรรม เจตคติ และด้านทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั) นพื)นฐาน พ.ศ. 2551  
นอกจากนั)น ทิศนา แขมมณี (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 24-25) ไดก้ล่าววา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสาระที�มีลกัษณะเป็นความรู้ประเภทขอ้เท็จจริง (Fact) ความรู้ประเภทความคิดรวบยอด 
(Concept) เป็นทกัษะกระบวนการคิดและเป็นคุณธรรม ค่านิยมและเจตคติ  ดงันั)น ในการจดัการ
เรียนการสอน ครูจะตอ้งมีความรู้เขา้ใจขอ้เท็จจริง (Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) ในสาระที�สอน 
และจดัการเรียนการสอนโดยเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการตามหลกัการความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนั และเงื�อนไขความรู้คู่คุณธรรม และลงมือกระทาํเพื�อให้เกิดทกัษะ
กระบวนการคิด ภิรมยา อินทรกาํแหง (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 6) กล่าววา่  การนาํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเรียนการสอนนั)น จะตอ้งฝึกใหน้กัเรียนคิดก่อน จึงจะนาํไปปฏิบติัตามได ้การ
คิดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จะตอ้งคิดโดยยดึหลกัที�วา่ ดว้ย 3 ห่วง 2 เงื�อนไข ที�วา่ดว้ย  1) คิดอยา่ง
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พอประมาณ คือคิดทาํอะไรให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจาํเป็น เหมาะสมกบัฐานะ
ของตนเอง ไม่เกินตวั มีความสมดุลกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มของตนเอง ดาํเนินชีวิต
ที�เดินอยู่บนทางสายกลางที�เรียบง่าย ไม่ทะเยอทะยานแสวงหาความรู้จนไม่รู้จกัคาํวา่พอ  2) คิดอยา่งมี
เหตุผลที�อยู่บนพื)นฐานของความถูกตอ้ง อยู่บนพื)นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถูกตอ้งกบั
หลกักฎหมาย วฒันธรรมที�ดีงาม การมีเหตุผลตอ้งมีทกัษะการคิดในเชิงวิเคราะห์ แยกแยะสิ�งที�ดี ไม่ดี 
คิดอย่างมีวิจารณญาณที�สามารถตดัสินอยา่งมีเหตุผล ถูกตอ้งกบัสภาพที�ดาํรงอยูข่องสังคมสิ�งแวดลอ้ม
และของตนเอง และ 3) มีภูมิคุม้กนั คือ การเตรียมพร้อมเพื�อป้องกนัความเสี�ยงในสิ�งที�อาจจะเกิดขึ)น 
หรือเตรียมรับผลกระทบต่าง ๆ ทั)งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ� งแวดล้อมและวฒันธรรม เพื�อสามารถ
ปรับตวัและสามารถรับมือได้ทนัท่วงทีต่อกระแสที�หลั�งไหล และอาจมีผลเกิดขึ)นตามมา หรือเป็น
ผลกระทบจากสิ�งที�คาดไม่ถึง และจะสําเร็จไดด้ว้ยเงื�อนไขดา้นความรอบรู้ ที�บุคคลจะตอ้งเรียนรู้และ
แสวงหาเพื�อเพิ�มพูนความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจนั)น ๆ ของตนเอง และที�สําคญัยิ�งอีกประการหนึ� งคือ
นอกจากความรอบรู้แลว้จะตอ้งมีคุณธรรม ความดีดว้ย  ดงันั)น จะเห็นไดว้่าการเรียนการสอนเพื�อให้
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียงไดน้ั)น ลาํดบัแรกจะตอ้งฝึกการคิดตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ที�วา่ ดว้ย  3 ห่วง ซึ� งประกอบดว้ย ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
ที�เป็นลาํดบัขั)นตอนเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินชีวิต 
ก่อนที�จะนาํไปปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นปรัชญาที�  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาํรัสชี) แนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่       
พสกนิกรชาวไทยโดยตลอดเพื�อให้รอดพน้และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมั�นคงในกระแสโลกาภิวตัน์ 
และความเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก นานกวา่ 25 ปีตั)งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 
2540  และภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ)าแนวทางแกไ้ข โดยมีหลกัคิดเพื�อการดาํรงชีวิต รวมถึงการพฒันา
และบริหารประเทศ ที�ตั)งอยู่บนพื)นฐานของทางสายกลาง คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน 
การตดัสินใจ  เมื�อศึกษาแนวพระราชดาํริในเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดว้่าพระองค์
ท่านไดท้รงประยกุตแ์นวคิดจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�เนน้การดาํรงชีวติแบบพอเพียง ดงัความ
ในตอนหนึ�งในพระราชกระแสที�วา่  

 

“...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางยิ�งกวา่นี) อีก คือคาํวา่พอ ก็พอเพียงนี) ก็พอแค่นั)นเอง คนเราถา้พอใน
ความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เมื�อมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอื�นนอ้ย ถา้ประเทศใดมีความคิดอนั
นี)  มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ซื�อตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็น
สุข พอเพียงนี)อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอื�น...”  

(มูลนิธิชยัพฒันา, 2558) 
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 ความในพระราชดาํรัสนี) ชี) ให้เห็นขอบข่ายในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงที�ว่าดว้ยหลกั
มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ที�มุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุดโต่ง โดยลด
ระดบัลงให้เพียงพอต่อความจาํเป็น  ดาํรงชีวิตที�เรียบง่าย พึ�งตนเองได ้ บริโภคอย่างพอเพียง ลดการ
พึ� งพาจากต่างประเทศ ซึ� งจะเป็นการเดินทางสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
              พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที�มีหลกัการสําคญัคือ หลกัของเหตุและผลสิ�งต่าง ๆ ที�เกิด
มาในโลกนี) ซึ� งเป็นผล ล้วนเกิดมาจากเหตุทั)งสิ)น  เมื�อหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตั)งอยู่หลกัของ
เหตุผล การดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเรียนการสอน การแกปั้ญหาต่าง ๆ จะตอ้งอาศยักระบวนการ
เรียนรู้แบบพุทธหรือกระบวนการแห่งปัญญา (พระไพศาลวิสาโล, 2544: 13)  สาระสําคัญของ
กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธนั)นไดแ้ยกกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั)นตอน คือ ขั)นตอน
แรกเป็นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม  ขั)นตอนที�สอง เป็นการใช้หลกัโยนิโสมนสิการ และ
ขั)นตอนที�สาม เป็นธรรมานุธรรมปฏิบติั ทั)งหมดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
โดยเริ� มจากเมื�อรับข้อมูลข่าวสารหรือคาํแนะนําได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และครบถ้วนแล้ว 
กระบวนการเรียนรู้ต่อมา คือ การคิดเอาสิ� งที�รับรู้นั)นมาย่อยจดัระเบียบ เป็นการคิดอย่างถูกวิธี 
(โยนิโสมนสิการ) และสุดทา้ยเป็นการปฏิบติั การปฏิบติันี) นี) เป็นจุดสําคญัที�ทาํให้การศึกษาแบบ
ตะวนัตกหลายสํานกัที�เน้นการใชค้วามคิดลว้น ๆ เป็นการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญา ส่วนการศึกษา
ในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญาแลว้ยงัตอ้งอาศยัการปฏิบติัเป็นส่วน
สาํคญัอีกดว้ย 
              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีหลักการสอนที�หลากหลายและเหมาะสมแก่ผูฟั้งและ        
ผูส้นทนา  โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกทรงสอนเพื�อให้รู้จริงเห็นแจง้ในสิ�งที�
ควรรู้เห็น หมายถึงสิ�งใดที�ทรงรู้เห็นแลว้ แต่เมื�อทรงเห็นวา่ไม่จาํเป็นสําหรับผูฟั้ง ก็ไม่ทรงสอนใน
สิ�งนั)น  ทรงสอนใหรู้้จริงเห็นแจง้เฉพาะเท่าที�จาํเป็น ประการที�สอง  ทรงสอนเพื�อให้ผูฟั้งตรองตามแลว้
เห็นจริงได้  ผูฟั้งพอตรองตามแล้วเห็นด้วยตนเอง คือ สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง และ
ประการสุดทา้ย  พระองคท์รงสอนเพื�อให้ผูฟั้งไดรั้บผลแห่งการปฏิบติั คือทาํให้ผูป้ฏิบติัตามไดรั้บ
ผลตามสมควรแก่กาํลงัแห่งการปฏิบติัของตน  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธวิธีในสอน
การของพระพุทธองคเ์มื�อพิจารณาดว้ยโยนิโสมนสิการแลว้ เป็นสิ�งที�มีคุณค่าอนัประเสริฐ เป็นตวัอยา่ง
อนัดีในการนาํมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ� งจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็น
องคร์วมจนไดชื้�อวา่เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ โดยเฉพาะในสังคมไทย  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่ง
คาํสอนและระบบจริยธรรมที�หย ั�งรากลึกแลว้ในสังคมไทย การเรียนการสอนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
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เป็นการปฏิบติัที�สอดคลอ้งกลมกลืนกบัรากฐานทางสังคมและวฒันธรรมไทยที�สั�งสมมาตั)งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั            
              รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วงชั)นที� 4 ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2554  ค่าเฉลี�ยของ
คะแนนในระดับประเทศ พบว่า สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคม             
มีค่าเฉลี�ยคะแนนสูงสุด คือ  38.97 รองลงมา คือ สาระภูมิศาสตร์มีคะแนนเฉลี�ย  33.61 สาระ
ประวติัศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ย 32.67  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี�ย 32.37 และสาระ
เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุดคือ  29.31 ซึ� งสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี�ยระดบัโรงเรียนแกง้คร้อวิทยา 
อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  สาํนกังานเขตพื)นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  ที�พบวา่สาระหนา้ที�
พลเมือง วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตในสังคม ค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ 36.25  รองลงมาคือ สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี�ย 32.04  สาระภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ย 31.72  สาระประวติัศาสตร์      
มีคะแนนเฉลี�ย 31.39  และสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุด คือ 27.82  ดงันั)น สาระ
เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นสาระการเรียนรู้ที�โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา จะตอ้งเร่งพฒันาคะแนนเฉลี�ยของ
โรงเรียนซึ�งตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ  และคะแนนตํ�าที�สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัการสํารวจสภาพปัญหาการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กบัการ
ดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนแกง้คร้อวิทยา  โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา  
จาํนวน 5 ท่าน  นกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน  9 คน  และผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั)น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน  6 คน  เกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ ในระหวา่ง
วนัที� 7-11 มกราคม  2556  ในส่วนของครูผูส้อน พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยในดา้นการดูแล
เอาใจใส่ในด้านการเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้หรือการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ และ       
การแสดงบทบาทของครูตามหลกักลัยาณมิตร 7  และการจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ ในส่วนของนกัเรียน พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง การเรียนรู้หลกั
ความจริง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลกัโยนิโสมนสิการ  การรู้จกัความพอประมาณในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การใชจ่้ายทรัพย ์การบริโภคอาหาร และการกระทาํต่าง ๆ  การรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม เช่น 
การตรงต่อเวลา  การรู้จกัความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบติัที�เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ 
และการนําความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที�เรียนนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง          
ในส่วนของผูป้กครอง พบว่า มีความตอ้งการให้นกัเรียนที�อยู่ในความปกครอง สามารถนาํความรู้  
ที�ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงได ้ 
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              จากสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียนแก้งคร้อ  
วิทยาดงักล่าว แสดงว่า การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ในมาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า รวมทั)งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการดาํรงชีวิตอยา่ง
มีดุลยภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยระดับประเทศ และไม่ได้นํามาจดั      
การเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนั) น จึงควรมีจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ ทกัษะกระบวนการคิด 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผูว้ิจยัจึงสนใจใช้กระบวนการของ
การศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนามาเป็นหลกัการแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
สาระที�  3 เศรษฐศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พ.ศ. 2551  ระดบัมธัยมศึกษา    
ตอนปลาย สาํหรับกระบวนการของการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา มีดงันี)   ประการแรก ปรโตโฆสะ 
เป็นปัจจยัภายนอก โดยการรับรู้เนื)อหาในบทเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ที�ถูกตอ้งจากผูส้อน หรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลกักลัยาณมิตร   ประการที�สอง คือ โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจยัภายใน จดัเป็นหลกัคิด 
โดยนาํเนื)อหาในสาระเศรษฐศาสตร์ที�เรียนรู้ไปคิดพิจารณาหาเหตุผล ร่วมกบัหลกับุพนิมิตของมรรค    
ซึ� งเป็นปัจจยัเกื)อหนุน ทาํให้มีความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง  เป็นการนาํสาระเศรษฐศาสตร์ที�เรียนรู้มาสรุป
เป็นหลกัการก่อนนําไปปฏิบติั   และประการที�สามไตรสิกขา เป็นหลักปฏิบติัตามศีล คือ ด้าน
พฤติกรรมทางกาย  วาจาอย่างพอประมาณ  สมาธิ คือ ดา้นจิตใจและคุณธรรมเพื�อสร้างภูมิคุม้กนั 
และปัญญา คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจตามหลกัเหตุผล  และประการที�สี�  ศึกษาผลการปฏิบติัตาม
หลกัภาวนา 4 ประกอบดว้ย  กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื)อกูลกบัสิ�งแวดลอ้ม
ทางกายภาพหรือวตัถุ ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื)อกูลกบัสิ� งแวดลอ้มทาง
สังคมหรือเพื�อนมนุษย ์  จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ)นในคุณธรรม 
ความดีงามและความเขม้แข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข และปัญญาภาวนา การพฒันา
ปัญญา คือการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและการหยั�งรู้ความจริง  ดงันั)น กระบวนการของ
การศึกษาตามแนวพุทธศาสน์ จึง เป็นแนวทางนําไปสู่การวิธีการเสริมสร้างคุณลักษณะ                  
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
              จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจที�จะนํา
กระบวนการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา ซึ� งเป็นสถาบนัทางสังคม ที�เป็นรากฐานของสังคมและ
วฒันธรรมไทย และเป็นมรดกของชนชาติไทย มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อช่วย
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ส่งเสริมให้นักเรียนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัในสังคมโลกาภิวตัน์ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
              การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง ได้แก่  หลักการ  แนวคิดเกี�ยวกับการวิจัย  และ               
การออกแบบระบบการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว    
พุทธศาสน์  แนวคิดที�นาํมาใช้ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดงันี)  
              1.   แนวคิดหลกัการวจิยัและพฒันา และการวจิยัเชิงผสมผสานวธีิ 
                    การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็นการวิจยัประเภทหนึ�ง
ที�นาํมาใช้ในวงการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื�อแสวงหาความรู้ โดยมีขั)นตอนของการวิจยั คือ ดาํเนิน     
การวิจยัก่อนแล้วจึงนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันานวตักรรม และเมื�อได้นวตักรรมแล้ว จึงนํา
นวตักรรมที�ไดไ้ปใช้ดาํเนินการวิจยัอีกครั) งหนึ� ง  หลงัจากนั)นจึงนาํผลหรือนวตักรรมที�ไดจ้ากการ
นาํไปใช้ไปพฒันาปรับปรุงแก้ไขโดยมีขั)นตอนในการวิจยัตามลาํดับต่อไปนี)  ขั)นตอนที� 1 วิจยั 
(Research: R1) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื)นฐานจากสภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาที�เกิดขึ)น หรือการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูเ้กี�ยวขอ้ง รวมทั)งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั 
การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แลว้นาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ขั)นตอนที� 2 พฒันา    
(Develop: D1) เป็นการออกแบบ และพฒันานวตักรรมทางการศึกษาโดยนาํผลจากขั)นตอนที� 1 ( R1) 
ไปใช้ในการพฒันานวตักรรม ทาํให้นวตักรรมที�พฒันาขึ)นสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และในขั)นการพฒันานี)   จะตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อน
แลว้จึงไปขั)นตอนที� 3 วิจยั (Research: R2) เป็นขั)นตอนที�นาํนวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย และ
ดาํเนินการประเมินระหว่างใชแ้ละเมื�อใช้แลว้ไปสู่ขั)นตอนที� 4 พฒันา (Develop: D2)  เป็นขั)นที�มีการ
ประเมินผลนวตักรรม หรือบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตามจุดประสงค์ ก็สามารถ
ดาํเนินการปรับปรุงนวตักรรมอีกครั) งหนึ� ง กระบวนการพฒันานวตักรรมดงักล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจยั
และพฒันาในการพฒันาการศึกษา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) 
 การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research) ซึ� ง ครอสเวล (Creswell, 2011) 
รัตนะ บวัสนธ์ (2533) และองอาจ นัยพฒัน์ (2554)  ได้กล่าวว่า การวิจยัแบบผสมผสานเป็นการ
ออกแบบการวิจยัแบบผสมผสานวิธีในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลกัฐาน      
ทั)งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเขา้ด้วยกนั  การวิจยัในครั) งนี) ผูว้ิจยัใช้วิธีการบูรณาการเชิงปริมาณ
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เป็นวธีิการทดสอบทฤษฎี และวธีิการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคาํตอบไป
พร้อม ๆ กนั แลว้นาํผลที�ไดเ้ชิงปริมาณมาสรุปตีความโดยอาศยัผลที�ไดจ้ากวิธีการเชิงคุณภาพมา
สรุปร่วมกนั ในการวิจยัครั) งนี)   ผูว้ิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันาเพื�อสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นจากสภาพการณ์      
ที�เป็นจริงและสภาพที�คาดหวงั ภายใต้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
รวมถึงการนาํรูปแบบที�สังเคราะห์ขึ)นนี) ไปใช้ในทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานตามขั)นตอนระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research)โดยใช้
รูปแบบวิจยั (The Embedded Design)  มาใชใ้นการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั)งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื�อเป็นการสะทอ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
              2.   แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเกี�ยวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
                    การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ครั) งนี)  ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส 
(Kruse, 2012)  และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009)  
ร่วมกบัแนวคิดการวจิยัและพฒันา (Research and Development)                       
               แบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส ( Kruse, 
2012)  ใช้วิธีการเชิงระบบ   โดยมีวิธีดาํเนินการ 5 ขั)นตอน  ประกอบด้วย  1)  ขั)นการวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง   2) ขั)น  
การออกแบบ (Design)  เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัประเมินผลการเรียน        
การสอน การเลือกสื�อ และวธีิการจดัการเรียนการสอน  3) ขั)นการพฒันา (Development) เป็นการพฒันา
แผนการสอน พฒันานวตักรรมที�ใช้ และเครื� องมือวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน         
4) ขั)นการนาํไปใช ้(Implementation) เป็นการนาํแผนการสอน นวตักรรมและเครื�องมือวดัผลไปใช้
ในสถานการณ์จริง และ 5) ขั)นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินแผนการสอน และ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทุกองคป์ระกอบเพื�อยนืยนัประสิทธิผลของรูปแบบ 
                ในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 
2009) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ�มจากเสนอภาพเหตุการณ์ใน
หอ้งเรียน (Scenario) ดว้ยวิธีการเล่าเรื�อง มีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง เป็นการจาํลองเหตุการณ์จริง
ที�เกิดขึ)นในห้องเรียนเพื�อนาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ� งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ      
1) รูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) ระบบ
สังคม (Social System) หลกัการตอบสนอง (Principle of  Reaction ) และระบบสนบัสนุน  (Support 
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System)   2) การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application)  และ 3) สาระความรู้ทกัษะใน
การปฏิบติังาน และสิ�งที�ส่งเสริมในการเรียนการสอน (Instruction and Nurturant Effects) 
               ในการวิจยัครั) งนี) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
โดยใช้การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประยุกต์ใช้ร่วมกบัแนวคิดในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส  (Kruse, 2012) และรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล ์(Joyce and Weil, 2009 ) 
              3.   แนวคิด ทฤษฎี การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  
                    จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีตามแนวพุทธศาสน์ที�สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะ              
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั) นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดว้ย  4 หลกัธรรม ไดแ้ก่   
  3.1  หลักปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผูอื้�น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น      
การสั�งสอน การแนะนํา การถ่ายทอด  การโฆษณา  การบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ชี) แจง อธิบาย        
การเรียนรู้จากผูอื้�นในสิ�งที�ดีงามถูกตอ้งจากบุคคลที�เป็นกลัยาณมิตรที�เป็นบุคคลผูเ้พียบพร้อมด้วย 
คุณสมบติัที�จะสั�งสอน แนะนาํ ชี) แจง  ชกัจูงช่วยบอก ช่วยสอน หรือเป็นตวัอยา่งให้ผูอื้�นดาํเนินไป
ในแนวทางแห่งการฝึกฝนอบรมอยา่งถูกตอ้ง ผูที้�ทาํหน้าที�เป็นกลัยาณมิตรจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็น
คนดี เป็นคนมีปัญญาและเป็นคนมีคุณธรรมตาม กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิโย (น่ารัก)      
ครุ (น่าเคารพ)  ภาวนีโย (น่าเจริญใจ)  วตฺตา จ(รู้จักพูดให้ได้ผล)  วจนกฺขโม (ทนต่อถ้อยคาํ)            
คมฺภีร{ฺจ กถ ํกตฺตา (แถลงเรื�องลํ)าลึกได)้ และโน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชกัจูงไปในทางเสื�อมเสีย) ซึ� ง
เป็นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปัจจยัทางสังคม ซึ� งเป็นวิธีการแห่งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์, 
2552: 622-633)    
  3.2 หลกัโยนิโสมนสิการ หมายถึง การทาํในใจโดยแยบคาย ซึ� งเป็นหลกัของ     
การคิดที�ทาํให้มนุษยรู้์จกัมอง รู้พิจารณาสิ�งทั)งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจยั สืบคน้จาก
ตน้เหตุตลอดทางจนถึงผลสุดทา้ยที�เกิดแยกแยะเรื�องออกให้เห็นตามสภาวะที�เป็นจริง ซึ� งทาํให้สามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมดว้ยวิธีการแห่งปัญญา โดยโยนิโสมนสิการ ในคมัภีร์ชั)นอรรถกถา
และฎีกาได้ไขความไวโ้ดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ คือ อุบายมนสิการ     
(คิดถูกวิธี ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ)  การณมนสิการ (คิดอย่างมีเหตุผล)และอุปปาทกมนสิการ 
(คิดเร้ากุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671)  ถา้บุคคลไม่รู้จกัโยนิโสมนสิการ กลัยาณมิตร
จะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ ซึ� งโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัใหเ้กิดปัญญา คือ ทาํให้เกิด
สัมมาทิฐิ  นอกจากนั)น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ไดป้ระมวลโยนิโสมนสิการเป็นแบบ
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ใหญ่ ๆ 10 วิธีคือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วิธีคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ วิธีคิดแบบสามญั
ลกัษณ์ วธีิคิดแบบอริยสัจ วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชัวาท      
ในการวจิยัครั) งนี)  ผูว้จิยัใชห้ลกัโยนิโสมนสิการ ในส่วนของการณมนสิการ (คิดอยา่งมีเหตุผล) และ
โยนิโสมนสิการที�มุ่งสกดัหรือบรรเทาตณัหา ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชัวาท  
นอกจากนั)นโยนิโสมนสิการยงัเป็นปัจจยัเกื)อหนุนให้เกิดคุณลกัษณะความพอเพียงในดา้นความมี
เหตุผล 
  3.3  หลกัไตรสิกขา เป็นแกนนาํแห่งกระบวนการของการศึกษา ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ 
เมื�อสัมมาทิฏฐิเป็นแกนนาํ และเป็นฐานแลว้ กระบวนการของการศึกษาภายในตวับุคคลก็จะดาํเนิน
ไปได ้โดยแบ่งเป็น 3 ขั)นตอนใหญ่ เรียกวา่ ไตรสิกขา คือ ขั)นตอนที� 1 การฝึกฝนอบรมในดา้นความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุจริตทางกาย วาจา อาชีวะ เรียกวา่ อธิศีลสิกขา หรือศีล  ขั)นตอนที� 2
การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลุกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต
เรียกว่า อธิจิตสิกขา หรือสมาธิ    และขั)นตอนที� 3 การฝึกฝนอบรมปัญญา ให้เกิดความรู้เขา้ใจ        
สิ�งทั)ง หลายตามความเป็นจริง ตามเหตุปัจจยัที�ทาํให้แกไ้ขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทนั
โลกและชีวิต จนทาํให้จิตบริสุทธ̂ิ หลุดพน้จากการยึดมั�นถือมั�นในสิ�งต่าง ๆ ดบักิเลสดบัทุกข์ได ้
เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา หรือปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915)     
  3.4 หลกัภาวนา 4   คาํว่า ภาวนา แปลว่า ทาํให้เจริญ ทาํให้เป็น ซึ� งตรงกบัคาํว่า  
การพฒันา  มี 4 ประการ คือ  1) กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื)อกูลกบัสิ�งแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ หรือวตัถุ   2) ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื)อกูลกบัสิ�งแวดลอ้ม
ทางสังคม หรือเพื�อนมนุษย์  3) จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ) นใน
คุณธรรม ความดีงามและความเขม้แข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข  และ 4) ปัญญา
ภาวนา การพฒันาปัญญา คือการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและการหยั�งรู้ความจริง 
(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2545: 371-373) 
              ในการวจิยัครั) งนี)ผูว้จิยัไดน้าํกระบวนการของการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนามาใช้
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยเริ�มตน้จากหลกัคิด โดยใช ้ปรโตโฆสะ ที�ประกอบดว้ย
กลัยาณมิตรที�ดี (ปัจจยัภายนอก) เพื�อนาํไปสู่โยนิโสมนสิการ (ปัจจยัภายใน) เป็นปัจจยัเกื)อหนุนในขั)น
ก่อนเขา้สู่มรรค เชื�อมต่อดว้ยหลกัปฏิบติั คือ ไตรสิกขา คือ การฝึกศึกษาพฒันาความสัมพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้ม  พฒันาจิตใจ และพฒันาปัญญาตามหลกัแห่ง ศีล สมาธิและปัญญา เมื�อปฏิบติัการฝึก
ดว้ยสิกขาแลว้ศึกษาผลของการพฒันาดว้ยภาวนา 4  ประกอบดว้ย  กายภาวนา: มีความใฝ่เรียนรู้    
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ศีลภาวนา: มีวนิยั   จิตภาวนา: มีความอดทน  และปัญญาภาวนา: มีความพอประมาณ มีเหตุผลและ 
มีภูมิคุม้กนั  
 4.  แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   จากแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
พบวา่ มีแนวคิด ดงันี)    
                   4.1 หลกัการ 3 ประการ คือ   1) ความพอประมาณ  การดาํเนินชีวิตดว้ยความพอดี
ตามหลักทางสายกลาง  2) มีเหตุผล การดาํเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจยัอย่าง     
รอบดา้น  และ 3) มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีการดาํเนินชีวติใหพ้ร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท   
                  4.2  เงื�อนไข  2 ประการ คือ  1) มีความรู้  สําหรับการดาํเนินชีวิตดว้ยความรอบรู้  
มีทกัษะกระบวนการ รอบคอบ และระมดัระวงั และ 2) มีคุณธรรม  สําหรับการดาํเนินชีวิตดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต อดทน ประหยดั มีวนิยั มีความเพียรพยายาม และมีความรับผดิชอบ 
 ในการวิจยัครั) งนี) ผูว้ิจยันาํแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ)นกบันักเรียนในด้าน
หลกัการ  คือ  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั  ในดา้นเงื�อนไขคุณธรรม  คือ  มีความใฝ่
เรียนรู้  มีวนิยัและมีความอดทน 
 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขั)นตอนต่าง ๆ นํามากาํหนดเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการ เรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบดว้ย  5  ขั)น คือ  
1) ขั)นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ) เป็นการสร้างการรับรู้ตามเนื)อหาสาระการ
เรียนรู้ โดยผูส้อนทาํหนา้ที�ตามหลกักลัยาณมิตร  2) ขั)นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) เป็นการฝึก
การใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  3) ขั)นคน้พบหลกัการ 
(สัมมาทิฏฐิ) เป็นการสร้างความเชื�อความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตามหลกัการ  กฎเกณฑ์ หรือขอ้ตกลงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  4) ขั)นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) เป็นระบวนการพฒันา
ทางกาย จิต และปัญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ 5) ประเมินผลและประยุกตใ์ช ้
(ภาวนา 4) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้และนาํประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเรียนรู้จากแนวทางพฒันา
ตนเองตามหลกัภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนาและตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใ์นสถานการณ์จาํลองหรือชีวิตจริง ซึ� งประกอบดว้ย  มีความใฝ่เรียนรู้ (กายภาวนา และ
เงื�อนไขคุณธรรม)  มีวินยั (ศีลภาวนาและเงื�อนไขคุณธรรม) มีความอดทน (จิตภาวนา และเงื�อนไข
คุณธรรม)  มีความพอประมาณ (ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล
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(ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และมีภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนาและ
หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัตามภาพที� 1 ดงันี)   
 

แนวคดิ ทฤษฎ ี

ตามแนวพุทธศาสน์ 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) 
(2545); พระพรหมคุณาภรณ์ 

  (2552) 
การพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนโดยใชข้ั)นตอน 
การศึกษา ดงันี)  
     1. บุพภาคของการศึกษา            
โดยใช ้1) หลกัปรโตโฆสะ  
และ 2)  หลกัโยนิโสมนสิการ   
     2. การเขา้สู่กระบวน 
การศึกษาโดยใชห้ลกั
ไตรสิกขา   
     3. การวดัและประเมินผล
การศึกษาโดยใชห้ลกัภาวนา 4  

แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
(คณะอนุกรรมการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549 ) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย   
 1. หลกัการ 3 ประการ คือ 
    1.1 ความพอประมาณ  การดาํเนินชีวิตดว้ยความพอดีตาม
หลกัทางสายกลาง 
    1.2 มีเหตุผล การดาํเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณา
เหตุปัจจยัอยา่งรอบดา้น 
    1.3 มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี  การดาํเนินชีวิตใหพ้ร้อมรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท 
2.  เงื�อนไข  2 ประการ คือ  
    2.1 มีความรู้ สาํหรับการดาํเนินชีวิตดว้ยความรอบรู้  
มีทกัษะกระบวนการ รอบคอบ และระมดัระวงั  
   2.2 มีคุณธรรม ดาํเนินชีวิตดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต อดทน 
ประหยดั  มีวินยั มีความเพียร มีความรับผิดชอบและ  
มีสติปัญญา 

หลกัการ แนวคดิการวจิัย 

และการออกแบบระบบ 

การเรียนการสอน 
1. การออกแบบการเรียน 
การสอน ADDIE Model  
ของครูส (Kruse, 2012) 
2. รูปแบบการจดัการเรียน 
การสอนของจอยซ ์และเวลล ์
(Jouce and Weil, 2009) 
3. การวิจยัและพฒันา  
(Research and  
Development) และการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research)   
แครสเวล (Creswell, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 1   กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
                คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียน 
                ชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

      รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สําหรับนักเรียนชั+นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  มีดงันี�  
1) หลกัการ 2)วตัถุประสงค ์3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัที+เอื�อต่อการจดัการเรียนการสอน  
(ระบบสงัคม  หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน) 

กระบวนการเรียนการสอน ม ี 5  ขั+น  ประกอบดว้ย 
 ขั�นที+ 1 สร้างศรัทธาและเสนอขอ้เทจ็จริง (ปรโตโฆสะ)  ขั�นที+ 2 สะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ)  ขั�นที+ 3  คน้พบหลกัการ (สมัมาทิฏฐิ)  

ขั�นที+ 4 สู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา)  และขั�นที+ 5  ประเมินผลและประยุกตใ์ช ้(ภาวนา 4) 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1) มคีวามใฝ่เรียนรู้  (เงื+อนไขคุณธรรมและกายภาวนา) 2) มวีนัิย  (เงื+อนไขคุณธรรมและศีลภาวนา) 3)  มคีวามอดทน  (เงื+อนไข
คุณธรรมและจิตภาวนา) 4) มคีวามพอประมาณ (หลกัการและปัญญาภาวนา)  5) มเีหตุผล  (หลกัการและปัญญาภาวนา)  และ  

6) มภูีมคุ้ิมกนั (หลกัการและปัญญาภาวนา) 
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คําถามในการวจัิย 
 การวจิยัในครั) งนี)ผูว้จิยัมีคาํถามการวจิยั ดงันี)   
              1.   รูปแบบการเ รียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะ              
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย     
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร   
              2.   รูปแบบการเ รียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะ              
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
มีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
                      2.1 ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลงัเรียนเป็นอยา่งไร  
                      2.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน
ที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ ก่อน
การจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั) งที� 1 หลงัการจดัการเรียนการสอน       
ครั) งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน มีพฒันาการเป็นอยา่งไร  
              3. การขยายผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั)นมธัยมศึกษา   
ตอนปลายไปใช ้เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              ในการวจิยัในครั) งนี)ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงันี)  
              1.  เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
              2.  เพื�อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน         
ชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี)  

  2.1 เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ       
การเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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    2.2 เพื�อศึกษาพฒันาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที� เ รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์               
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน         
ชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั) งที� 1 หลงัการจดัการเรียนการสอนครั) งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน  
              3. เพื�อขยายผลการนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษา
ตอนปลายไปใชใ้นเนื)อหาสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
              ในการวจิยัในครั) งนี)ผูว้จิยัตั)งสมมติฐาน ดงันี)  
 1.  ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายสูงกวา่ก่อนเรียน 
              2.  คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน       
ที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ  ก่อน
การจดัการเรียนการสอน หลงัการจดัการเรียนการสอนครั) งที� 1 หลังการจดัการเรียนการสอน       
ครั) งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน มีพฒันาการสูงขึ)นเป็นลาํดบั  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
              1.   ประชากรในการวิจยั ครั) งนี) เป็นนักเรียนชั)นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนแกง้คร้อ   
วทิยา อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  ในปีการศึกษา 2557  จาํนวน 11 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน 
รวมจาํนวนทั)งหมด 440  คน 
 2.   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั) งนี) เป็นนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาปีที� 4/2  จาํนวน 40  คน       
ที�เรียนรายวชิาสังคมศึกษาในภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา อาํเภอแกง้คร้อ  
จงัหวดัชยัภูมิ ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
และวธีิการจบัสลาก 
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 3.   ตวัแปรที�ศึกษา  ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาวจิยัครั) งนี)  ไดแ้ก่ 
                     3.1 ตวัแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว         
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
                     3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  มี 2 ตวัแปร คือ 
                           3.2.1 ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา 
                            3.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จาํนวน 4  ดา้น  ประกอบดว้ย 1)  มีความใฝ่เรียนรู้ (กายภาวนา)  2)  มีวินยั (ศีลภาวนา) 3)  มีความ
อดทน (จิตภาวนา)  4)  มีความพอประมาณ (ปัญญาภาวนา) 5) มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา)  และ 6) มี
ภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนา)                                                                                                                                                         
              4.   เนื)อหาที�ใชใ้นการวจิยั  
                     เนื)อหาที�ใชใ้นการวจิยั คือ เนื)อหารายวชิาสังคมศึกษา ส31101 ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 4  
เป็นสาระเศรษฐศาสตร์ ตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา  ประกอบดว้ย  5 หน่วย
การเรียนรู้ ดงันี)   1)  หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เรื�องเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 
มาตรฐาน  ส 3.1 ตวัชี) วดั ขอ้ 2 ตระหนกัถึงความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ  2) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�องเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ   
มาตรฐาน  ส 3.1 ตวัชี) วดั ขอ้ 2 ตระหนกัถึงความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง ระบบสหกรณ์ มาตรฐาน ส 3.1 ตวัชี) วดั 
ขอ้ 3 ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ 
4) หน่วยการเรียนรู้ที� 4  เรื�อง การรวมกลุ่มเพื�อพฒันาชุมชน  มาตรฐาน ส.3.1 ตวัชี) วดั ขอ้ 4 
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข และ 5) หน่วยการเรียนรู้ที� 5  เรื�อง
เศรษฐกิจไทยในยคุโลกาภิวตัน์  มาตรฐาน ส 3.2  ตวัชี) วดั ขอ้ 2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ที�มีต่อสังคมไทย 
              5.  ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง  
                   ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 20 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชั�วโมง รวมเป็นเวลา 20 ชั�วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจที�ตรงกนั  ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะของคาํต่าง ๆ ไวด้งันี)  
              1.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสังเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการเชิงระบบที�แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบเชิง
กระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเงื�อนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้โดยผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการวิจยั
และพฒันา (Research and Development) และแนวคิดแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) มาใช้ในการออกแบบ (Design) และการพฒันา 
(Development) ร่วมกบัแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and 
Weil, 2009: 9) ดาํเนินตามขั)นตอนการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา (Research and Development)  
ประกอบดว้ย 4 ขั)นตอน คือ  ขั)นตอนที� 1  การวิจยั  (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ ขอ้มูลพื)นฐาน 
(Analysis: A)  ขั)นตอนที� 2  การพฒันา ( Develop: D1)  เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development: D and D) ขั)นตอนที� 3 การวิจยั  (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation: I) 
เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และขั)นตอนที� 4 การพฒันา (Develop: D2) เป็นการ
ประเมินผล (Evaluation: E) เพื�อปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
              2.  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  หมายถึง  องค์ประกอบของระบบ      
การเรียนการสอนที�มีความสัมพนัธ์กนั เพื�อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 
มีแบบแผนในการจดัการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ประกอบดว้ย  หลกัปรโตโฆสะ หลกัโยนิโนมนสิการ หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4  
ร่วมกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี 5 องค์ประกอบ คือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล และปัจจยัที�เอื)อต่อการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนับสนุน โดยมีขั)นตอนการเรียน        
การสอน 5 ขั)น  ดงันี)  
  2.1 ขั)นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ) เป็นขั)นตรวจสอบ และให้
ความรู้พื)นฐานเดิมให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ใหม่ และให้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน ด้วยการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการรับรู้ ซึ� งเป็นกระบวนการที�เกิดจากการสัมผสัทางกาย 
(ตา หู จมูก ลิ)น และกาย) ผา่นสื�อการเรียนรู้และกิจกรรมเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั  การสนทนา             
การอภิปราย  ซกัถาม คน้ควา้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยผูส้อนเป็นกลัยาณมิตร (น่ารัก  น่าเคารพ ทาํได ้     
พดูใหเ้กิดความกระจ่างได ้อดทนต่อคาํพดูได ้รู้จริง และชี)นาํไปในทางที�ถูก) ทาํหนา้ที�ชี) แนะและให้
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ความสะดวกในการเรียนรู้ทั)งในด้านหลกัการ ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด แหล่งเรียนรู้  การตรวจสอบ 
และ   การประเมินผล 
    2.2  ขั)นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ)  เป็นขั)นที�นักเรียนนาํการรับรู้ในขั)นสร้าง
ศรัทธาและเสนอขอ้เทจ็จริง มาสู่ระบบการคิดหาเหตุในดา้น การมีจุดหมาย  ความเป็นไปตามลาํดบั
ขั)นตอน ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็นกบัสิ�งที�เกิดขึ)น และประโยชน์ที�เกิดขึ)น 
                    2.3 ขั)นคน้พบหลกัการ (สัมมาทิฏฐิ)  เป็นขั)นที�นกัเรียนนาํกระบวนการคิดที�ไดจ้าก
ขั)นสะทอ้นคิดมาสรุปเป็นความคิดรวบยอด หรือหลกัการ เพื�อสร้างเชื�อและความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 

                   2.4 ขั)นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) เป็นขั)นที�ครูนาํความคิดรวบยอดหรือ
หลกัการที�กาํหนดไวใ้นขั)นสืบคน้หลกัการ มาให้นักเรียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์ในประเด็น    
การปฏิบติัตามหลกัทางสายกลาง ในดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุและ
สิ� งแวดล้อมทางสังคม (ศีล) ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม (สมาธิ) และทางด้านความรู้ความ             
เขา้ใจความจริงตามหลกัเหตุผล (ปัญญา) โดยจดัอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย  ก่อนแลว้นาํ
ผลการอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้มานาํเสนอต่อเพื�อนทั)งชั)น   
                    2.5 ขั)นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้(ภาวนา 4) เป็นขั)นที�นกัเรียนร่วมกนัประเมินผล
งานของกลุ่มเพื�อนที�เกิดขึ) นในขั)นสู่กระบวนการเรียนรู้ ในด้านแนวปฏิบติัการปฏิสัมพนัธ์กับ
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุ (กายภาวนา) ดา้นทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม (จิตภาวนา) และดา้นความรู้เขา้ใจความจริงตามหลกัเหตุผล (ปัญญาภาวนา) แลว้คดัเลือก
ผลงานของกลุ่มที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงเพียงกลุ่มเดียว เพื�อนาํมาวางแผนและนาํไประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์จาํลอง หรือชีวติจริง โดยผา่นกิจกรรมการฝึกปฏิบติัทั)งใน และนอกเวลาเรียน 
              3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  
พฤติกรรมที�นกัเรียนแสดงออกตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัภาวนา 4 มี 6 ดา้น 
ดงัต่อไปนี)  
                   3.1 มีความใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  พฤติกรรมในเรื�องการบนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ไดจ้ากสิ�งที�ไดจ้ากการอ่านหรือสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ความ
สนใจและตั)งใจศึกษาเนื)อหาสาระหรือสิ�งที�ไดจ้ากสังเกตเห็นอย่างแน่วแน่มั�นคง และการจาํแนก
แยกแยะตรวจสอบสิ�งที�ได้เรียนรู้ และสรุปเป็นองค์ความรู้  ซึ� งวดัได้จากการสอบวดัคุณลกัษณะ    
อนัพึงประสงค์ และการเขียนรายงานตนเองของนกัเรียน และวดัโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และ
ผูป้กครองจากการสัมภาษณ์ และทาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�ผูว้ิจยัสร้างขึ)นโดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัที� 1  คือ การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ การตอบสนอง  
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ระดบัที� 3 คือ การเห็นคุณค่า  ระดบัที� 4  คือ การจดัระบบ และระดบัที� 5 คือ  การเสริมสร้างลกัษณะ
นิสัย   
  3.2  มีวนิยั หมายถึง  พฤติกรรมในเรื�องการดูแลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวัและสิ�งที�
เป็นสาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  การอยู่ร่วมกบัผูอื้�นตามขอ้ตกลง ระเบียบ
ของห้องเรียน โรงเรียนและสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธ̂ิของผูอื้�นมีความตั)งใจปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง
ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียนและสังคม มีการจาํแนกแยกแยะเหตุผลและความจาํเป็นในการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของหอ้งเรียน โรงเรียนและสังคม  ซึ� งวดัไดจ้ากการ
สอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการเขียนรายงานตนเองของนกัเรียน และวดัโดยครูผูส้อน 
เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองจากการสัมภาษณ์ และทาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที�
ผูว้จิยัสร้างขึ)นโดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัที� 1  คือ การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ 
การตอบสนอง ระดับที� 3 คือ การเห็นคุณค่า ระดบัที� 4 คือ การจดัระบบ และระดับที� 5 คือ           
การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
  3.3  มีความอดทน  หมายถึง  พฤติกรรมในเรื�องการลงมือปฏิบติังานการเรียนตามที�
ไดรั้บมอบหมายอย่างต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมาย  การให้ความร่วมมือกบัผูอื้�นในการทาํงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมาย การแสดงความตั)งใจในการทาํงานโดยไม่ละทิ)ง
งาน และการจาํแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและหาวิธีแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลจน
สําเร็จลุล่วง  ซึ� งวดัไดจ้ากการสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการเขียนรายงานตนเองของ
นกัเรียน และวดัโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองจากการสัมภาษณ์ และทาํแบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั    
ที� 1 คือ การรับรู้  ระดบัที� 2 คือ การตอบสนอง  ระดบัที� 3 คือ การเห็นคุณค่า  ระดบัที� 4 คือ            
การจดัระบบ และระดบัที� 5 คือ  การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
  3.4 มีความพอประมาณ หมายถึง  พฤติกรรมในเรื� องการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจาํวนัของตนเองอย่างประหยดัและคุม้ค่า การให้ความร่วมมือกบัผูอื้�นในการใช้เครื�อง
อุปโภคบริโภคของส่วนรวมอย่างประหยดัและคุ้มค่า มีความตั) งใจกระทาํกิจใด ๆ อย่างพอดี 
พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็นและฐานะของตนเอง และสามารถจาํแนกแยกแยะแนวทาง
ดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็นและเหมาะแก่ฐานะตนเอง 
ซึ� งวดัไดจ้ากการสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการเขียนรายงานตนเองของนกัเรียน และ
วดัโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองจากการสัมภาษณ์ และทาํแบบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดบั ประกอบดว้ย  ระดบัที� 1  คือ      



 20

การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ การตอบสนอง  ระดบัที� 3 คือ การเห็นคุณค่า  ระดบัที� 4   คือ การจดัระบบ 
และระดบัที� 5 คือ  การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
  3.5  มีเหตุผล  หมายถึง พฤติกรรมในเรื�องการแสดงออกในการอุปโภคและบริโภค
ในชีวิตประจาํวนัของตนเอง อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ร่วมมือแสดง
ความคิดเห็นกบัผูอื้�นอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตั)งใจอุปโภค บริโภคและ
แสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งจาํแนกแยกแยะแนวทาง
ดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล ซึ� งวดัไดจ้ากการสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และ
การเขียนรายงานตนเองของนกัเรียน และวดัโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองจากการ
สัมภาษณ์ และทาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�ผูว้ิจยัสร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 
5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัที� 1  คือ การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ การตอบสนอง  ระดบัที� 3 คือ การเห็น
คุณค่า  ระดบัที� 4 คือ การจดัระบบ และระดบัที� 5 คือ การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
  3.6 มีภูมิคุ ้มกัน  หมายถึง  พฤติกรรมในเรื� องการวางแผนการใช้วสัดุสิ� งของ 
อุปกรณ์การเรียนของตนเอง และปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุ ร่วมมือกบัผูอื้�นใน
การวางแผนการเรียน การปฏิบติังาน และปรับตวัเขา้กบัสังคมที�เกี�ยวขอ้งตั)งใจวางแผนป้องกนัความ
เสี� ยงและเตรียมความพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในด้านการเรียน การทํางาน และการดําเนิน
ชีวติประจาํวนัจาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั)ง
ทางดา้นสังคมและวตัถุ ซึ� งวดัไดจ้ากการสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และการเขียนรายงาน
ตนเองของนกัเรียน และวดัโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองจากการสัมภาษณ์ และทาํ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ) นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 
ประกอบดว้ย ระดบัที� 1  คือ การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ การตอบสนอง  ระดบัที� 3 คือ การเห็นคุณค่า  
ระดบัที� 4  คือ การจดัระบบ และระดบัที� 5 คือ การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
 4.  ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนของนกัเรียนที�เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ส 31101 ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 4  ซึ� งวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนที�ผูว้ิจยั
สร้างขึ)นทั)งดา้นความจาํ (Remembering)  ความเขา้ใจ (Understanding) การประยุกตใ์ช ้(Applying)  
การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมินค่า (Evaluation) และสร้างสรรค์ (Creating) ซึ� งเป็นแบบ 
ทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50  ขอ้ คะแนนเตม็ 50 คะแนน 
             5. นกัเรียน  หมายถึง ผูเ้รียนที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั)นมธัยมศึกษาปีที� 4  ปีการศึกษา 
2557  โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา  อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  สังกดัสํานกังานเขตพื)นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั)นพื)นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
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ประโยชน์ที�ได้รับ 
              การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ครั) งนี)  ทาํใหเ้กิดประโยชน์จากงานวจิยั ดงันี)  
                1. ได้รูปแบบการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จากผลการวิจยัในครั) งนี)  ครูผูส้อนสามารถนาํไปใชก้บันกัเรียนในโรงเรียน หรือระดบั
การศึกษาอื�น ๆ รวมทั)งเป็นแนวทางของการศึกษาวจิยัหรือขยายผลองคค์วามรู้ต่อไปได ้
              2. ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิจยัในครั) งนี)  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551
ในระดบัชั)นอื�น ๆ ได ้
              3.  ทาํใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามพฤติกรรมบ่งชี) เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ของสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที� 2 
 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 

              การวิจัยเรื� องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ผูว้จิยัทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยั ดงันี,  
              1.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 
                  1.1   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
                  1.2   แนวทางการจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                  1.3  โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 2.  การจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา 
                  2.1 พระพุทธศาสนากบัการศึกษา 
                  2.2  พระพุทธศาสนากบัการจดัการเรียนรู้ 
                  2.3 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�นาํมาใชจ้ดัการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
              3.  แนวคิด หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.1 ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.4 แนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา  
              4.  แนวคิดหลกัการวจิยัและพฒันา 
                   4.1 การวจิยัและพฒันา  
                   4.2  การวจิยัแบบผสมผสานวธีิ 
              5.  แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน  
                   5.1 การออกแบบการเรียนการสอน  
                    5.2  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
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              6.  แนวคิดดา้นการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                   6.1 การประเมินตามสภาพจริงในการเรียนการสอน 
                   6.2  เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
              7.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้มีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ไวว้่า  สังคมโลกมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ           
วา่มนุษยด์าํรงชีวิตอย่างไร ทั,งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกนัในสังคม การปรับตวัตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกัด  นอกจากนี, ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจถึง          
การพฒันา เปลี�ยนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ทาํให้เกิดความเขา้ใจในตนเอง และ
ผูอื้�น มีความอดทน อดกลั,น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้น
การดาํเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก              
              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม 
ที�มีความเชื�อมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื�อช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยม  
ที�เหมาะสม โดยไดก้าํหนดสาระต่าง ๆไว ้ดงันี,   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2) 
 1.  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื,นฐานเกี�ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม         
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที�ตนนับถือ การนําหลักธรรมคาํสอนไปปฏิบติัใน     
การพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมที�ดีงาม พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รวมทั,งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

              2.  หน้าที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและ
ความสาํคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชื�อ 
ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ  หน้าที�  เสรีภาพ      
การดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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              3.  เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหาร
จดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
              4.  ประวติัศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ผลกระทบที�เกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต  บุคคลสําคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ    
ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที�สาํคญัของโลก   
              5.  ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การใช้แผนที�และเครื� องมือทาง
ภูมิศาสตร์  ความสัมพนัธ์กันของสิ� งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และสิ� งที�มนุษย์สร้างขึ, น  การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ               
การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
              จากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมที�กล่าวมาแล้วขา้งตน้ ไดเ้น้นให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมนุษยใ์นด้านการดาํรงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในสังคม การปรับตวัตาม
สภาพแวดล้อม  การจดัการทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดั และยงัช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจถึงการพฒันา     
การเปลี�ยนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจตนเอง และผูอื้�น       
มีความอดทน อดกลั,น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในการ
ดาํเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
              สาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
สําคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   ซึ� ง สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 83) ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ว่าจะระบุสิ� งที�ผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์       
ที�ตอ้งการให้เกิดขึ,นกบัผูเ้รียนเมื�อจบการศึกษาขั,นพื,นฐาน นอกจากนั,น มาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็น
กลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนพฒันาระบบการศึกษาทั,งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้น
ให้ทราบว่า ตอ้งการอะไร ตอ้งสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั,งเป็นเครื�องมือ    
ในการตรวจสอบ เพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกซึ� งรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื,นที�การศึกษา และการทดสอบ
ระดับชาติ ระบบการตรวจสอบในการประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยสะท้อนภาพ     
การจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามที�มาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดไวเ้พียงใด  
ซึ� งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ� งกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 11 มาตรฐาน ดงันี,        
 สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที�ตนนบัถือและศาสนาอื�น มีศรัทธาที�ถูกตอ้ง ยดึมั�น และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื�ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2   เขา้ใจ  ตระหนักและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที�ตนนบัถือ 

              สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที�ดี
งาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลก
อยา่งสันติสุข                       
 มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั�น ศรัทธา
และธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

               สาระที� 3 เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภคการใช้ทรัพยากรที�มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั,งเขา้ใจหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื�อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
              สาระที� 4 ประวติัศาสตร์ 
              มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื�อง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถ   
วเิคราะห์ผลกระทบที�เกิดขึ,น 
 มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
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             สาระที� 5 ภูมิศาสตร์                                                             
 มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�งซึ� งมี
ผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติใชแ้ผนที�และเครื�องมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หาวิเคราะห์ 
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                     
              มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ             
ที�ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
              จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั,น มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
ที�เป็นเป้าหมายสําคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลก ส่งเสริม
สนบัสนุนให้พฒันาตนเองเป็นพลเมืองที�ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา 
ที�ตนนบัถือ รวมทั,งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
ได้เรียนรู้เรื�องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั�นใน     
วิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขส่งเสริมให้มี
นิสัยที�ดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ประเพณีวฒันธรรมไทย และสิ� งแวดล้อม มีความรักท้องถิ�นและประเทศชาติ มุ่งทาํ
ประโยชน์ และสร้างสิ�งที�ดีงามใหก้บัสังคม 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

              1.  การจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
                   การจดัการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที�ตนนบัถือและศาสนาอื�น  
มีศรัทธาที�ถูกตอ้ง ยึดมั�น และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื�ออยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข ตลอดจนเขา้ใจ
ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที�ตนนบัถือได ้
ซึ� งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 
ในมาตรา 6 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั,งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5) 
ดงันั,นการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�ถูกตอ้ง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง            
(สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552: 6)  ซึ� งในจุดมุ่งหมายขอ้ 1 ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน 
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พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุไวว้า่ เมื�อผูเ้รียนจบการศึกษาขั,นพื,นฐานแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที�พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และยดึมั�นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              2.   การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตใน

สังคม 
                    การจดัการเรียนการสอนสาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตใน
สังคม มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยม      
ที� ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ        
สังคมโลกอยา่งสันติสุข ตลอดจนเขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั�น ศรัทธา 
และธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 
ทั,งนี, เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ลกัษณะความเป็นพลเมืองดี ซึ� ง สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 100) ไดก้ล่าวถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อพฒันาความเป็นพลเมืองดี ตอ้งมุ่งจดักิจกรรมในหลาย ๆ ลกัษณะทั,ง
กิจกรรมในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยกิจกรรมที�จดัตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกับการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี พฒันาเจตคติและจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี
ตลอดจนมีทกัษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้�นในสังคมที�ตนเป็นสมาชิกไดอ้ย่างมี
ความสุข 
              3.   การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ 
                    การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั,งเขา้ใจหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
ตลอดจนเขา้ใจระบบ และสถาบนัเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นของ
การอยูร่่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ทั,งนี, เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ� งเป็นคุณลกัษณะที�
แสดงออกถึงการดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ตลอดจนมีความรู้และ
คุณธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัการเปลี�ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวตัน์ไดอ้ย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 5) 
              4.   การจัดการเรียนการสอนสาระประวตัิศาสตร์ 
                    การจดัการเรียนการสอนสาระประวติัศาสตร์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ใจความหมาย 
และความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวติัศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์               
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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ในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื�อง ตระหนกัถึงความสําคญัและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดขึ, น ตลอดจนเข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย วฒันธรรม         
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย   ซึ� ง กระทรวงศึกษาธิการ (2552)  และ      
สิริวรรณ  ศรีพหล (2552) ได้กล่าวถึง สาระประวติัศาสตร์ว่า เป็นสาระที�สําคญัที�ผูเ้รียนจะตอ้งเรียน 
เนื�องจากประวติัศาสตร์เป็นการศึกษาขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัเรื�องราวของมนุษยใ์นอดีต เพื�อให้เขา้ใจพื,นฐาน
ของมนุษย์ วิวฒันาการของมนุษย์และสังคม  รวมทั,งความสําเร็จและความผิดพลาดของมนุษย ์       
เพื�อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบนั  ดังนั,น การสอนสาระประวติัศาสตร์จึงมี
วตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องราวของมนุษยใ์นอดีต ตลอดจน 
มีความผกูพนัต่อทอ้งถิ�น ประเทศชาติ และโลก ซึ� ง สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 18) กล่าววา่  การศึกษา
ประวติัศาสตร์จะช่วยใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจพื,นฐานของตนเอง เขา้ใจวิวฒันาการของมนุษยแ์ละสังคมและ
ได้เรียนรู้ความสําเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์เพื�อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในสังคม
ปัจจุบนั  
             5.  การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 
                   การจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจลกัษณะของโลก
กายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�งซึ� งมีผลต่อกนัและกนัในระบบธรรมชาติ ใช้แผนที�และ
เครื�องมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม เพื�อการพฒันาที�
ย ั�งยืน ทั,งนี, เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในเนื,อหาสาระที�เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ พฒันาให้มี
ทกัษะทางภูมิศาสตร์ และพฒันาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์   ซึ� ง สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 113) ได้
กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จะตอ้งมุ่งเน้นผูเ้รียน 3 ดา้น คือ ดา้นเนื,อหา 
ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ โดยจดักิจกรรมที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
              จากการจดัการเรียนการสอนทุกสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ มีการมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไดรั้บรู้ เกิดการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าและพฒันาอยา่งต่อเนื�องจนเป็นลกัษณะนิสัย ซึ� งกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 
12-13) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อน และบทบาทของผูเ้รียนไวด้งันี,  
                1.  บทบาทของครูผูส้อน 
                      1.1 การสํารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูผูส้อนควรคาํนึงว่าผูเ้รียน   
แต่ละคนมีวธีิการเรียนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกนั ดงันั,น ครูผูส้อนจะตอ้งให้เวลาในการเรียนรู้
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และให้โอกาสกบัผูเ้รียนไดค้น้พบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จึงจะเป็นสิ�งที�มีคุณค่า และทาํให้การ
เรียนรู้นั,นมีความหมายต่อผูเ้รียน ดงันั,น ครูผูส้อนจึงควรดาํเนินการดงันี,  
   1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื�อนําข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ที�ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน
แต่ละคนที�มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และ   
ความตอ้งการที�แตกต่างกัน และการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะกบัพื,นฐานของผูเ้รียน ลักษณะของ
ผูเ้รียนและสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีพฒันาการที�เป็นไป
ตามความสามารถ และเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน 
                            1.1.2 กําหนดเป้าหมายที�ต้องการให้เกิดขึ, นกับผู ้เรียนด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการที�จะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              1.2 การบูรณาการและถ่ายโยงความรู้ ครูผูส้อนควรไดบู้รณาการสิ�งที�ตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เชื�อมโยงกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน นาํไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และ
สามารถแกปั้ญหาชีวติได ้ในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนควรดาํเนินการดงันี,  
                            1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที� เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคลอ้งกบัการพฒันาการทางสมองและเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม เพื�อนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี,วดัของหลกัสูตร 
                            1.2.2  จดับรรยากาศที�เอื,อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
                            1.2.3  จดัเตรียม และเลือกใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
และเทคโนโลยทีี�เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
                            1.2.4 ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผูเ้รียนด้วยวิธีการที�หลากหลาย
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
                            1.2.5  วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื�อนาํผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนรวมทั,งปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยั 
              2.  บทบาทของผูเ้รียน 
                       2.1 กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
                       2.2  แสวงหาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที�มีอยู่อย่างหลากหลาย และรู้จักวิเคราะห์  
สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ เพื�อนาํมาปรับใชใ้นการดาํรงชีวติในสังคม 
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                         2.3  ลงมือปฏิบติัจริง สรุปสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                     2.4  มีปฏิสัมพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมกบักลุ่มเพื�อน และครู 
                     2.5  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
 จากแนวทางการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมที�กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที�ผูส้อน              
มีบทบาทสําคญัในการจดัการเรียนรู้  โดยจะตอ้งจดักระบวนการอยา่งหลากหลาย เพื�อให้ผูเ้รียน  
เกิดการเรียนรู้และบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร ตลอดจนเกิดสมรรถนะที�สาํคญัและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา    
 

โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
              โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551  โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา 
ไดก้าํหนดไวด้งันี,  (โรงเรียนแกง้คร้อวทิยา, 2554) 
 

ตารางที� 1   โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
                   รายวชิาพื,นฐาน ระดบัชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนแกง้คร้อวทิยา 
 

 
ชั,น 

ภาค
เรียนที� 

 
รหสั/รายวชิา 

 
สาระที� 

จาํนวน 
หน่วยกิต 

จาํนวน 
ชั�วโมง/ 
สัปดาห์ 

จาํนวน 
ชั�วโมง/ 

ภาคเรียน 
ม.4 1 ส 31101  เศรษฐศาสตร์ 

ส 31103  ประวติัศาสตร์ 
ส 31105  พระพทุธศาสนา 

3 
4 
1 

0.5 
0.5 
0.5 

1 
1 
1 

20 
20 
20 

 2 ส 31102  เศรษฐศาสตร์ 
ส 31104  ประวติัศาสตร์ 
ส 31106  พระพทุธศาสนา 

3 
4 
1 

0.5 
0.5 
0.5 

1 
1 
1 

20 
20 
20 

ม.5 1 ส 32101  ภูมิศาสตร์ 
ส 32103  ประวติัศาสตร์ 
ส 32105  พระพทุธศาสนา 

5 
4 
1 

0.5 
0.5 
0.5 

1 
1 
1 

20 
20 
20 

 2 ส 32102  ภูมิศาสตร์ 
ส 32104  ประวติัศาสตร์ 
ส 32106  พระพทุธศาสนา 

5 
4 
1 

0.5 
0.5 
0.5 

1 
1 
1 

20 
20 
20 
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ตารางที� 1    โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
                    รายวชิาพื,นฐาน ระดบัชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนแกง้คร้อวทิยา (ต่อ) 
 

 
ชั,น 

ภาค
เรียนที� 

 
รหสั/รายวชิา 

 
สาระที� 

จาํนวน 
หน่วยกิต 

จาํนวน 
ชั�วโมง/ 
สัปดาห์ 

จาํนวน 
ชั�วโมง/ 

ภาคเรียน 
ม.6 1 ส 33101  หนา้ที�พลเมือง 

ส 33105  พระพทุธศาสนา 
2 
1 

0.5 
0.5 

1 
1 

20 
20 

 2 ส 33102  หนา้ที�พลเมือง 
ส 33106  พระพทุธศาสนา 

2 
1 

0.5 
0.5 

1 
1 

20 
20 

 

 จากตารางที� 1 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ในสาระที� 3  เศรษฐศาสตร์ 
โรงเรียนแกง้คร้อวทิยา ไดก้าํหนดมาตรฐานและตวัชี,วดัไว ้ดงัตารางที� 2-3 ดงันี,   
 

ตารางที� 2   โครงสร้างรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ส31101  ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 1 
             

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐาน 
 

ตวัชี,วดั 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที� 
1 เรื�อง 

เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันา

ตนเองและสงัคม 

ส 3.1 ขอ้ 2 ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที�มีต่อเศรษฐกิจ
สงัคมของประเทศ 

1. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดาํเนินชีวติของตนเอง และ
ครอบครัว 
2. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้
และบริการ 

4 

หน่วยการเรียนรู้ 
ที� 2 เรื�อง 

เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันา

ประเทศ 

ส 3.1 ขอ้ 2 ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที�มีต่อเศรษฐกิจ
สงัคมของประเทศ 

1. ปัญหาการพฒันาประเทศที�ผา่นมา
โดยการศึกษาวเิคราะห์แผนพฒันา 
เศรษฐกิจ และสงัคมฉบบัที�ผา่นมา 
2. การพฒันาประเทศที�นาํปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม 
ฉบบัปัจจุบนั 

4 
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ตารางที� 2    โครงสร้างรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ส31101  ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 1  (ต่อ) 
             

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐาน 
 

ตวัชี,วดั 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
ที� 3 เรื�อง 

ระบบสหกรณ์ 

ส 3.1 ขอ้ 3 ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของ
ระบบสหกรณ์ใน 
การพฒันาเศรษฐกิจ
ในระดบัชุมชนและ
ประเทศ 

1. ววิฒันาการของสหกรณ์ใน 
ประเทศไทย 
2. ความหมายความสาํคญั และหลกัการ
ของระบบสหกรณ์ 
3. ตวัอยา่งและประเภทของสหกรณ์ใน 
ประเทศไทย 
4. ความสาํคญัของระบบสหกรณ์ใน
การพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนและ
ประเทศ 

4 

หน่วยการเรียนรู้ 
ที� 4 เรื�อง 

การรวมกลุ่มเพื�อ
พฒันาชุมชน 

ส 3.1 ขอ้ 4 วเิคราะห์
ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ                
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 

1 .ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
2. แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของ 
ชุมชน 
3. ตวัอยา่งของการรวมกลุ่มที�ประสบ 
ความสาํเร็จในการแกปั้ญหาทาง 
เศรษฐกิจของชุมชน 

4 

หน่วยการเรียนรู้ 
ที� 5 เรื�อง 

เศรษฐกิจไทย 
ในยคุ 

โลกาภิวตัน์ 

ส 3.2 ขอ้ 2 วเิคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจใน 
ยคุโลกาภิวตัน์ที�มี
ผลต่อสงัคมไทย 

1. ววิฒันาการของการเปิดเสรีทาง  
เศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ของไทย 
2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจที�มีผลต่อการเปิด 
เสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง 
เศรษฐกิจของประเทศที�มีต่อภาค 
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการคา้และบริการ 

4 

รวม 20 
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ตารางที� 3   โครงสร้างรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ส31102  ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 2    
             

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐาน 
 

ตวัชี,วดั 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้
ที�  1 เรื�อง

เศรษฐศาสตร์ 
เบื,องตน้ 

 ส 3.1  
 

ขอ้ 1 อภิปรายการ
กาํหนดราคาและ
ค่าจา้งในระบบ
เศรษฐกิจ 

1. ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั  
ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ 
แบบต่างๆ  
2.  ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดี 
และขอ้เสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
3. การกาํหนดราคาตามอุปสงค ์และ 
อุปทาน การกาํหนดราคาในเชิง 
กลยทุธ์ที�มีในสงัคมไทย 
4. การกาํหนดค่าจา้ง  กฎหมายที� 
เกี�ยวขอ้งและอตัราค่าจา้งแรงงานใน 
สงัคมไทย  
5.  บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคาและการควบคุมราคาเพื�อการ
แจกจ่าย และจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 

5 

หน่วยการเรียนรู้
ที� 2 เรื�อง 
การเงิน 
การคลงั 

 

ส 3.2 
 
 
 
 

ขอ้ 1 อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลดา้น
นโยบายการเงิน การ
คลงัในการพฒันา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1. บทบาทของนโยบายการเงินและการ 
    คลงัของรัฐบาล 
2. รายรับและรายจ่ายของรัฐที�มีผลต่อ 
งบประมาณ  หนี,สาธารณะ การพฒันา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของ
ประชาชน  
3. ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบ 
ที�เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด   
4. ตวัชี,วดัความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  เช่น GDP, GNP รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อบุคคล 
5. แนวทางการแกปั้ญหาของนโยบาย 
การเงินการคลงั 

5 
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ตารางที� 3   โครงสร้างรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ส31102  ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 2   (ต่อ) 
             

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐาน 
 

ตวัชี,วดั 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จาํนวน
ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้
ที� 3 เรื�อง 

การคา้การลงทุน
ระหวา่งประเทศ 

ส 3.2 ขอ้ 2 วเิคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจใน 
ยคุโลกาภิวตัน์ที�มีผล
ต่อสงัคมไทย 

1. การคา้และการลงทุนระหวา่ง
ประเทศ 
2. บทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศ  
ในเวทีการเงินโลกที�มีผลกบัไทย 

5 

หน่วยการเรียนรู้
ที� 4 เรื�อง 

ความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ 

ส 3.2 ขอ้ 3 วเิคราะห์ผลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ 

1. แนวคิดพื,นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ 
     ระหวา่งประเทศ 
2. บทบาทขององคก์ารความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจที�สาํคญัในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO, NAFTA  
EU, IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC  
3. ปัจจยัต่าง ๆ ที�นาํไปสู่การพึ�งพา  
การแข่งขนัการขดัแยง้ และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
4. ตวัอยา่งเหตุการณ์ที�นาํไปสู่การ
พึ�งพาทางเศรษฐกิจ 

5 

รวม 20 
 

จากโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ 
วฒันธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที�กล่าวมาขา้งตน้ ในการวิจยัในครั, งนี,  ผูว้ิจยัได้กาํหนดสาระ    
การเรียนรู้สําหรับการวิจยั คือ สาระที� 3 เศรษฐศาสตร์ ในรายวิชาสังคมศึกษา ส31101  ระดบัชั,น
มธัยมศึกษาปีที� 4 

 

การจัดการเรียนการรู้ตามแนวพุทธศาสนา 
 

              การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั, นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะกล่าวถึง 
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พระพุทธศาสนากับการศึกษา พระพุทธศาสนากับการจัดการเรียนรู้ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที�นาํมาใชจ้ดัการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามลาํดบัต่อไปนี,   
  

พระพุทธศาสนากบัการศึกษา 
              พระพุทธศาสนานั,นได้รับการยอมรับเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาหรือการเรียนรู้ ทั,งนี,
เพราะพระพุทธศาสนามีคาํสอนที�ทาํให้คนตื�นจากอวิชชาคือ ความไม่รู้  ซึ� งคาํวา่พุทธะ แปลวา่ ผูรู้้   
ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน หมายถึงพระพุทธเจา้ ผูต้รัสรู้ด้วยปัญญาคุณ พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมของชีวิต        
ที�เรียกวา่ อริยสัจ 4 คือ ความจริงของชีวิต ไดแ้ก่ ความทุกข ์(ทุกข)์ พร้อมดว้ยสาเหตุแห่งทุกข ์(สมุทยั) 
ทรงคน้พบการดบัทุกข์ (นิโรธ) หรือนิพพาน และแนวทางดบัทุกข์ (มรรค) อนัเป็นที�มาของคาํว่า
พุทธศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือวชิาการที�ทาํใหค้นมีปัญญาในการดาํเนินชีวติ 
              คาํวา่ การศึกษา ตรงกบัภาษาบาลีวา่ สิกขา  นอกจากมีความหมายในทางการศึกษาใน
ระบบการศึกษาในปัจจุบนัแลว้ ยงัรวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาชีวิตและสรรพสิ�งทั,งหลาย 
ตามความเป็นจริง  ดงัพุทธพจน์ที�ปรากฏในพระไตรปิฎก สรุปไดว้่า  บุคคลย่อมศึกษาเรื�องความ
ประพฤติดีทางกาย วาจา การฝึกอบรมจิต และฝึกอบรมปัญญาให้สูงขึ,น เมื�อน้อมนาํจิตคาํนึงถึง
การศึกษาทั,ง 3 อยา่งนี, จึงเรียกวา่ การศึกษา ซึ� งการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา มีองคป์ระกอบ
ดงันี,  (พระเทพเวที (ป.อ.ปยตฺุโต), 2534) 
              1.  หลักการศึกษาหรือการเรียนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
การศึกษาพระธรรมวินยั และการลงมือปฏิบติั ซึ� งการศึกษาทั,ง 2 อย่างเป็นกระบวนการที�จะตอ้ง
ดาํเนินการควบคู่กนัตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา 
              2.  ประเภทของความรู้ ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาจาํแนกไดด้งันี,  
                   2.1 จาํแนกโดยธรรมชาติของความรู้  ความรู้จดัเป็นนามธรรมที�ปรากฏอยูใ่นนาม
ขนัธ์ 3ประการ คือ สัญญา เป็นการจาํได้หมายรู้  วิญญาณ เป็นความรู้ทั, งหมดในวิญญาณขนัธ์ 
จาํแนกได ้6 ประการ คือ รู้จกัรูป เสียง กลิ�น รส สัมผสั และการคิด ปัญญา เป็นความรู้หลกัในหมวด
สังขารขนัธ์ ไดแ้ก่ การรู้เหตุผล รู้ความผดิชอบชั�วดี รู้ความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�ง เป็นตน้ 
                   2.2 จาํแนกโดยทางรับรู้ ความรู้เกิดจากผสัสะโดยผา่นอายตนะภายในและภายนอก
มากระทบกนัจึงเกิดความรู้ทางตา หู จมูก ลิ,น กาย และใจ  
                  2.3  จาํแนกพฒันาการทางปัญญา  เป็นความรู้ที�อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรม  
หรือการพฒันาทางปัญญา แบ่งได ้ 3 ประเภท คือ สัญญา เป็นการจาํไดห้มายรู้  ทิฐิเป็นความเห็น        
เป็นความเขา้ใจในเหตุผลหรือทฤษฎีที�ศึกษา และญาณ เป็นความหยั�งรู้ ความเขา้ใจ 
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                  2.4  จาํแนกตามกิจกรรมหรือผลงาน  เป็นความรู้ที� เกิดจากการปฏิบัติ จาํแนกได ้            
3 ประเภท คือ สุตะ เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการฟัง การศึกษาเล่าเรียน ทิฐิ เป็นความเห็น ความเขา้ใจใน
เหตุผลหรือตามทฤษฎีที�ศึกษา และญาณ เป็นความหยั�งรู้ ความเขา้ใจ 
              3.  ความถูกตอ้งและความผดิพลาดของความรู้ มีดงันี,  
                  3.1 ความถูกตอ้งของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ สมมติสัจจะ เป็นความจริง
โดยสมมติ เป็นความจริงตามมติร่วมกนั  และความจริงประการที�สอง คือ ปรมตัถสัจจะ เป็นความ
จริงสูงสุด เป็นความจริงที�ได้จากการใช้ปัญญาพิจารณาหยั�งรู้ให้ลึกลงไปถึงสภาวะที�แทจ้ริงของ    
สิ�งนั,น 
                  3.2 ความผิดพลาดของความรู้ เป็นความรู้ที�คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง         
แบ่งออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก สัญญาวิปลาส คือ ความผิดพลาดดา้นการกาํหนด 
หมายรู้  ประการที�สอง จิตวิปลาส คือ ความคลาดเคลื�อนทางจิต และประการที�สาม คือ ทิฐิวิปลาส คือ         
การเห็นผดิพลาดจากความเป็นจริง 
              4.  ที�มาของการศึกษาหรือความรู้ มาจากปัญญา 3 ไดแ้ก่  ประการที�หนึ� ง สุตมยปัญญา 
คือความรู้ที�ไดจ้ากการฟังหรือการศึกษาเล่าเรียน   ประการที�สอง จินตามยปัญญา คือ ความรู้ที�ได้
จากการคิดดว้ยเหตุผลที�จากการศึกษาเล่าเรียน  และประการที�สามคือ ภาวนามยปัญญา คือ ความรู้ที�
ไดจ้ากการลงมือปฏิบติั จากความรู้ที�ไดจ้ากปัญญา 3 สามารถสรุปที�มาของความรู้ได ้2 ประการ คือ 
ประการที�หนึ� ง ปรโตโฆสะ เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน  และประการที�สอง โยนิโสมนสิการ 
เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการคิดไตร่ตรองดว้ยเหตุผล 
              5.  ระเบียบวธีิศึกษาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั,นใชร้ะเบียบวธีิตามหลกัพหูสูต 
5 ประการ ดงันี,  ประการที�หนึ� ง พหุสสุตา คือ การฟังมาก คือ ไดเ้ล่าเรียนสดบัฟังไวม้าก  ประการ    
ที�สอง ธตา คือ จาํได ้จบัหลกัหรือสาระได ้ทรงจาํความไวแ้ม่นยาํ   ประการที�สาม วจสา ปริจิตา คือ 
คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใชพู้ดอยูเ่สมอจนแคล่วคล่อง จดัเจน   ประการที�สี�  คือ มนสานุเปกขิตา 
คือ เพ่งขึ,นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั, งใด ก็ปรากฏเนื,อความสว่างชัด และ
ประการที�ห้า ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ ขบไดด้ว้ยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดว้ยทิฏฐิ คือ ความเขา้ใจ
ลึกซึ, ง มองเห็นประจกัษแ์จง้ดว้ยปัญญา ทั,งในแง่ความหมายและเหตุผล  
              การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการพฒันาคนให้สมบูรณ์ทั,งดา้นร่างกาย ดา้น
จิตใจ ด้านสติปัญญา และดา้นสังคม  ประการแรก การพฒันาร่างกาย ได้แก่การพฒันาตวัของบุคคล 
รวมถึงการพฒันาสิ�งแวดลอ้มรอบตวับุคคลนั,นดว้ย  ประการที�สอง การพฒันาดา้นจิตใจ เป็นการ
พฒันาจิตใจใหมี้ความรัก ความเมตตา ความกรุณา ตอ้งอาศยัการฝึกอบรมกรรมฐานเพื�อให้ใจสวา่ง 
สะอาดและสงบ  ประการที�สาม การพฒันาด้านปัญญา เป็นการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาให้
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สามารถหยั�งรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงของสรรพสิ�งทั,งหลาย ซึ� งตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติัวิปัสสนา
กรรมฐาน และประการที�สี�  การพฒันาดา้นสังคม เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�นในสังคม 
             จะเห็นไดว้า่ พระพุทธศาสนานั,นจดัเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา เพราะมีหลกัการศึกษา
หรือการเรียนรู้  มีแหล่งที�มาของความรู้ การให้และรับความรู้มีระเบียบวิธีการศึกษาและมีเป้าหมาย
ของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั, งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคมตาม                
หลกัไตรสิกขา ประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา 
 

พระพุทธศาสนากบัการจัดการเรียนรู้ 
              การจดัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานั,นเกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรม  ซึ� งพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นทางพระพุทธศาสนา จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องกรรม และเรื�องสิกขา โดยเรื�องกรรม
เป็นเรื�องของพฤติกรรมของมนุษย ์ส่วนเรื�องสิกขาเป็นเรื�องการพฒันาพฤติกรรม ในที�นี, จะนาํเสนอเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที�วา่ดว้ยเรื�องพฤติกรรม (กรรม)  และส่วนที�วา่ดว้ยเรื�องสิกขา (การพฒันาพฤติกรรม) 
               1.  พฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา เรียกอีกอยา่งวา่ กรรม หมายถึง การกระทาํทุกอยา่ง
ของมนุษยที์�ปรากฏและไม่ปรากฏออกมาภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํทางกาย วาจา และจิตใจ  เช่น
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที�ปรุงแต่งอยูภ่ายใน โดยการกระทาํดงักล่าวจะตอ้งมีเจตนาเป็นแรงผลกัดนัให้
เกิดการกระทาํ จึงจะจดัวา่เป็นกรรม หรือพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา (พระเทพเวที ป.อ.ปยุตฺโต, 
2534)  โดยพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  พฤติกรรมทางกาย หรือกายกรรม 
ไดแ้ก่ การกระทาํทางกาย ต่าง ๆ  พฤติกรรมทางวาจาหรือวจีกรรม ไดแ้ก่ การพูด การสื�อสาร การเขียน
หนังสือต่าง ๆ และพฤติกรรมทางจิตหรือมโนกรรม ได้แก่ ความคิด ความเห็น ความเชื�อ การยึดถือ 
ทศันคติ และค่านิยมต่าง ๆ  ซึ� งพฤติกรรมดงักล่าว มีเจตนาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาทางดา้นต่าง ๆ เจตนาจึงเปรียบเสมือนแรงหรือพลงัผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม หากมีตณัหาเขา้มา
ประกอบกบัเจตนา จะทาํให้เกิดผลจากการกระทาํให้เกิดปัญหา หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและ
ผูอื้�น  ถา้มีฉนัทะเขา้ประกอบเจตนาพฤติกรรมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและผูอื้�น สิ�งที�มา
ประกอบเขา้กบัเจตนาจึงเป็นสิ�งสําคญัในการกาํหนดทิศทางของพฤติกรรม ฉันทะและตณัหาเกิด
จากปัญญาและอวิชชาเป็นมูลเหตุ ปัญญาและอวิชชาเป็นผลมาจากวิธีการคิด  การใช้วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการผลของการคิดก็จะเกิดปัญญา แต่ถา้ใชว้ิธีคิดแบบอโยนิโสมนสิการ ผลของการคิดก็จะ
เกิดอวชิชา ดงันั,น วธีิคิดจึงเป็นมูลเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดปัญญาหรืออวชิชา   
              2.  การพฒันาพฤติกรรมมนุษย์หรือสิกขา การพฒันาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลัก     
พุทธศาสนา มีกระบวนการพฒันาออกเป็น 2 ขั,นตอน คือ ขั,นตอนแรก เป็นการเตรียมความพร้อม
ทางดา้นความคิดความเชื�อที�ถูกตอ้ง ซึ� งในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ,นกบับุคคล
ก่อนที�จะเขา้สู่ขั,นการพฒันา  และขั,นตอนที�สอง เป็นขั,นตอนการพฒันาหรือขั,นสิกขา เป็นขั,นที�เน้น 
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การฝึกตามหลกัไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล เป็นการฝึกอบรมกาย วาจา  สมาธิ เป็นการฝึกอบรมใจ และปัญญา 
เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง          
              
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที�นํามาใช้จัดการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
              การจดัการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นการนําหลกัพุทธธรรมหรือองค์
ความรู้ที�เป็นคาํสอนในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นที�การนาํ
หลักธรรมมาใช้ในการพฒันาผูเ้รียนโดยสถานสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ         
(ปรโตโฆสะ) ที�เป็นกลัยาณมิตรที�เอื,อต่อการพฒันาผูเ้รียนด้วยการแสวงหาปัญญา จดัผ่านระบบ
ไตรสิกขา ผูเ้รียนไดศึ้กษาปฏิบติัอบรมทางดา้นศีล สมาธิและปัญญา โดยทางดา้นศีลหรือพฤติกรรมใน
การดาํเนินชีวิตที�ดีงามสําหรับตนเองและสังคม  ดา้นสมาธิหรือดา้นจิตใจ เป็นการพฒันาจิตใจให้มี
คุณภาพ มีสมรรถภาพ และด้านปัญญามีความรู้ที�ถูกต้องมีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที�
เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและโรงเรียนเป็นกลัยาณมิตรที�สําคญัที�รักและปรารถนาดีที�จะ
พฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 12-13) จุดเริ�มตน้ของกระบวนการของการศึกษาในตวับุคคล
มีจุดเริ� มต้นโดยอาศยัความเกี�ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจากภายนอกที�ถูกต้องเป็น
แรงผลักดันให้รู้จักพิจารณาโลกและชีวิตที�ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพที�เป็นจริง จะทาํให้เกิด
สัมมาทิฐิ นาํไปสู่การศึกษาที�ถูกตอ้ง ซึ� งแหล่งที�มาเบื,องตน้ที�ทาํให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือปัจจยัภายนอก 
และปัจจยัภายในเป็นแกนนาํของกระบวนการศึกษาทั,งหมด (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 16-18)  
 การจดัการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสตร์นั,น ได้นาํหลกัธรรมสําคญัของพุทธ
ศาสนา จาํนวน 4 หลกัธรรม มาสร้างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาน์เพื�อเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หลักปรโตโฆสะ         
หลกัโยนิโสมนสิการ  หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4  ซึ� งหลกัธรรมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี,  
 หลกัปรโตโฆสะ 
              กระบวนการพฒันาพฤติกรรมมนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนา ดาํเนินการแยกออกเป็น  
2 ขั,นตอน คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิด ความเชื�อที�ถูกตอ้ง หรือสัมมาทิฐิ ให้เกิด
ขึ,นกบับุคคลก่อนที�เขา้สู่ขั,นการพฒันา และขั,นตอนที� 2 การพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา เป็นขั,น
ที�เนน้การฝึกอบรมกาย วาจา ใจ และปัญญา  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547)  สําหรับการ
เตรียมความพร้อมทางดา้นความคิด ความเชื�อที�ถูกตอ้งในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ สัมมาทิฐิให้
เกิดกบับุคคลที�จะเขา้สู่ขั,นสิกขา โดยธรรมชาติมนุษยท์ั�วไปที�เกิดมามกัจะไม่สามารถคิดพิจารณาโดย
แยบคายได้เอง จะมีบ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั,น คนเราส่วนมากจึงมกัถูกกิเลสเข้าครอบงํา
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ความคิด ทาํใหค้วามคิดเป็นไปในทางที�ทาํให้เกิดทุกขห์รือปัญหาต่อตนเองและผูอื้�น พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ทรง วางหลกัการในการพฒันามนุษยใ์นลกัษณะของกระบวนการ โดยมีจุดเริ�มตน้จากการ
สร้างความคิดความเชื�อที�ถูกตอ้ง หรือสัมมาทิฐิ ซึ� งเป็นพื,นฐานที�สําคญัที�จะนาํบุคคลไปสู่การฝึกฝน
พฒันาตนเองในขั,นไตรสิกขาและเป็นพื,นฐานที�สาํคญั ที�จะทาํใหก้ารพฒันาในขั,นไตรสิกขาประสบ
ผลสําเร็จ สําหรับการสร้างสัมมาทิฐินั,น  พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดต้รัสไวว้า่ “ภิกษุทั,งหลาย ปัจจยั
เพื�อความเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิมี  2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ”   ปรโตโฆสะ แปลวา่
เสียงจากผูอื้�น เป็นองคป์ระกอบภายนอกที�กระตุน้หรือชกัจูงให้เกิดสัมมาทิฐิ เช่น การแนะนาํ การ
สั�งสอน การถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้เขียน คาํชี, แจง อธิบาย   การเรียนรู้จากผูอื้�น โดยการกระตุน้หรือ
การชกัจูงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปในทางที�ดีงามถูกตอ้ง    เป็นความจริงมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ที�
จะทาํหน้าที�ดงักล่าวได้จะตอ้งเป็นคนดี มีปัญญา และ มีคุณธรรมจึงจะถือว่าเป็นผูที้�มีคุณสมบติั
เพียบพร้อมที�จะสั�งสอน แนะนาํ ชี,แจง ชกัจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นตวัอยา่งถือเป็นคนดีเป็นคน
มีปัญญาและมีคุณธรรม เมื�อทาํหน้าที�ช่วยเหลือแนะนาํสั�งสอน ชกันาํสัมมาทิฐิให้เกิดแก่ผูอื้�น ซึ� ง
เรียกว่าทาํหน้าที�เป็นกัลยาณมิตร ซึ� งผูท้าํหน้าที� เป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนดีมี
คุณธรรม และเขา้ใจหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดงันี,  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2543) 
 1. ปิโย  หมายถึง น่ารัก เป็นการเขา้ถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกนัเอง 
ชวนใหผู้เ้รียนอยากเขา้ไปปรึกษาไตร่ถาม 
                   2. ครุ หมายถึง  น่าเคารพ  มีความประพฤติควรแก่ฐานะทาํให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็นที�พึ�งได ้
 3. ภาวนีโย หมายถึง น่ายกยอ่ง น่าเจริญใจ เป็นผูรู้้จริง ทรงภูมิปัญญา และเป็นผูฝึ้กฝน
ปรับปรุงตนเองอย่างสมํ�าเสมอ เป็นที�น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทาํให้ศิษยเ์อ่ยอ้าง และรําลึกถึง         
ดว้ยความซาบซึ, ง มั�นใจและภาคภูมิใจ 
                   4. วตฺตา  จ หมายถึง  รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล  พดูเป็น รู้จกัชี, แจงให้เขา้ใจ รู้วา่เมื�อไรควรพูดอะไร 
อยา่งไร คอยใหค้าํแนะนาํวา่กล่าวตกัเตือน เป็นที�ปรึกษาที�ดี 
 5. วจนกฺขโม หมายถึง ทนต่อถอ้ยคาํ  คาํล่วงเกิน วิพากษ์วิจารณ์  พร้อมที�จะรับฟัง
คาํปรึกษาซักถามแมจุ้กจิก ตลอดจนคาํล่วงเกิน และคาํตกัเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได ้
ไม่เบื�อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ 
 6. คมฺภีรnฺจ กถ ํกฺตตา  หมายถึง  แถลงเรื�องลึกลํ,าได ้ การกล่าวชี, แจงเรื�องต่าง ๆ   ที�
ลึกซึ, งซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้และสอนศิษยใ์หไ้ดเ้รียนรู้เรื�องราวที�ลึกซึ, งยิ�งขึ,นไป 
                   7. โน จฎฺฐาเน นิโยชเย  หมายถึง ไม่ชกัจูงไปในทางเสื�อมเสีย หรือเรื�องเหลวไหล      
ไม่สมควร 
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              ชึ� งสอดคล้องกับ สุมน อมรวิวฒัน์ (2544: 94)  ที�กล่าวว่า กระบวนการกัลยามิตรมี
หลกัการพื,นฐานทางครุศาสตร์วเิคราะห์ได ้ 5 ประการ ดงันี,  
               1.  สันติสุขของสังคมเกิดขึ,นจากการที�บุคคลมีนํ, าใจช่วยเหลือเกื,อกูลกนั ดงันั,นการจดั 
การศึกษา จึงควรมีการจดัฝึกหดัอบรมให้ผูเ้รียน ครู  พ่อแม่ ชุมชน ต่างมีนํ, าใจต่อกนั มีเมตตาธรรม
พร้อมจะเขา้ใจ ร่วมมือแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ,น การสอนข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั จะมีกรณีศึกษาจากความ
ทุกขร้์อนของบุคคลประเภทต่าง  ๆ จึงจะช่วยในการเรียนรู้ที�ดี 
              2.  การเรียนรู้เกิดไดท้ั,งจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากผูอื้�น มนุษยส์ามารถ
เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้อยู่รอดได้โดยสัญชาติญาณ มนุษย์ได้เรียนรู้จากการเผชิญปัญหา          
การลองผิดลองถูก การเลียนแบบ การเรียนรู้แบบนี, จะพฒันาไดม้ากขึ,น ถูกตอ้งรวดเร็วถา้มีผูค้อย
ชี,แนะและช่วยเหลือเป็นที�ปรึกษา เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการตาํหนิติชม และเสริมแรง
อยา่งจริงจงั  
 3.  การแลกเปลี�ยนความคิดเห็น แลกเปลี�ยนขอ้มูล การแนะนาํ การชี,ประเด็นให้เป็นที�
เขา้ใจร่วมกนั จะสามารถช่วยแกปั้ญหาไดดี้กวา่การคิด หรือเผชิญปัญหาตามลาํพงั 
               4.  การประพฤติธรรมเป็นการฝึกฝนอบรมตนเอง เตือนตนเองอยู่เสมอ แต่การมี
กลัยาณมิตรคอยตกัเตือน ชี,แนะแนวทางที�ถูกตอ้งยอ่มทาํใหบุ้คคลสามารถคิดดี ปฏิบติัชอบไดม้ากขึ,น 
              5.   เมื�อบุคคลเผชิญปัญหา ตกอยู่ในสถานการณ์ที�กาํลังยุ่งยากสับสน มีความทุกข์
ประดงัมาหลายทิศ ย่อมขาดเหตุผล สงสารตนเอง ขาดความรอบคอบ มกัจะตดัสินใจผิดในการ
แก้ปัญหา ดังนั,น  การมีกัลยาณมิตรช่วยชี, แนะแนวทาง รับฟังความทุกข์ ได้มีการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ� งทาํใหจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาได ้จดัขั,นตอนวิธีแกปั้ญหาไดย้อ่มเป็น
โอกาสที�ดี สามารถเผชิญปัญหา สามารถสงบอารมณ์ ใชปั้ญญามีสติค่อยคิดค่อยทาํแกปั้ญหาดว้ยวิธี
ที�ถูกตอ้ง 
 จากที�กล่าวมาข้างต้น เป็นลักษณะและวิธีการส่งเสริมของกัลยาณมิตรหรือตวัผูส้อน 
สําหรับในส่วนของผูเ้รียนหรือตัวผูรั้บการสั�งสอนนั, น จะต้องเปิดใจพร้อมที�จะรับคาํสั�งสอน        
การสั�งสอนนั,น จึงจะสามารถเขา้ไปมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื�อ จนทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ
ที�ถูกตอ้งดีงาม ที�เรียกวา่สัมมาทิฐิได ้ ถา้ผูเ้รียนไม่เปิดใจรับการสั�งสอน สิ�งที�ผูส้อนไดส้อนก็จะไม่
สามารถเขา้ไปมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนได ้การที�จะทาํใหผู้เ้รียนเปิดใจพร้อมที�จะไดรั้บการสั�งสอนไดน้ั,น
ผูเ้รียนจะตอ้งศรัทธาในตวัผูส้อน ความศรัทธานี, เกิดจากองคป์ระกอบภายนอก  (สุมน  อมรวิวฒัน์, 
2542: 102) ไดแ้ก่ 
              1.  บุคคลผูส้ั�งสอนแนะนาํอบรมนั,น พร้อมดว้ยคุณสมบติักลัยาณมิตร 
              2.  ผูส้ั�งสอนอบรมมีความรู้จริง สามารถสั�งสอนอบรมดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งไดผ้ล 
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              3. ผูอ้บรมสั�งสอนจดัสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และตวัอย่างที�น่าสนใจ เร้าให้เกิดการ  
ใฝ่เรียนรู้ 
              สรุปได้ว่า ปรโตโฆสะ ที�เกิดจากกลัยาณมิตรจดัเป็นองค์ประกอบภายนอกตวับุคคล 
และเป็นวิธีการศรัทธาและยงัมีองค์ประกอบสําคญัอีกประการหนึ� งที�ทาํให้เกิดสัมมาทิฐิ คือ โยนิโส
มนสิการซึ� งเป็นองคป์ระกอบภายในและเป็นวิธีการแห่งปัญญา ดงันั,น ในงานวิจยัในครั, งนี, จะนาํ
หลกักลัยาณมิตรและหลกัปรโตโฆสะมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนในขั,นที� 1 ขั,นสร้างศรัทธา
และเสนอขอ้เทจ็จริง โดยใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบและใหค้วามรู้พื,นฐานที�สําคญัหรือจาํเป็น และให้
ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียนผา่นกระบวนการที�เกิดจากการสัมผสัทางตา หู จมูก ลิ,น และกาย ผา่นสื�อการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 หลกัโยนิโสมนสิการ 
 โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ� งพระพรหมคุณาภรณ์          
(2552: 670-671)  ไดก้ล่าวไวด้งันี,  
                  1. ความหมายของโยนิโสมนสิการ  โยนิโสมนสิการ ประกอบดว้ย โยนิโส กบัคาํว่า 
นมสิการ โยนิโส มาจากคาํว่า โยนิ ซึ� งแปลว่าต้นเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทาง        
ส่วนมนสิการ  แปลว่า การทาํในใจ การคิดคาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมื�อรวมเขา้เป็นโยนิโส
มนสิการ  จึงแปลวา่ การทาํในใจโดยแยบคาย  ในคมัภีร์ชั,นอรรถกถาและฎีกาไดไ้ขความไวโ้ดยวิธี
แสดงไวพจน์ใหเ้ห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ ดงัต่อไปนี,  
                         1.1 อุบายมนสิการ แปลวา่ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยา่งมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึงคิดถูกวิธีที�จะให้เขา้ถึงความจริงสอดคลอ้งเขา้แนวสัจจะ ทาํให้หย ั�งรู้สภาวะลกัษณะและ
สามญัลกัษณะของสิ�งทั,งหลาย 
  1.2 ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื�องเป็นลาํดบั 
จดัลาํดบัไดห้รือมีลาํดบั มีขั,นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนว
เหตุผล  
                       1.3 การณมนสิการ แปลว่า  คิดตามเหตุ คิดคน้เหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึง การคิดสืบคน้ตามแนวความสัมพนัธ์สืบทอดกนัแห่งเหตุปัจจยั พิจารณาสืบสาว  
หาสาเหตุใหเ้ขา้ใจถึงตน้เคา้ หรือแหล่งที�มาซึ� งส่งผลต่อเนื�องมาตามลาํดบั 
  1.4 อุปปาทกมนสิการ  แปลวา่ คิดใหเ้กิดผล คือใชค้วามคิดให้เกิดผลที�พึงประสงค ์
เล็งถึงการคิดอยา่งมีเป้าหมาย ซึ� งรวมถึงการคิดการพิจารณาที�ทาํใหเ้กิดกุศลกรรมดว้ย 
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 2. วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ไดก้ล่าวไวด้งันี,  
                    วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการนาํเอาโยนิโสมนสิการมาใชใ้นทางปฏิบติั หรือ
โยนิโสมนสิการที�เป็นภาคปฏิบติัการ โดยมีหลกัการเพื�อมุ่งสกดัหรือกาํจดัอวิชชาโดยตรง หรือเพื�อ
สกดัหรือบรรเทาตณัหา โยนิโสมนสิการที�มุ่งกาํจดัอวิชชาโดยตรงนั,น ตามปกติเป็นแบบที�ตอ้งใช้
ในการปฏิบติัธรรมจนถึงที�สุด เพราะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจตามเป็นจริง ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับการ
ตรัสรู้ ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา มกัใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัขั,นตน้ ๆ ซึ� งมุ่งเตรียม
พื,นฐานหรือพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรมใหเ้ป็นผูพ้ร้อมสําหรับการปฏิบติัขั,นสูงขึ,นไป เพราะเป็น
เพียงขั,นขดัเกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิการหลายวิธีใชป้ระโยชน์ไดท้ั,งสองอยา่ง คือ ทั,งกาํจดัอวิชชา 
และบรรเทาตณัหาไปพร้อมกนัโดยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการพอประมวลเป็นแบบใหญ่ ๆ  ไดด้งันี,  
  2.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที�เป็นผล ให้รู้จกั
สภาวะที�เป็นจริง  หรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแกไ้ขดว้ยการคน้ควา้หาสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที�
สัมพนัธ์ส่งผลสืบทอดกนัมา การคิดในลกัษณะที�มองไปยงัผลกระทบที�เกิดขึ,น เรียกวา่การคิดแบบ
ปัจจยัสัมพนัธ์ ส่วนการคิดในลกัษณะที�มองยอ้นสืบสาวไปยงัสาเหตุต่าง ๆ ที�ทาํให้เกิดปรากฎการณ์
ขึ,นเรียกวา่ การคิดแบบสืบสวนหรือตั,งคาํถาม 
  2.2 วิ ธี คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็นการคิดที� มุ่ งให้มองและให้ รู้จัก             
สิ�งทั,งหลายตามสภาวะของมนัเองอีกแบบหนึ�งในทางธรรม มกัใชพ้ิจารณาเพื�อให้เห็นความไม่เป็น
แก่นสาร หรือความไม่เป็นตวัตนที�แทจ้ริงของสิ�งทั,งหลาย ให้คลายยึดมั�นถือมั�นในสมมติบญัญติั
โดยเฉพาะการพิจารณาสัตวบุ์คคลเป็นเพียงการประชุมกนัเขา้องคป์ระกอบต่าง ๆ ที�เรียกวา่ ขนัธ์ 5 
และขนัธ์ 5 แต่ละอยา่งก็เกิดขึ,นจากส่วนประกอบยอ่ยต่อไปอีก 
  2.3 วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์  เป็นการมองอย่างรู้เท่าทนัความเป็นของสิ�งทั,งหลาย 
ซึ� งจะตอ้งเป็นอย่างนั,น ๆ  ตามธรรมดาของมนัเอง ในฐานะที�มนัเป็นสิ�งที�เกิดขึ,นจากเหตุปัจจยั    
ต่างปรุงแต่งขึ,นจะตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยั วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์นี,แบ่งไดเ้ป็น 2 ขั,นตอน คือ    
ขั,นที�หนึ� ง คือ รู้เท่าทนัและยอมรับความจริง   และขั,นที�สอง คือ การแกไ้ขและทาํการไปตามเหตุ
ปัจจยั 
  2.4 วิธีคิดแบบอริยสัจจ์  เป็นวิธีคิดหลักที�สามารถครอบคลุมวิธีคิดแบบอื�น ๆ ได้
ทั,งหมด วิธีคิดแบบนี, มีลกัษณะทั�วไป 2 ประการ คือ  เป็นวิธีคิดตามเหตุผล และตอ้งกาํหนดรู้และ 
ทาํความเขา้ใจปัญหาให้เขา้ใจชัดเจนและคิดแกเ้หตุของปัญหาให้ตรงจุด ตรงเรื�อง ตรงตามความ    
มุ่งหมาย ไม่ฟุ้งซ่านออกไปเรื�องอื�น และตอ้งเป็นการแกไ้ขที�ปฏิบติัไดจ้ริง วิธีคิดแบบแกปั้ญหาตาม
หลกัอริยสัจ 4 นี,  ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดปัญหา  2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) จุดมุ่งหมาย
ซึ�งเป็นภาวะสิ,นปัญหา และ 4) วธีิปฏิบติัเพื�อแกไ้ขสาเหตุและเพื�อบรรเทาภาวะหรือสิ,นปัญหา 
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  2.5 วิธีคิดแบบอรรถสัมพนัธ์  เป็นการพิจารณาให้เข้าถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ธรรมหรือหลกัการกบัอรรถหรือความมุ่งหมาย เป็นความคิดที�มีความสําคญัมาก ในเมื�อจะลงมือ
ปฏิบัติธรรมหรือทาํการตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ� ง เพื�อให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย          
ไม่กลายเป็นการกระทําที�คลาดเคลื�อน ในการกระทําตามหลักการใด ๆ ก็ตามจะต้องเข้าใจ
ความหมายและความมุ่งหมายของหลกัการนั,น ๆ วา่ปฏิบติัไปเพื�ออะไร หลกัการนั,นกาํหนดวางไว้
เพื�ออะไร จะนาํไปสู่ผลหรือเป้าหมายใดบา้ง ทั,งจุดหมายสุดทา้ยปลายทางและเป้าหมายระหวา่งที�จะส่ง
ทอดไปยงัหลกัการขอ้อื�น ๆ ความเขา้ใจถูกตอ้งในเรื�องหลกัการและความมุ่งหมายนี,  นาํไปสู่การ
ปฏิบติัถูกตอ้ง เป็นไปเพื�อจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการ วิธีคิดแบบอรรถสัมพนัธ์จึงเป็นวิธีคิดพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการหรือแนวทางที�ประพฤติปฏิบติักบัจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายก่อนที�จะ
ลงมือปฏิบติัจริง เพื�อที�วา่เมื�อปฏิบติัจริงแลว้จะไดบ้รรลุความสาํเร็จ 
  2.6 วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  เป็นการมองสิ� งทั, งหลายตามความ       
เป็นจริง ซึ� งเนน้การยอมรับความจริงตามสิ�งนั,น เป็นอยูทุ่กแห่ง ทุกดา้น ทั,งดา้นดีและดา้นเสีย  
  2.7 วธีิคิดแบบคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม  หรือการพิจารณาเกี�ยวกบัการใชส้อยหรือ
บริโภค เป็นวิธีคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา ขดัเกลากิเลสหรือตดัทางไม่ให้เกิดกิเลสเขา้มา
ครอบงาํจิตใจ การคิดแบบนี, ใชม้ากในชีวิตประจาํวนั เพราะเกี�ยวขอ้งกบัการบริโภคใชส้อยปัจจยั 4  
คุณค่านี, จาํแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ คุณค่าแท ้เป็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ�งทั,งหลายในแง่
สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง และคุณค่าเทียม เป็นประโยชน์ที�มนุษย์พอกเสริม ตีค่า        
เพื�อสนองความรู้สึกของตนเอง 
  2.8 วิธีคิดแบบเร่งเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดที�เอาประสบการณ์ที�ผ่านมาในชีวิตมา  
ปรุงแต่งไปในทางที�ดีงาม เป็นประโยชน์ เป็นกุศล เพื�อปลุกเร้าให้เกิดกาํลงัในการที�จะประพฤติ
ปฏิบติัในทางที�ดีงามต่อชีวิต การคิดตามวิธีนี, มีความสําคญัทั,งในแง่ที�ทาํให้เกิดความคิดและการ
กระทาํที�ดีงาม เป็นประโยชน์ในขณะนั,น และในแง่ที�ช่วยแกไ้ขนิสัยความเคยชินของจิตที�ไดส้ั�งสม
ไวแ้ต่เดิม พร้อมกบัการสร้างนิสัยความเคยชินที�ดีงามใหแ้ก่จิตใจไปในเวลาเดียวกนั 
                 2.9 วิธีคิดแบบอยู่กบัปัจจุบนั  เป็นการคิดเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัใน
ปัจจุบนัโดยไม่เพอ้ฝัน เลื�อนลอย กบัเรื�องราวในอดีต หรืออนาคต แต่เป็นการนาํเรื� องราวในอดีต
ปัจจุบนั หรืออนาคตมาพิจารณาวางแผนเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  2.10  วธีิคิดแบบวภิชัชวาท  เป็นการคิดแจกแจงหลาย ๆ แง่มุม หรือการคิดแตกประเด็น
จนครบทุกดา้น เพื�อประกอบการตดัสินใจ เช่น การจาํแนกตามความเป็นจริง การจาํแนกตามลาํดบั
เหตุปัจจยั การจาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั การจาํแนกตามเงื�อนไข การจาํแนกทางเลือก
หรือความเป็นไดอื้�น ๆ             
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              สรุปไดว้่า หลกัโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดตามหลกัพระพุทธศาสนา ซึ� งการวิจยัใน  
ครั, งนี, ได้นาํวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที�เป็นผลมาใช้เป็นหลัก       
ในกระบวนการเรียนการสอนขั,นที� 2 ขั,นสะทอ้นคิด ซึ� งเน้นการคิดหาเหตุผลในดา้นจุดหมาย   
ความเป็นไปตามลําดับขั,นตอน  ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็นและประโยชน์ที�จะเกิดขึ, น         
เพื�อนาํไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในขั,นที� 3  คือ การคน้พบหลกัการ หรือการสรุปเป็นความคิด
รวบยอดเพื�อสร้างความเชื�อ ความเขา้ใจในเรื�องที�ไดศึ้กษาอยา่งถูกตอ้ง 
 หลกัไตรสิกขา 
                  พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้รงทรงคน้พบสัจธรรมของชีวติและวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
ต่าง ๆ อนัเป็นปัจจยัเกี�ยวเนื�องเป็นผลต่อความทุกขใ์นชีวิติของมนุษยแ์ลว้ ทรงเนน้เรื�องการเกิดทุกข ์
และการดบัทุกขเ์ป็นสําคญั ธรรมะที�พระองคท์รงตรัสรู้มิไดเ้ป็นเพียงหนทางปฏิบติัที�คนแต่ละคน
จะพน้ทุกข์เท่านั,น หากแต่ยงัช่วยให้สังคมพน้จากความทุกข์ด้วย ทางที�จะนาํไปสู่ความดบัทุกข ์      
ที� เรียกว่าอริยมรรคนั, น จัดเป็นกระบวนการศึกษาอบรมพัฒนามนุษย์ ที� เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ� ง
ประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา 
 1. ความหมายของไตรสิกขา 
                       ไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเขา้ไปหาภายใน  จากส่วนที�หยาบ
เขา้ไปหาส่วนที�ละเอียดและจากส่วนที�ง่ายกว่าเขา้ไปหาส่วนที�ยากและลึกซึ, งกว่า เมื�อแรกเริ�ม      
การฝึกอาศยัความเห็นชอบหรือความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งที�เรียกว่า สัมมาทิฐิเป็นเชื,อ หรือเป็นเคา้ให้
เพียงเล็กนอ้ยพอใหรู้้วา่ตนจะไปไหน ทางไหน  จะตั,งตน้ที�ไหนเท่านั,น การเขา้ใจปัญหาและการมอง
โลกและชีวติตามเป็นจริง คือจุดเริ�มตน้ที�ถูกตอ้ง และคือความหมายพื,นฐานของสัมมาทิฏฐิ ส่วนใน
ระหวา่งการฝึก การฝึกส่วนที�หยาบภายนอกในขั,นศีล ช่วยเป็นฐานให้แก่การฝึกส่วนละเอียดภายใน
ทาํให้พร้อมและสะดวกที�จะฝึกในขั,นจิตและปัญญาให้ไดผ้ลดียิ�งขึ,น เมื�อฝึกขั,นละเอียดภายในคือ
ขั,นจิตและปัญญา ผลที�ส่งกลบัมาช่วยการดาํเนินชีวิตดา้นนอก เช่น มีความประพฤติสุจริต มั�นคง     
มีศีลเป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไม่ตอ้งฝืนใจ หรือตั,งใจควบคุมรักษา คิดแกปั้ญหาและทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยปัญญาบริสุทธิp  เมื�อฝึกตลอดระบบสิกขาแล้ว ระบบการดาํเนินชีวิตทั,งหมด         
ก็กลายเป็นระบบของมรรค สอดคลอ้งกนัทั,งหมดภายนอกและภายใน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 
2543: 914-916) 
       การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั, น ต้องเป็นการฝึกหัดอบรมด้วยตนเอง และ
ประเมินผลสาํเร็จดว้ยตนเอง แต่มิไดปิ้ดกั,นการรับคาํแนะนาํสั�งสอนจากกลัยาณมิตร ไตรสิกขาเป็นการ
ฝึกอบรมที�เป็นขั,นตอนสืบเนื�อง  เริ�มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการพฒันามนุษยท์ั,งกาย วาจา 
ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การฝึกหัดอบรมตามหลกัไตรสิกขามีลกัษณะเป็น
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บูรณาการและปัจจยาการ ที�ว่าบูรณาการนั, นเพราะทุกองค์ประกอบอันมีศีล สมาธิ ปัญญา              
ซึ� งครอบคลุมมรรคมีองค์แปดมีลกัษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างได้สัดส่วนสมดุลกนั  มีความ
สอดคล้องรองรับกนัทั,งในดา้นที�ตอ้งละเวน้ และในดา้นที�เจริญ ยากที�แยกออกมาโดดเดี�ยว และ      
ไม่สามารถตดัองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หนึ�งทิ,งไปได ้ที�วา่ไตรสิกขาเป็นปัจจยาการนั,น เพราะมีศีล  สมาธิ 
ปัญญา เป็นปัจจยั ต่อเนื�องอิงอาศยักันโดยตลอด  จะเริ� มที�ปัญญาหรือสมาธิ หรือศีลก็ได้ (สุมน      
อมรววิฒัน์, 2544: 94) 
 2. องคป์ระกอบของไตรสิกขา 
                        ไตรสิกขา เป็นกระบวนการฝึกอบรมพฒันามนุษย์ แบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ 
พฤติกรรมจิตใจและปัญญา(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2542: 11-23) ซึ� งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี,  
                       2.1 ศีล คือ การฝึกฝนพฒันาทางดา้นพฤติกรรม หมายถึง การพฒันาพฤติกรรมทาง
กาย วาจา ให้มีความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง มีผลดี สิ�งแวดลอ้มที�เราเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์ 
มี 2 ประเภท คือ 
   2.1.1 สิ�งแวดลอ้มทางสังคม ไดแ้ก่ เพื�อนมนุษย ์
                           2.1.2 สิ�งแวดลอ้มทางวตัถุ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 เครื�องใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั,ง
เทคโนโลยแีละสิ�งทั,งหลายที�มีในธรรมชาติ 
  2.2 สมาธิ  หมายถึง  การฝึกฝนพฒันาในดา้นจิตใจ มีความสําคญัอย่างยิ�งเพราะ
จิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม เนื�องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ,นจากความตั,งใจ หรือเจตนาและ
เป็นไปตามเจตจาํนวนและแรงจูงใจที�อยู่เบื,องหลงั ถา้จิตใจไดรั้บการพฒันาให้ดีงามแลว้ที�จะควบคุม 
ดูแลและนาํพฤติกรรมไปในทางที�ดีงามดว้ย แมค้วามสุขความทุกขใ์นที�สุดก็อยูที่�ใจ 
  2.3 ปัญญา  หมายถึง  การพฒันาปัญญา ซึ� งมีความสําคญัสูงสุด เพราะปัญญาเป็น
ตวันาํทางและควบคุมพฤติกรรมทั,งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยา่งไร และแค่ไหนก็อยูที่�ว่า
จะมีปัญญาชี,นาํหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตวัปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น 
เมื�อจิตใจอึดอดัมีปัญหาติดตนัอยูพ่อเกิดปัญญารู้วา่จะทาํอยา่งไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได ้การพฒันา
ปัญญาเป็นเรื�องกวา้งขวาง แยกออกไปไดห้ลายดา้น 
               สรุปไดว้า่ หลกัไตรสิกขา เป็นกระบวนการฝึกอบรมพฒันามนุษย ์แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
คือ พฤติกรรมจิตใจ และปัญญา ซึ� งในการวิจยัในครั, งนี,  ไดน้าํมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนในขั,นที� 4 สู่กระบวนการเรียนรู้  โดยใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปราย วิเคราะห์ตามหลกัทางสายกลาง
ในด้านการมีปฏิสัมพนัธ์กับสิ� งแวดล้อมทางกายภาพหรือวตัถุ และทางสังคม (ศีล) ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (สมาธิ) และดา้นความรู้ความเขา้ใจความจริงตามหลกัเหตุผล (ปัญญา) 
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 หลกัภาวนา 4  
                  ภาวนา 4  หมายถึง  ทาํให้เจริญ ทาํให้เป็นทาํให้มีขึ, น หรือฝึกอบรม หรือพฒันา          
ซึ� งภาวนานี, เป็นคาํหนึ�งที�มีความหมายใชแ้ทนกนัไดก้บั สิกขา มี 4 ประการ คือ 
 1. กายภาวนา การพฒันากาย คือ การมีความสัมพนัธ์เกื,อกูลกับสิ� งแวดล้อมทาง
กายภาพหรือวตัถุ ซึ� งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะการใฝ่เรียนรู้ ที�เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ตั,งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั,งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสมํ�าเสมอ ดว้ยการเลือกใชสื้�ออยา่งเหมาะสม  บนัทึก
ความรู้ วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่ และนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
 2. ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื,อกูลกบัสิ�งแวดลอ้มทางสังคม 
คือ เพื�อนมนุษย ์ซึ� งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะความมีวินยัที�เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยึด
มั�นในขอ้ตกลง  กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัในห้องเรียน โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย     
ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้�น 
 3. จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ,นในคุณธรรม ความดีงาม 
ความเขม้แข็งมั�นคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุข ซึ� งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะความมุ่งมั�นใน
การทาํงานที�เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั,งใจปฏิบติัหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
เพียรพยายาม ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 4. ปัญญาภาวนา การพฒันาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเขา้ใจ และ
การหยั�งรู้ความจริง ซึ� งสอดคลอ้งกบั ผลสัมฤทธิp ทางการเรียน และทกัษะกระบวนการในการจดัการ
อยา่งพอเพียง 
      หลกัภาวนา 4  นิยมใชศึ้กษาผลของการศึกษาหรือการพฒันาบุคคล ดงันั,น ในการวิจยั
ในครั, งนี,จะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนการสอนในขั,นที� 5 ขั,นประเมินผลและประยุกตใ์ช้
ซึ� งการวดัผลการพฒันาตามหลกัภาวนา 4  ประกอบดว้ย การพฒันากาย วดัผลมีความใฝ่เรียนรู้    
การพฒันาศีล วดัผลมีวนิยั  การพฒันาจิตใจ วดัผลมีความอดทน และปัญญา วดัผล มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั  และสามารถสรุปไดด้งัตารางที� 4 
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ตารางที� 4   สรุปแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการรู้ตามแนวพุทธศาสน์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 
พระพทุธศาสนากบั
การศึกษา 

พระเทพเวที (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(2534) 
 
 
 
 
 

พระพทุธศาสนากบัการศึกษาโดยพระพทุธศาสนา
นั,นจดัเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา เพราะมีหลกั
การศึกษาหรือการเรียนรู้  มีแหล่งที�มาของความรู้ 
การใหแ้ละรับความรู้มีระเบียบวธีิการศึกษาและมี
เป้าหมายของการศึกษาคือการพฒันาคนใหส้มบูรณ์
ทั,งดา้นร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสงัคมตามหลกั
ไตรสิกขา ประกอบดว้ย ศีล สมาธิและปัญญา 

พระพทุธศาสนากบั 
การจดัการเรียนรู้ 

พระเทพเวที (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(2534) 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้นั,นเกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมและ
การพฒันาพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยตรง ซึ�ง
พฤติกรรมเป็นการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ
ที�ประกอบดว้ยเจตนาเป็นสาํคญั สาํหรับการพฒันา
พฤติกรรมจะตอ้งเริ�มดว้ยสมัมาทิฐิเป็นการสร้าง
ความคิด ความเชื�อที�ถูกตอ้งก่อน แลว้จึงเขา้สู่
กระบวนการฝึกอบรมกาย วาจา สมาธิและปัญญาตาม
หลกัไตรสิกขา และวดัผลการศึกษาดว้ยหลกัภาวนา 4 

หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนาที�
นาํมาใชจ้ดัการเรียนรู้
เพื�อเสร้างพฤติกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(2542, 2543);  
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺุโต) (2552); 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547); 
สุมน อมรววิฒัน์ (2542, 2544) 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาที�นาํมาใชจ้ดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย  
4 หลกัธรรม คือ 1) ปรโตโฆสะ ซึ�งเป็น
องคป์ระกอบภายนอก  2) โยนิโสมนิการ ซึ�งเป็น
องคป์ระกอบภายใน  3) ไตรสิกขา เป็น
กระบวนการศึกษาอบรมพฒันามนุษย ์ 
ประกอบดว้ยศีล (กาย วาจา) สมาธิ (จิตใจ) และ
ปัญญา (ความรู้)  4) ภาวนา 4 ประกอบ ดว้ย กาย
ภาวนา ศีลภาวนา  จิตภาวนา และปัญญาภาวนา มาใชใ้น
การเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 จากตารางที� 4 สรุปแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการรู้ตามแนว        
พุทธศาสน์เป็นการสรุปการสังเคราะห์ในเรื�องพระพุทธศาสนากบัการศึกษา  พระพุทธศาสนากบั
การจดัการเรียนรู้ และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�นาํมาใชจ้ดัการเรียนรู้เพื�อเสร้างพฤติกรรม
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ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวิจยัในครั, งนี,  ไดน้าํมาสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธศาสน์  ซึ� งมี 5  ขั,น คือ 1) ขั,นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง 2) ขั,นสะทอ้นคิด  
3) ขั,นคน้พบหลกัการ 4) ขั,นสู่กระบวนการเรียนรู้ และ 5) ขั,นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้
 

แนวคิด หลกัการปรัชญาของเศรษฐกจิเพยีง 
 

              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสาระและรายละเอียดกวา้งขวางมาก ในที�นี, จะกล่าว
เฉพาะในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยัในครั, งนี, เท่านั,น  ไดแ้ก่ ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา 
 

ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดาํริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยมานานกว่า 30 ปีแลว้  ซึ� งเป็นเวลา
ก่อนที�ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจถดถอยเมื�อกลางปีพุทธศกัราช 2540  ต่อมา 
แนวพระราชดาํริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้พร่หลายออกสู่สังคมไทย ซึ� งหมายถึง ประชาชน  
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างน้อมนาํมาใช้ในการดาํเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ การบริหารพฒันา
และประเทศ ( กุลทรัพย ์ เกษแม่นกิจ, 2550: 3) และภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ,าแนวทางการแกไ้ขเพื�อให้
รอดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและย ั�งยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปลี�ยนแปลง
ต่าง ๆ 
              พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที�ถือได้ว่าเป็นจุดเริ� มต้นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความตอนหนึ�งวา่  “การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํ
ตามลาํดับขั,นตอน ต้องสร้างพื,นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื,องตน้ก่อน เมื�อได้พื,นฐานมั�นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบติัได้แล้ว จึงค่อยสร้างด้วยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจชั,นสูงขึ,นโดยลาํดบัต่อไป” (สมพร เทพสิทธา, 2548:4) 
              พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานแนวพระราชดาํริเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ 
(New Theory) แก่เกษตรกรไทยควบคู่ไปกับแนวพระราชดาํริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) เพื�อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและปฏิบติัตน       
เพื�อแกปั้ญหาความขาดแคลนนํ, า ปัญหาที�ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาความอดอยากยากแคน้ 
เป็นแนวทางที�สามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้ประกอบอาชีพเกษตรทุกครัวเรือน หรือ              
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ผูก้ลบัคืนมาสู่ภูมิลาํเนา ไร่นา เนื�องจากตกงาน ว่างงาน อนัมีสาเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิจเพื�อให้
บุคคลเหล่านี, มีรายไดพ้อเพียงที�จะดาํรงชีพอยา่งพึ�งตนเอง (กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ, 2550: 31)           
 

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที�เป็นปรัชญาทางการศึกษา และทาํความเขา้ใจ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัการพิจารณา 5 ส่วน ดงันี,  (คณะอนุกรรมการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2549: 15) 
              1.  กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี,แนะแนวทางการดาํรงชีวิตและปฏิบติั
ตนในทางที�ควรจะเป็น โดยมีพื,นฐานมาจากวิถีชีวิตดั,งเดิมของสังคมไทย สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
ไดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้
จากภยั และวกิฤติ เพื�อความมั�นคง ความย ั�งยนืและความสมดุลของการพฒันา 
              2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได ้         
ทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั,นตอน 
              3.  คาํนิยาม  การใช้คาํนิยามหรือความหมายของความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ 3 ประการ ดงันี,  คือ 
       3.1 ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที�ไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น เช่น การผลิตและบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 
                    3.2 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัความพอเพียงนั,น จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดวา่จะเกิดขึ,น
จากการกระทาํนั,นอยา่งรอบคอบ 
                    3.3 การมีภูมิคุ ้มกันในตวัที�ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ           
การเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ,น โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ที�คาดวา่
จะเกิดขึ,นในอนาคตทั,งใกลแ้ละไกล 
              4.  เงื�อนไข  การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัความพอเพียง
นั,น จะตอ้งประกอบดว้ยเงื�อนไข 2 ประการ คือ 
                   4.1 เงื�อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องอย่าง     
รอบดา้น ความรอบคอบที�จะนาํความรู้เหล่านั,นมาพิจารณาเชื�อมโยงกนั เพื�อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในขั,นปฏิบติั 
                   4.2 เงื�อนไขคุณธรรม  ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื�อสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียรและใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ 
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              5. แนวทางปฏิบัติและผลที�คาดว่าจะได้รับ  ผลจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยืน พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงในทุกด้าน         
ทั,งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี
              สรุปไดว้่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลาง ประกอบดว้ยองค์ประกอบ
หลกั 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ภายใตเ้งื�อนไขความรู้ 
ได้แก่ ความรอบรู้ รอบคอบและระมดัระวงั เงื�อนไขคุณธรรม ได้แก่ ความซื�อสัตย์ สุจริต ขยนั 
อดทน และแบ่งปันเพื�อใหชี้วติ เศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุล มั�นคง และย ั�งยนื 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                  
              คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2554: 4) กล่าวถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี,  
              1.  มีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัในความสําคญั
ของการดาํเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   1.1  มีความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   1.2  มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื�อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจทั�วไป 
                      1.3   เห็นประโยชน์ และตระหนักในความสําคญัของการดาํเนินชีวิต ตามแนวของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการพฒันาตนเอง 
พฒันากลุ่ม โรงเรียน ชุมชน และพฒันาสังคมโดยรวม 
              2.  มีความรู้และทักษะพื,นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดงันี,  
                   2.1 มีความรู้และทกัษะพื,นฐานในการดาํเนินชีวิตและการพฒันาอาชีพที�เหมาะสม
กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมต่าง ๆ เช่น การผลิต และจาํหน่ายสินคา้
การใหบ้ริการ การดาํเนินธุรกิจขนาดต่าง ๆ การใชจ่้ายและการออม การเกษตร เพื�อให้สามารถอุม้ชู
ตวัเองและครอบครัวได ้
                   2.2 มีทกัษะ ค่านิยมและจริยธรรมเบื,องตน้ที�จาํเป็นในการอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคม
อยา่งเอื,อเฟื, อเผื�อแผ ่เกื,อกลู ไม่เบียดเบียน นาํไปสู่ความสันติสุข และรู้รักสามคัคี 
                   2.3  ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ� งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และความสุข       
อยา่งย ั�งยนื 
                   2.4  สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น หวงแหนทรัพย์
สมบติัของชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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              3.  ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    3.1 ปฏิบติัตนให้มีความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตน     
ที�มีอยูแ่ละรู้จกัสภาพแวดลอ้มของชุมชน สังคมทีอาศยัอยู ่
                    3.2  ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพื,นฐานของความถูกตอ้ง โดยใชส้ติปัญญา มีความ
รอบรู้และรอบคอบในการคิด พดู ทาํ โดยยดึทางสายกลางในการปฏิบติั 
                    3.3  มีภูมิคุ ้มกันที� ดีในตัว  พร้อมรับผลกระทบและเปลี�ยนแปลงด้านต่าง ๆ             
ทั,งภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
                    3.4  มีความรอบรู้ในเรื� องที�เกี�ยวขอ้ง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบติัด้วยความ
รอบคอบระมดัระวงั 
                   3.5 ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
ซื�อสัตยสุ์จริต อดทน ขยนัหมั�นเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินยั พึ�งตนเอง เอื,อเฟื, อเผื�อแผ่ เกื,อกูล    
มีความรับผดิชอบและอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข                   
              สรุปไดว้่าคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้
และความเขา้ใจ มีทกัษะพื,นฐานในการดาํเนินชีวิต  และปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั  ในงานวจิยัในครั, งนี,  ได้
นาํมาสังเคราะห์ร่วมกบัหลกัภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนา เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ มีความใฝ่เรียนรู้ (กายภาวนา และเงื�อนไขคุณธรรม)  มีวินยั 
(ศีลภาวนาและเงื�อนไขคุณธรรม) มีความอดทน (จิตภาวนา และเงื�อนไขคุณธรรม)  มีความ
พอประมาณ (ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา
และหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ มีภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)  
       
แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
              คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ  
กล่าวถึงแนวทางในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นโรงเรียน ดงันี,  
              1.  การพฒันาหลกัสูตร มีแนวทางดาํเนินการดงันี,  
                    สถานศึกษาควรมีการพฒันาหรือบูรณาการเนื,อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียง      
เขา้ไปในหลกัสูตรของสถานศึกษา  ดงันี,  
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                     1.1 สถานศึกษานาํคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาปรับปรุงเพิ�มเติม วิสันทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 
                         1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุงหรือเพิ�มเติมมาตรฐาน   
การเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั,น ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหลกัสูตรสถานศึกษาที�ปรับปรุงหรือเพิ�มเติม 
                     1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุง เพิ�มเติมหรือจดัทาํ
สาระการเรียนรู้ หน่วยการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ ตามลาํดบั เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
              2.  การจดัการเรียนการสอน 
                   สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามสาระที�กําหนดไว้ในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู ้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื�อนําไปสู่           
การปฏิบติัที�เหมาะสมในชีวติประจาํวนั โดยมีแนวทางการดาํเนินการ ดงันี,  
                   2.1 จดักิจกรรมที�เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ การแกปั้ญหา ที�เริ�มจากชีวิตประจาํวนัและเชื�อมโยงสู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
และสังคมโลก 
                   2.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการทดลอง การปฏิบติัจริงทั,งในสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทั,งในรูปแบบของการจดัทาํโครงการ โครงงาน และอื�น ๆ   
ทั,งการศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม 
                   2.3 จดัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั,ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะกระบวนการ (Process) และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attribute)  
              3.  การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 
                   สถานศึกษาควรจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเอื,อต่อกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางดงันี,  
                   3.1 จดัอาคารสถานที�  และสิ�งแวดลอ้มในโรงเรียนที�เนน้ความร่มรื�น ประโยชน์ใช้
สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติ สิ� งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมของทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาไทย 
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                    3.2 กาํหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัในสถานศึกษาที�ส่งเสริมความมีระเบียบวินยั 
เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การเข้าคิวการรับประทานอาหาร         
การแต่งกาย การใชท้รัพยากรร่วมกนั เป็นตน้ 
                   3.3 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การทาํบุญ การบริจาค         
การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู ้กระทําความดี               
การส่งเสริมแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั เป็นตน้ 
                   3.4  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น   
การจดันิทรรศการ การจดัการแข่งขนั การหาความรู้โดยใชสื้�อเทคโนโลย ีและอื�น ๆ 
                   3.5 ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
                   3.6  จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนและการดาํเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              4.  การจดัระบบการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
                    สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดงันี,  
                   4.1 ทบทวน  ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องหรือรองรับการจดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันที�พร้อมรับ          
การเปลี�ยนแปลง 
                   4.2  กาํหนดนโยบายและแผน โครงการ และกิจกรรมและการปรับปรุงเพิ�มเติมหรือ
จดัทาํแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพฒันาการศึกษาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการดาํเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเนื�อง 
                   4.3 พฒันาบุคลากร ทั,งผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการดาํเนินการตามระบบการบริหารจดัการที�
เปลี�ยนแปลง และการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั,งการดาํเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
                   4.4 จดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื�อพฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และกระบวนการเรียนการสอนใหเ้อื,อต่อการจดัการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
              5.  การใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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                   สถานศึกษาควรให้ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาในขั,นตอนสาํคญัทุกขั,นตอน มีแนวทางดาํเนินการดงันี,  
 
                   5.1  ร่วมกาํหนดแนวนโยบายและแผน 
                   5.2  ร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
                   5.3 ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพและบรรยากาศภายใน
สถานศึกษา 
                   5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาที�บา้น และสถานที�อื�น ๆ  
                   5.5  ร่วมติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
              6.  การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
                   สถานศึกษาควรจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการจดัการศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดาํเนินงานดงันี,  
                   6.1  ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก 
                          6.1.1  ผลการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื,นฐานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
                          6.1.2   ผลงานและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 
                          6.1.3   การปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน 
                          6.1.4 ผลการประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากทุก 
ภาคส่วน 
                   6.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการในกระบวนการ 
ขั,นตอนและกิจกรรมการดาํเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                   6.3 จัดระบบการรายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ ทั, งการรายงานภายใน
สถานศึกษา  การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานต่อหน่วยงานสังกดัตามลาํดบั 
              แนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษาเป็น
การเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดัการเรียน
การสอน การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจดัระบบการบริหาร การให้ผูป้กครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ� งการวจิยัในครั, งนี,  จะนาํหลกัการ และเงื�อนไขหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบั
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หลกัภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะห์เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความใฝ่เรียนรู้ (กายภาวนา และเงื�อนไขคุณธรรม)  มีวินยั (ศีลภาวนาและ
เงื�อนไขคุณธรรม) มีความอดทน (จิตภาวนา และเงื�อนไขคุณธรรม)  มีความพอประมาณ (ปัญญา
ภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล(ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) และมีภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  และ
สามารถสรุปได ้ดงัตารางที� 5 
 
ตารางที� 5   สรุปการสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 
ความเป็นมาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุทรัพย ์ เกษแม่นกิจ 
(2550); สมพร  
 เทพสิทธา (2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแนว
พระราชดาํริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินชีวติแก่ พสกนิกรไทยมานานกวา่ 30 ปีมาแลว้ 
ในช่วงเวลาก่อนประเทศไทยประสบวกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจเมื�อปีพทุธศกัราช 2540  ต่อมา แนวพระราชดาํริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้พร่หลายออกสู่สงัคมไทย
จนถึงปัจจุบนั ซึ�งหมายถึง ประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างนอ้มนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ  
การบริหารพฒันาและประเทศ และภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ,า 
แนวทางการแกไ้ข เพื�อใหร้อดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ด้
อยา่งมั�นคงและยั�งยนื ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 

ความหมายปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
พอเพียง (2549) 
 
 
 
 

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลาง 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ ความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ภายใต้
เงื�อนไขความรู้ ไดแ้ก่ ความรอบรู้ รอบคอบและระมดัระวงั 
เงื�อนไขคุณธรรม ไดแ้ก่ ความซื�อสตัย ์สุจริต ขยนั อดทน 
และแบ่งปันเพื�อใหชี้วติ เศรษฐกิจและสงัคมมีความสมดุล 
มั�นคง และยั�งยนื 
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ตารางที� 5   สรุปการสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 

คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการ
(2554) 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัในความสาํคญั มีทกัษะพื,นฐาน 
ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มีความอดทน มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันนํามาสังเคราะห์
ร่วมกับหลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนา เป็น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ มีความใฝ่เรียนรู้ (กายภาวนา และเงื�อนไข
คุณธรรม)  มีวินัย (ศีลภาวนาและเงื�อนไขคุณธรรม) มีความ
อด ท น  ( จิ ต ภา วน า แ ล ะ เ งื� อ น ไ ข คุ ณธร ร ม )   มี ค วา ม
พอประมาณ (ปัญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล (ปัญญาภาวนาและหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ     มีภูมิคุม้กนั (ปัญญา
ภาวนาและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

แนวทางการนาํ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
(2554) 
 
 
 
 
 

แนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช้
ในการจดัการศึกษา เป็นการเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหาร การใหผู้ป้กครอง
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการ
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 

แนวคิดหลกัการวจัิยและพฒันา 
 

การวจัิยและพฒันา  
              การวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D)  มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
นวตักรรมหรือสิ�งผลิตใหม่ ๆ นาํมาใช้ในการแสวงหาและพฒันาความรู้ ซึ� งในดา้นการศึกษาเป็น
การวิจยัก่อนแลว้นาํผลการวิจยัมาพฒันาเป็นนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์, 2555: 230) การวิจยัและ
การพฒันา ประกอบดว้ยขั,นตอนที�เป็นขั,นของการวิจยั (Research: R) และขั,นตอนของการนาํไป
ปฏิบติัและพฒันา (Development: D) การวิจยัครั, งนี,  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัและพฒันา โดยประยุกตใ์ช้
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ร่วมกบัแนวความคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) 
และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ  ดิกค ์ แคเรย ์ และแคเรย ์ (Dick, Carey and Carey, 2005:     
1-8) สังเคราะห์เป็นขั,นตอนของการศึกษาเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 4 ขั,นตอน ไดแ้ก่  
ขั,นที� 1  เป็นขั,นของการวิจยั (Research: R1) ศึกษาสภาพและความตอ้งการจาํเป็นขั,นที� 2 เป็นขั,น
ของการพฒันา (Development: D1) สังเคราะห์ร่างรูปแบบ โดยการนําขอ้มูลที�ศึกษาในขั,นที� 1        
มาพิจารณาร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ สังเคราะห์เสนอเป็นรูปแบบ
ตน้แบบ และตรวจสอบร่างรูปแบบที�พฒันาขึ,นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ขั,นที� 3 ขั,นวิจยั ((Research: R2) ทดลอง
ใชรู้ปแบบที�พฒันาขึ,นในสถานการณ์จริง เพื�อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ และขั,นที� 4 เป็นขั,นของ
การพฒันา (Development: D2) นาํผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที�ไดจ้ากการศึกษาใน
ขั,นที� 3 มาปรับปรุงรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพและบริบทของการพฒันา  

 

การวจัิยแบบผสมผสานวธีิ 
             การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการวิจยัซึ� งผสานวิธีการ
วจิยัทั,งเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นการประยุกตใ์ช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที�สามารถนาํมาใช้ผสมผสานเพิ�มเติมจุดแข็งและจุดอ่อน      
ซึ� งกนัและกนั โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของประเด็นปัญหาที�ต้องการสืบคน้และ
สภาวการณ์เงื�อนไขของกระบวนการสืบคน้ประเด็นปัญหานั,น ในการทาํวิจยัและพฒันาโดยทั�วไป 
นกัวจิยัมกัใชก้ารผสมผสานวธีิการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามฐานคติที�อยูภ่ายใตก้ระบวนทศัน์
แบบปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยมเป็นหลกั เช่น ผสมผสานวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิจยั
เชิงสาํรวจในขั,นตอนการรวบรวมขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการออกแบบนวตักรรมและการวิจยัเชิงทดลอง
ที�เกิดขึ,นในขั,นตอนทดสอบคุณภาพของนวตักรรมกบัวิธีการเชิงคุณภาพไดแ้ก่ การศึกษาเฉพาะ
กรณีเชิงคุณภาพในขั,นตอนการเผยแพร่นวตักรรมสู่กลุ่มผูใ้ช้ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชนหนึ� ง 
เหตุผลสาํคญัที�นกัวิจยัเลือกใชก้ารผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทาํวิจยัประเภทนี,  
คือ การมีทั,ง ความแกร่งและความยืดหยุน่ ที�เป็นจุดเด่นของการวิจยัทั,งสองรูปแบบ ซึ� งเป็นลกัษณะ
เอื,ออาํนวยต่อการทาํให้ไดน้วตักรรมที�มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมทั,งเป็นไปตามความตอ้งการจาํเป็น
ของผูใ้ช้หรือสังคมอนัเป็นจุดเน้นสําคญัของการวิจยัและพฒันา (องอาจ นยัพฒัน์, 2554) วิธีวิจยั
แบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methodology) โดยการผสมผสานนั,นเกิดขึ,นภายในขั,นตอนของการวิจยั 
อาจเน้นไปที�การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั,งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�
น่าเชื�อถือ  สอดคลอ้งกบั เครสเวล (Creswell, 2011)ที�กล่าวถึงแนวคิดและวิธีผสมผสานขอ้มูลว่า 
การผสมผสานขอ้มูลการผสมผสานขอ้มูลเชิงปริมาณกบัเชิงเชิงคุณภาพทาํให้นกัวิจยัเขา้ใจปัญหาดี
ขึ,นกวา่การใชข้อ้มูลเพียงดา้นเดียว การผสมผสานขอ้มูล  มี  3 วิธี  คือ 1) Merge the data เป็นการควบ
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รวมขอ้มูลทั,งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แลว้นาํผลวิเคราะห์มารวมกนัในขั,นตอนการแปลผล 2) 
Connect the data  เป็นการเชื�อมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา้ดว้ยกนั โดยผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลชุดที� 1  นาํไปสู่ความตอ้งการของขอ้มูลชุดที� 2 และ 3) Embed the data เป็นการให้
ความสาํคญัของขอ้มูล 2 ประเภทไม่เท่ากนั ขอ้มูลเชิงปริมาณ  มีมากกวา่ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เนื�องจาก
ขอ้มูลเชิงคุณภาพฝังตวัอยูข่า้งในของขอ้มูลเชิงปริมาณ ทาํใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลสนบัสนุน
ขอ้มูลเชิงพฒันา  
              การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของการผสมผสานวิธีมี               
7 ขั,นตอน คือ 1) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณที�เก็บรวบรวมดว้ยกระบวนการทางสถิติและเขียนสรุป
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  2) นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  3)  แปลงขอ้มูลจากขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น
ขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือจากขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 4) แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
เชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 5) รวมขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื�อสร้างชุดของ
ขอ้มูลใหม่ 6) เปรียบเทียบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย และ 7) บูรณาการขอ้มูลให้มีความ
สอดรับกนัในภาพรวม  (Creswell, 2011) 
              ในการวิจยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในครั, งนี,  ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคิดระเบียบวธีิวจิยัและพฒันา ซึ� งเป็นทั,งการวิจยัพื,นฐานและ
การวจิยัเชิงประยกุตใ์นการศึกษาสังเคราะห์เพื�อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 
ที�สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจาํเป็น จากสภาพการณ์ที�เป็นจริงและสภาพที�
คาดหวงั ภายใตห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงการนาํรูปแบบที�
สังเคราะห์ขึ, นนี, ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบปรับปรุงการดาํเนินการตามขั,นตอน
ระเบียบของการวิจยั และใชก้ารวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ประกอบดว้ย 
4 ขั,นตอน คือ ขั,นที� 1 การวิจยั (Research: R1)  ขั,นที� 2 ขั,นการพฒันา (Development: D1)  ขั,นที� 3 
ขั,นวิจยั ((Research: R2)  และขั,นที� 4  ขั,นการพฒันา (Development: D2) ร่วมกบักระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) นําเทคนิควิธีการดาํเนินการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) และนาํเทคนิควิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Method) มาผสมผสานกนั  
เพื�อตอบคาํถามการวจิยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ตารางที� 6  สรุปการสังเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีการวจิยั 
 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 
การวจิยัและพฒันา 
(Research and 
Development: R&D)   

ครูส (Kruse, 2012); ดิกค ์แคเรย ์
และแคเรย ์ (Dick,Carey and  
Carey, 2005: ); มาเรียม นิลพนัธ์ุ 
(2555) 
 
 

การวจิยัและพฒันา เป็นการแสวงหาและ
พฒันาความรู้ดว้ยการวจิยั และนาํผลการวจิยั
มาพฒันานวตักรรม ประกอบดว้ย 4 ขั,นตอน 
คือ ขั,นที� 1 การวจิยั (Research: R1)  
ขั,นที� 2 ขั,นการพฒันา (Development: D1)  
ขั,นที� 3 ขั,นวจิยั ((Research: R2) และ 
ขั,นที� 4  ขั,นการพฒันา  (Development: D2) 

การวจิยัแบบผสมผสานวธีิ 
(Mixed Methods Research) 

เครสเวล (Creswell, 2011); 
องอาจ นยัพฒัน์ (2554) 
 
 
 
 

การวจิยัแบบผสมผสานวธีิ (Mixed 
Methods Research) เป็นการวจิยั
ผสมผสานวธีิการวจิยัทั,งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยมีวธีิผสมผสานขอ้มูลมี   
3 วธีิ  คือ 1) Merge the data 2) Connect 
the data  และ 3) Embed the data  มีการ 
วเิคราะห์ขอ้มูล  7 ขั,นตอน คือ   
1) วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเขียน 
สรุปขอ้มูลเชิงคุณภาพ 2) นาํเสนอขอ้มูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ 3) แปลงขอ้มูลจากขอ้มูล 
เชิงปริมาณเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือจาก
ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  
4) แสดงความ สมัพนัธ์ของขอ้มูลเชิง 
ปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
5) รวมขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูล 
เชิงคุณภาพ  6) เปรียบเทียบขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย และ 
7) บูรณาการขอ้มูลใหมี้ความสอดรับกนั 
ในภาพรวม 

 
           จากตารางที� 6  สรุปการสังเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีการวิจยั  ในเรื�องการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) และการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ในการวจิยัในครั, งนี,ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน         
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ชั, นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา และการวิจัยแบบ
ผสมผสานมาใชใ้นการศึกษาสังเคราะห์เพื�อสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 
 

แนวคิดและทฤษฎกีารออกแบบการเรียนการสอน 
 

การออกแบบการเรียนการสอน  
              การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นวิธีดาํเนินการจดัการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื�องสอดคล้องและสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั,นตอน  ดงันั,น 
การพฒันาการศึกษาจึงไดน้าํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน   
              ทิศนา แขมมณี (2548: 204)  กล่าววา่การสร้างระบบหนึ�งขึ,นมา กระบวนการที�จาํเป็น 
คือ การกาํหนดจุดมุ่งหมายของระบบ การศึกษาหลกัการ ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง การประมวลสภาพการณ์
และปัญหาที�เกี�ยวขอ้ง การกาํหนดองค์ประกอบ การเขียนผงัระบบ การทดลองใชร้ะบบการประเมินผล
ระบบและการปรับปรุงระบบ ซึ� งสอดคลอ้งกบัริเชย ์(Richey, 1986: 125); ครูส (Kruse, 2012); เคมป์ 
(Kemp, 1985) ที�ไดแ้สดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบของการจดัขั,นตอนและแบบจาํลองวิธีเชิงระบบที�
สอดคล้องสัมพนัธ์กนัซึ� งมีขั,นตอนในส่วนของรายละเอียดที�    แตกต่างกนัไป โดยสามารถสรุป
ขอบข่ายตามขั,นตอนหลกัร่วมที�ร่วมกนัอยา่งชดัเจน 5 ขั,น ดงันี,  
              1.  ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis) ในขั,นนี, เป็นขั,นการนําระบบเดิมที�ปรากฏอยู่ตาม   
สภาพจริง (Actual) ที�ดาํเนินการในปัจจุบนัมาวิเคราะห์ เช่น ขอ้มูลพื,นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย 
สภาพบริบทต่าง ๆที�เกี�ยวข้องกบัการออกแบบการเรียนการสอนกับสภาพที�คาดหวงั (Target) ให้
เกิดขึ,นตามความประสงค์ เพื�อศึกษาปัญหาและความตอ้งการและจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงการ
สํารวจทรัพยากรที�มีอยู่และที�ต้องการ เพื�อนํามาเติมเต็มในการพฒันา และทาํให้สามารถระบุ
เป้าหมายและผลลพัธ์ที�พึงประสงคใ์นการพฒันาที�ชดัเจนในขั,นต่อไป 
              2.  ขั,นการออกแบบ (Design) ในขั,นนี, เป็นขั,นตอนของการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั,นแรกมาเป็นเป้าหมายในการพฒันาที�ชดัเจนซึ� งไดมี้การระบุถึง   
สิ�งที�ตอ้งมาก่อน (Entry Behavior) หรือเงื�อนไขที�จะนาํมาสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะกบัสิ�งที�ตอ้งการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
              3.  ขั,นการพฒันา (Development) ในขั,นนี,จะเป็นขั,นในการพฒันาเลือกวสัดุ ทรัพยากร
การเรียนการสอนที�มีอยู่ รวมถึงการเลือกและพฒันากระบวนการเรียนการสอนที�เกี�ยวขอ้ง และการ
พฒันาเครื�องมือต่าง ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยสะทอ้น
ให้เห็นถึงองค์ประกอบทั,ง 3 ไดแ้ก่ สิ�งนาํเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
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(Output) โดยมีกลไกการควบคุม( Control) เพื�อตรวจสอบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและมีการ
ใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
              4.  ขั,นนาํไปใช้ (Implement) ในขั,นนี, เป็นขั,นของการนาํแบบที�ไดพ้ฒันาไปทดลองใช้
เพื�อทดสอบว่าระบบการเรียนการสอนที�ได้การพฒันาขึ, นนั,น สามารถใช้ได้ผลตามที�คาดหวงั
ประเมินระหวา่งดาํเนินการ (Formative Evaluation) และประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
ทั,งระบบเพื�อนาํมาสู่การปรับปรุงและพฒันา 
              5.  ขั,นการประเมินผล (Evaluation) ในขั,นนี, เป็นการดาํเนินการประเมิน ใน 2 ส่วน คือ 
การประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ (Formative Evaluation) และประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
ทั,งระบบเพื�อนาํมาสู่กระบวนการปรับปรุงและพฒันา 
              จากการศึกษากระบวนการออกแบบการเรียนการสอนขา้งตน้ สรุปไดว้า่การดาํเนินการ
วิจยัและพฒันา มีขั,นตอนประกอบดว้ย 5 ขั,น ไดแ้ก่  ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis)  ขั,นการออกแบบ 
(Design) ขั,นการพฒันา (Development) ขั,นนําไปใช้ (Implement) และขั,นประเมิน (Evaluation) 
ตามลาํดบั 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 

 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
               รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดย
คาํนึงถึงธรรมชาติ ความตอ้งการ พฤติกรรมและปัญหาของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ วิธีการสอนต่าง ๆ รวมทั,งการประเมินในทุกดา้น ตั,งแต่ความรู้เดิมของผูเ้รียนการประเมิน
ในขณะเรียน และการประเมินหลงัการเรียนการสอน รวมทั,งการประเมินความรู้แบบการเรียนรู้ 
(Dick and Carey, 2005) 
              จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009: 25) กล่าววา่รูปแบบการเรียนการสอน (Model 
of Teaching) คือ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) เพราะเป็นการพรรณนาถึงสภาพแวดลอ้มใน
การเรียน ซึ� งรวมถึงพฤติกรรมของผูส้อนเมื�อนาํรูปแบบมาใช้ ซึ� งเป็นวิธีหนึ�งที�จะนาํไปสู่การจดัระบบ
ของความสามารถในการศึกษา เพื�อทาํให้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง  หลกัสําคญัของรูปแบบ
การเรียนการสอนคือ สอนใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้พลงัมากขึ,น มีทกัษะในการเรียนรู้และเพิ�มพนูสติปัญญา 
              นักการศึกษาไทยได้ให้คาํนิยามของรูปแบบการเรียนการสอนไวห้ลายความหมาย 
ไดแ้ก่ ทิศนา  แขมมณี (2555: 222) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลกัษณะ
ของการเรียนการสอนที�จดัขึ,นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด
หรือความเชื�อต่าง ๆ เขา้ไปช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั,นเป็นไปตามหลกัการที�ยึดถือ  และ
วชัรา  เล่าเรียนดี (2553: 44) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า หมายถึง 
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องคป์ระกอบต่าง ๆ ที�สัมพนัธ์กนัในการดาํเนินการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ ซึ� ง
จะอยูใ่นรูปแบบของกระบวนการเดียวกบัวิธีสอน ความแตกต่างจะอยู่ที�รูปแบบการเรียนการสอน
อาจจะมีวธีิการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู ่
              จากที�กล่าวมาขา้งตน้  สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระบบการจดั   
การเรียนการสอนที�จดัขึ,นตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชื�อโดยนาํเทคนิควิธี
สอนเขา้มาใช้ให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัการที�กาํหนด ซึ� งรูปแบบการสอน จะตอ้งมี
รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนเพื�อให้ผู ้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที�กําหนดไว้ ได้แก่              
การเตรียมการสอน การดาํเนินการสอน และการวดัและประเมินผล 
 การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน 
             จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009: 25-34)  จดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน
ออกเป็น 4  กลุ่ม ดงันี,  คือ 
              1.   รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  ส่งเสริมแรงขบัภายใน
ของบุคลากรในการไดรั้บขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล (Information Processing Models) การรู้
ปัญหา การหาขอ้สรุป การสร้างมโนทศัน์และภาษา  รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี,  ไดแ้ก่รูปแบบ
การเรียนการสอนการคิดเชิงอนุมานของทาบา (Taba’s Inductive Thinking  Model) รูปแบบ       
การเรียนการสอนมโนทศัน์ของบรูเนอร์ (Bruner’s Concept Attainment Model) และรูปแบบ       
การสอนการฝึกการคิดสืบคน้ของซซัแมน (Suchman’s Inqury Training Model) เป็นตน้ 
              2.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันาสังคม (The Social Models) เป็นรูปแบบ   
การเรียนการสอนที�เน้นการทาํงานร่วมกนั ใชพ้ลงัในการร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการ
จดัการชั,นเรียน มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งสร้างการทาํงานร่วมกนั และสร้างความสัมพนัธ์ใน
ชั,นเรียน รูปแบบการเรียนการสอนนี,  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติของ       
ชาฟเทล (Shaftel’s Role Playing Model) เป็นตน้ 
              3.  รูปแบบการสอนที�เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ (Personal Model) รูปแบบนี,      
เริ�มจากจินตทศัน์ของแต่ละคน ที�จะพยายามใหก้ารศึกษาเพื�อใหเ้ขา้ใจตนเองดีขึ,น มีความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษา และการเรียนเพื�อพฒันาตนเองให้แกร่งขึ,น มีการรับรู้มากขึ,น มีความคิดสร้างสรรค ์ 
ทาํให้คุณภาพของชีวิตดีขึ,น รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวให้ความสําคญักบัจินตทศัน์ของแต่ละ
บุคคล  ที�ส่งเสริมความเป็นอิสระซึ� งทาํให้บุคคลเพิ�มความตระหนกัในตนเองและรับผิดชอบใน
โชคชะตาของตน เช่น การสอนแบบไม่ชี, นาํของโรเจอร์ส (Roger’ Nondirective Self-esteem 
Model) และการสอนแบบส่งเสริมให้รู้คุณค่าของตนเองของมาสโลว ์(Maslow’s Enhancing Self-
esteem Model) 
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              4.  รูปแบบการสอนที�เนน้พฤติกรรม  (Behavioral Model)  เป็นรูปแบบที�เนน้ความรู้
เกี�ยวกบัวิธีการที�บุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลบั รูปแบบนี, มุ่งสังเกตพฤติกรรม
กาํหนดภาระงานและวิธีการที�จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกา้วหนา้ เช่น การเรียนแบบรอบรู้ของบลูม 
(Bloom’s Mastery Learning Model) และรูปแบบการสอนโดยตรงของกูด และคณะ (Good’s Direct 
Instruction  Model) เป็นตน้ 
              ทิศนา  แขมมณี (2545) ได้ศึกษาและประมวลรูปแบบการสอนต่าง ๆ ที�ได้รับการ
ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ และนาํมาจดัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงันี,  
              1.  รูปแบบที�เน้นการพฒันาความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ซึ� งมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนื,อหาสาระต่าง ๆ ที�อาจอยู่ในรูปของข้อเท็จจริง มโนทศัน์ หรือ
ความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment Model)  รูปแบบ
การเรียนการสอนที�เนน้ความจาํ (Mnemonics) เป็นตน้ 
               2.  รูปแบบที�เน้นการพฒันาด้านอารมณ์ (Affective Domain) เป็นรูปแบบที�มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม  คุณธรรม และจริยธรรมที�พึงประสงค ์เช่น รูปแบบการเรียน
การสอนโดยเนน้การซกัคา้น (Jurisprudential Model)  
              3.  รูปแบบที�เนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นรูปแบบที�มุ่ง
ในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในด้านการปฏิบติั การกระทาํ หรือแสดงออกต่าง ๆ เช่น
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮโรว ์(Harrow’s Instruction Model for Psychomotor 
Development) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ (Devies’ Instructional Model for 
Psychomotor Development) เป็นตน้ 
              4.  รูปแบบที�เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบที�มุ่งเนน้
การพัฒนาทักษะที� เกี�ยวข้องกับวิถีการดําเนินต่าง ๆ ซึ� งอาจจะเป็นกระบวนการทางสติปัญญา 
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทาํงานร่วมกนั เช่น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการคิดอุปนยั (Inductive Thinking Instruction Model) เป็นตน้ 
              5.  รูปแบบการสอนที�เน้นบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที�เน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กนั โดยใชก้ารบูรณาการทั,งดา้นเนื,อหาสาระ และวิธีการ 
เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model)  รูปแบบการเรียนการสอนตาม      
วฎัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT เป็นตน้  
              จากแนวคิดดังกล่าว  สรุปได้ว่า การจดัรูปแบบการเรียนการสอน ขึ, นอยู่กับความ
เหมาะสมของคุณลกัษณะของเนื,อหาวชิา คุณลกัษณะของผูเ้รียน ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 
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คือเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน สําหรับรูปแบบการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ,น จะใช้รูปแบบ   
การสอนที�นาํเอาแนวคิดของจอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009)  มาใช้ในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
              จอยส์ และเวลล ์(Joyce and Weil, 2009: 9) ไดเ้สนอสิ�งที�องคป์ระกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอน (Model of Teaching) ซึ� งแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ  3 ส่วน ดงันี,  
 1. ส่วนที� 1  องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of 
Teaching) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี,   
    1.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases)  เป็นการจดัเรียงลาํดับ
กิจกรรมที�จะสอนเป็นขั,น ๆ ซึ� งแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั,นตอนและการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 
  1.2 ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนใน
การจดัการเรียนการสอน 
                    1.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นหลักการหรือวิธีการที�ครูจะ
ตอบสนองต่อสิ�งที�นกัเรียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
การปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 
                    1.4 สิ�งสนบัสนุนการเรียนการสอน หรือระบบสนบัสนุน (Support System) เป็น
การบอกเงื�อนไข หรือสิ� งจาํเป็นในการที�จะใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลตามที�
คาดหวงัให้กบัผูเ้รียน เช่น การสอนเพื�อฝึกทกัษะ นกัเรียนจะตอ้งไดฝึ้กการทาํงานในสถานที�และดว้ย
อุปกรณ์ที�ใกล้เคียงกับสภาพการทาํงานจริง หรือเตรียมสื�ออุปกรณ์ที�จาํเป็นพร้อมใช้ต่าง ๆ ให้
ครบถว้น 
 2. ส่วนที� 2  การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการ
แนะนาํ หรือให้ขอ้แนะนาํการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั,น เช่น จะใชก้บัเนื,อหาประเภท
ใด จึงจะเหมาะสมและใชก้บันกัเรียนในระดบัใด เป็นตน้ 
 3. ส่วนที� 3  สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบัติงานอะไรบ้าง ให้กับผูเ้รียน รวมทั, งมีสิ� งสําคัญ และองค์ประกอบใดบ้างที�จะทาํให้การ
ดาํเนินการจดัการเรียนรู้นั,นประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ� งก็คือการสอนของครูที�จดัขึ,นตาม
ขั,นตอนและสภาพแวดล้อม ในการเรียนสมรรถนะสําหรับที�ผูเ้รียนจะต้องมีการพฒันาตลอด
กระบวนการ ซึ� งถือผลที�เกิดขึ,นจากการสอนและเป็นสิ�งที�ผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของ
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ตนเอง เพื�อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ คุณสมบติั คุณลกัษณะหรือสมรรถนะของ
ผูเ้รียนที�ตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื�อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามที�คาดหวงั 
              จากแนวคิดของจอยส์ และเวลล ์สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทกัษะการปฏิบติั สิ�งที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง และสิ�งสนบัสนุน 
              สาํหรับการวจิยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั, นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นํา
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของจอยส์ และเวลล์ มาใช้ในการพฒันารูปแบบ         
การเรียนการสอน ที�ประกอบดว้ย กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทกัษะการปฏิบติั สิ�ง
ที�ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง และสิ�งสนบัสนุน และใช้แบบจาํลองการ
สอนเชิงระบบ ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) ซึ� งเป็นวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ที�ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสมอย่าง 
ประกอบดว้ยขั,นตอนต่าง ๆ ดงันี,  1)  ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์และประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็น (Assess and Analyze Needs) ในการจดัการเรียนรู้ 2) ขั,น การออกแบบ (Design) 
ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ (Design Instruction and Presentations) ประกอบดว้ย 
การกาํหนดวตัถุประสงค์ ออกแบบวิธีการหรือรูปแบบที�ให้บรรลุเป้าหมาย  3) ขั,นการพฒันา 
(Development)  เป็นการพฒันานวตักรรม วิธีการ และพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน   4) ขั,นการนาํไปใช้ (Implementation) นาํสาระและกิจกรรมไปใช้  ซึ� งประกอบด้วย การ
วางแผนในการบริหารจดัการนําแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตาม
ขั,นตอนต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ และ 5) ขั,นการประเมินผล (Evaluation) 
ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของนวตักรรมวธีิการที�ใชใ้นการเรียนการสอน 
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ตารางที� 7  สรุปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน 
 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 

ริเชย ์(Richey, 1986);  
ครูส (Kruse, 2012);  
เคมป์ (Kemp, 1985); 
และทิศนา แขมมณี (2548)  

ออกแบบการเรียนการสอนเป็นวธีิดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื�องสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 
ประกอบดว้ย   
5 ขั,นตอน ไดแ้ก่ 
ขั,นการวเิคราะห์ (Analysis)  
ขั,นการออกแบบ (Design)  
ขั,นการพฒันา (Development) 
ขั,นนาํไปใช ้(Implement) 
และขั,นประเมิน (Evaluation) ตามลาํดบั 

รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน 

ดิกค ์และเคเรย ์(Dick and 
Carey, 2005); จอยส์ และเวล 
(Joyce and Weil, 2009); ทิศนา 
แขมมณี (2555); วชัรา  เล่า
เรียนดี (2553)  

รูปแบบการเรียนการสอน เป็นระบบการเรียน 
การสอนที�จดัขึ,นตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ 
แนวคิด หรือความเชื�อโดยนาํเทคนิควธีิสอนเขา้มาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
และบรรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนด ประกอบดว้ย  
การเตรียมการสอน การดาํเนินการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

องคป์ระกอบของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

จอยส์ และเวลล ์(Joyce and  
Weil, 2009) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (Model 
of Teaching) ซึ�งแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน
คือ  
ส่วนที� 1  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดั 
การเรียนการสอน (The model of teaching) มี 4 ส่วน 
ดงันี,  1)  กระบวนการเรียนการ 2) ระบบสงัคม   
3)  หลกัการตอบสนอง  และ 4)  ระบบสนบัสนุน    
ส่วนที� 2  การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
ไปใช ้   
ส่วนที� 3  สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
และส่งเสริมการเรียนรู้ 
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              จากตารางที� 7  สรุปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอนใน
เรื�องการออกแบบการเรียนการสอน  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน องคป์ระกอบของรูปแบบ        
การเรียนการสอน ซึ� งในงานวิจยัในครั, งนี,  ได้นาํแนวคิดและทฤษฎีมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ        
การเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มี  5 องค์ประกอบ คือ  1) หลกัการ  2)วตัถุประสงค์  3) กระบวนการเรียน
การสอน  4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัที�เอื,อต่อการจดักาเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน 

 

แนวคิดด้านการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

การประเมินตามสภาพจริงในการเรียนการสอน 

 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
              แนวทางในการประเมินการเรียนรู้ที� เน้นผู้เ รียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ� งมีนกัการศึกษาได้
ใหค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย สามารถสังเคราะห์ความหมายไดด้งันี,  
 1. เป็นการประเมินที�ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายวิธี ในการตรวจสอบ
คุณภาพของผลงานผูเ้รียน เพื�อแสดงออกถึงทกัษะ การกระทาํหรือวิธีการที�นกัเรียนใช ้ซึ� งตอ้งอาศยั
หลกัการที�นกัเรียนจะตอ้งลงมือกระทาํ ( Mitchell, 1992 ) 
 2. เป็นวิธีการประเมินที�สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรม ทกัษะที�จาํเป็นของผูเ้รียนใน
สถานการณ์ในชีวิตจริง ที�เนน้ให้ผูเ้รียนแสดงออกในภาคปฏิบติั (Performance) เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ (Process) ผลผลิต (Products) และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการประเมินและมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเองดว้ย  วิธีการประเมินอาจใช้
การสังเกต การบนัทึก และการรวบรวมขอ้มูลและผลงานและวิธีการของผูเ้รียน (กรมวิชาการ, 
2539) 
 3. เป็นการประเมินเชิงปฏิสัมพนัธ์และความหมายที�แทจ้ริงกบัชีวติประจาํวนั 
 4. เป็นการประเมินโดยใช้เครื�องมือหลากหลายชนิด แทนการใช้แบบทดสอบเป็น
เครื� องมือวดัเพียงอย่างเดียว เทคนิคการประเมินสภาพจริงมักนิยมทําโดยการรวบรวมงาน
ภาคปฏิบติัที�ไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที�สัมพนัธ์กบัชีวติประจาํวนั 
 ลกัษณะของการประเมินสภาพจริง  
                  ชวลิต ชูกาํแพง (2553: 39-40) กล่าวสรุปถึงลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง คือ 
การประเมินสภาพจริงออกแบบขึ,นเพื�อประเมินการปฏิบติัในสภาพจริง  โดยใชเ้กณฑ์การประเมินที�
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เปิดเผยที�ผูเ้รียนไดรั้บรู้  มีการประเมินตนเอง และมีการเสนอผลงานของผูเ้รียน ซึ� งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูอื้�นรับรู้ ชื�นชมและเปิดโอกาสให้ครู เพื�อนนกัเรียน ผูป้กครองไดเ้รียนรู้ ตรวจสอบ ปรับปรุง
และชื�นชมในความสําเร็จ โดยมีเครื� องมือวดัผลหลายประเภท ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์      
การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบนัทึกจากผูเ้กี�ยวขอ้ง แบบประเมินการปฏิบติัจริง และ
แฟ้มสะสมงาน 
              สาํหรับการวจิยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดน้าํแนวคิด
การประเมินสภาพจริงมาใช้ในประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แบบสังเกต           
แบบรายงานตนเอง แบบประเมินการปฏิบติั และใช้ผูป้ระเมินหลากหลายได้แก่ ผูว้ิจยั เพื�อน
นกัเรียน และผูป้กครอง 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
              คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หมายถึง คุณลกัษณะที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ,นกบัผูเ้รียน ซึ� งเป็น
คุณลกัษณะที�สังคมตอ้งการให้เกิดขึ,นกบัผูเ้รียน ทั,งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก 
เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นอย่างมีความสุขในฐานะที�เป็นเมืองไทยและพลเมืองโลก (สํานัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)  
              แนวคิดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ลว้น สายยศ และคณะ (2543) และ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้กล่าวถึง แนวคิดประเมินคุณลักษณะอัน             
พึงประสงค ์โดยใช้แนวคิด แครธโวล และคณะ (Krafhwohl, Bloom and Masia)  ไดจ้ดัจาํแนก
แนวคิดดา้นความรู้สึกของบุคคลเป็น 5  ขั,น  สรุปไดด้งันี,   
              1. การรับรู้ (Receiving)  เป็นขั,นแรกของความรู้สึกรับรู้ต่อสิ� งเร้าที�มากระทบต่อ
ประสาทสัมผสั แบ่งเป็นขั,นยอ่ย ๆ ได ้3 ขั,น คือ 
                    1.1  การรู้จกั ไดแ้ก่ การสังเกต การรับรู้ความแตกต่างของสิ�งเร้า 
                    1.2  การตั,งใจรับ  ไดแ้ก่  ความตั,งใจฝักใฝ่  มีการสะสมความรู้หรือประสบการณ์ใน
สิ�งเร้าเฉพาะอยา่งนั,นแลว้ จึงยอมรับ 
                    1.3  การเลือกสรรสิ�งที�รับรู้ ไดแ้ก่ การเลือกรับเฉพาะบางเรื�อง หรือบ่างอยา่ง 
              2.   การตอบสนอง (Responding)  เป็นลาํดบัขั,นที�สองของความรู้สึกที�พฒันาต่อจาก  
ขั,นการรับรู้ ในขั,นนี, บุคคลจะรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ�งเร้าใน 3  ลกัษณะ คือ 
                    2.1 การยินยอมในการตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบัติตามหลักการหรือ
กฎเกณฑ ์และยอมรับในสิ�งที�รับรู้มา 
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                    2.2  การเต็มใจตอบสนอง  เป็นขั,นที�บุคคลตั,งใจที�จะเขา้ร่วมปฏิบติัการกับผูอื้�น   
โดยใหค้วามร่วมมือ ทาํความตอ้งการหรือดว้ยความสมคัรใจ 
                   2.3  การพึงพอใจในการตอบสนอง   เป็นขึ,นที�บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการ
ตอบสนองต่อสิ�งเร้า 
              3.   การเห็นคุณค่า  (Preference for Value)  เป็นขั,นความรู้สึกของบุคคลที�เห็นคุณค่า 
และประโยชน์ของสิ�งที�รับรู้และตอบสนองแลว้  แบ่งเป็น 3 ขั,นยอ่ย คือ 
                    3.1 การรับรู้คุณค่า  เป็นการยอมรับทางอารมณ์ต่อขอ้เสนอหรือคาํสอนที�มีพื,นฐาน
อยา่งเพียงพอ 
   3.2  การชื�นชอบคุณค่า  เป็นการเพิ�มความรู้สึกเอาใจใส่ในคุณค่าหรือค่านิยมนั,น
เพิ�มขึ,นอีก 
                    3.3  การยินยอมรับ  เป็นความเชื�อศรัทธาด้วยอารมณ์ที�แน่นอน และแสดง
พฤติกรรมยดึมั�นอยา่งเห็นไดช้ดั 
             4.  การจดัระบบ (Organization)  เป็นการปรับตวัให้เขา้กบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรม
ที�ยอมรับ และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยม (Value) ที�เห็นถึงคุณค่าหลาย ๆ อยา่งพร้อมกนั
และพยายามจดัลาํดบัค่านิยมเหล่านั,น แบ่งเป็น 2 ขั,นยอ่ย คือ 
                   4.1  การสร้างความเขา้ใจในค่านิยม  เป็นความรู้สึกในการนาํค่านิยมที�มีลกัษณะ
เดียวกนัหรือเกี�ยวขอ้งกนัอนัเป็นผลมาจากการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้สึกแลว้นาํมาเรียกชื�อใหม่
กลายเป็นมโนภาพหรือคุณค่าใหม่ 
                  4.2  การสร้างระบบค่านิยม เป็นการจัดค่านิยม สร้างแผน สร้างเกณฑ์ที�สลับ 
ซับซ้อนให้อยู่ในระบบเดียวกนั แลว้นาํไปใช้กบัตนเอง หรือพยายามชักชวนให้ผูอื้�นยอมรับกบั
ระบบนั,น 
              5.   การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization)  เป็นการพฒันาต่อจากการจดัระบบ และ
เป็นระดบัความรู้สึกขั,นสุดทา้ย เมื�อการจดัระบบสําหรับตนเองเขา้รูปเขา้รอยแลว้ บุคคลนั,นก็จะ
ยึดถือระบบที�จัดนั, นเป็นของตนเอง แล้วนําไปปฏิบัติ หรือยึดถือต่อไปจนเกิดการแสดงออก       
โดยอตัโนมติั แบ่งเป็น 2 ขั,นยอ่ย คือ 
                  5.1  การสร้างขอ้สรุป  เป็นการพยายามปรับปรุงระบบจนอยู่ในขั,นสมบูรณ์ในตวั
ตามแนวหรือระบบที�ตนตอ้งการ 
                  5.2  การเกิดเป็นกิจนิสัย  เป็นการแสดงออกอยา่งสมํ�าเสมอ จนไดรั้บการยอมรับวา่ 
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซึ� งแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดเป็นคุณลกัษณะเฉพาะนั,น ๆ ของบุคคลแลว้ 
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              สาํหรับการวจิยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดน้าํแนวคิด
การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยใช้แนวคิด แครธโวล และคณะ (Krafhwohl, Bloom 
and Masia)  มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ� งแบ่งระดบัคุณลกัษณะออกเป็น 5 ระดบั ตามลาํดบั ดงันี,   คือ  1) การรับรู้ 
(Receiving)  2) การตอบสนอง (Responding)  3) การเห็นคุณค่า (Perference for Value) 4) การจดั 
ระบบ (Organization)  และ 5) การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization)   
 
ตารางที� 8  สรุปการสังเคราะห์แนวคิดการวดัและประเมินผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวคิด ทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 
ความหมายของ 
การประเมินตาม 
สภาพจริง 
 

 กรมวชิาการ (2539); Mitchell 
(1992) 

การประเมินตามสภาพจริง  เป็นการประเมิน 
ที�ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลายวธีิ  
ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม ทกัษะที�จาํเป็นของ
ผูเ้รียนในสถานการณ์ในชีวติจริง ซึ�งเป็น 
การประเมินเชิงปฏิสมัพนัธ์และความหมายที�
แทจ้ริงกบัชีวติประจาํวนั โดยใชเ้ครื�องมือ
หลากหลายชนิด  

ลกัษณะของการ
ประเมินสภาพจริง  
 

ชวลิต  ชูกาํแพง (2553) ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง คือ  
การออกแบบขึ,นเพื�อประเมินการปฏิบติัใน 
สภาพจริง  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินที�เปิดเผย  
มีการประเมินตนเอง และผูเ้รียนมีโอกาสนาํเสนอ
เผยแพร่ผลงานของตนเอง  

เกณฑก์ารประเมิน
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
ตามแนวคิดของ 
แครธโวล และคณะ 
(Krafhwohl, Bloom 
and Masia)   

ลว้น สายยศ และคณะ (2543); 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2553) 

แครธโวลและคณะ (Krafhwohl, Bloom and 
Masia)  ไดจ้ดัจาํแนกแนวคิดดา้นความรู้สึกของ
บุคคลเป็น 5 ขั,น ตามลาํดบัดงันี,   คือ   
ระดบั 1 การรับรู้ (Receiving)  
ระดบั 2 การตอบสนอง (Responding)    
ระดบั 3 การเห็นคุณค่า (Perference for Value)   
ระดบั 4 การจดัระบบ (Organization)  
ระดบั 5 การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization)  
ซึ�งนาํมาใชเ้ป็นเกณฑว์ดัระดบัของคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
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 จากตารางที� 8  สรุปการสังเคราะห์แนวคิดการวดัและประเมินผลตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื�องความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ลกัษณะของการประเมิน
สภาพจริง และเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวคิดของแครธโวลและคณะ ใน
งานวิจัยครั, งนี, นํามาใช้ในการสร้างเครื� องมือว ัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน 
ประกอบดว้ย ระดบัที� 1  คือ การรับรู้  ระดบัที� 2  คือ การตอบสนอง  ระดบัที� 3 คือ การเห็นคุณค่า  
ระดบัที� 4 คือ การจดัระบบ และระดบัที� 5 คือ การเสริมสร้างลกัษณะนิสัย   
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

             ผูว้ิจ ัยได้ศึกษางานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว        
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี
รายละเอียด ดงันี,  
              พระมหาศิริวฒัน์  อริยเมธี (2547) ได้ทาํการวิจัยเรื� อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธธรรม และศึกษาพุทธธรรมที�สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นหลักเศรษฐกิจแนวพุทธ  พบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมมี
ความสัมพนัธ์กนัในดา้นต่าง ๆ คือ ดา้นโครงสร้าง และดา้นกระบวนการ กล่าวคือ พระพุทธศาสนา
ในส่วนที�มีเนื,อหาเกี�ยวกบัเศรษฐกิจที�เรียกวา่ เศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงต่างมีปรัชญา
อนัประกอบดว้ยหลกัการและอุดมการณ์ดา้นเศรษฐกิจที�เป็นไปดว้ยกนัไดอ้ย่างกลมกลืนประสาน
เชื�อมโยงกนัคือ เป็นระบบเศรษฐกิจที�มีความเป็นธรรมสูง คาํนึงถึงผลประโยชน์ตนและประโยชน์
ของส่วนรวมอยา่งเป็นธรรม เป็นระบบเศรษฐกิจที�เป็นองค์รวมไม่มองเรื�องเศรษฐกิจแบบแยกเป็น
ส่วน ๆ ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามหลกัมชัณิมาปฏิปทา โดยเริ�มจากสัมมาทิฐิมีความเห็น
ถูกตอ้ง สัมมาวาจา วจีสุจริต สัมมากมัมนัตะ กายสุจริต สัมมาอาชีวะ เลี, ยงชีพชอบ ไม่ประมาท ยึด
หลกัความสมดุล 3 ประการ คือ ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษยแ์ละวตัถุ
กบัจิตใจ 
              ดารารัตน์  อุทยัพยคัฆ ์(2548: 148-151) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนแบบพุทธวธีิเพื�อพฤติกรรมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
หาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้มของเด็กปฐมวยัในด้านความรู้ความเขา้ใจ เจตคติ และปฏิบติัการอนุรักษ์สิ� งแวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธียึดหลกัอริยสัจ 4 
และธรรมประกอบคือ หลกักลัยาณมิตร หลกัโยนิโสมนสิการ หลกัไตรสิกขา และหลกัอิทธิบาท 4  
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โดยมีขั,นตอนการสอน 8 ขั,นตอน คือ สร้างความตระหนกัและเจตคติ  คิดถึงสาเหตุของปัญหา เสนอ
และคิดทางเลือก วางแผนดาํเนินการ ประเมินและหาทางเลือก ปฏิบติัตามขั,นตอน ประเมินผลและ
ปรับปรุง วดัประเมินและสรุปผล ในด้านคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนประเมินจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที�สุดเกือบทุกประเด็น ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรม
การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี�ยหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนทดลอง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั,งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นเจตคติ และดา้นปฏิบติัและมี
ค่าเฉลี�ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั,งด้านความรู้ความเขา้ใจดา้น   
เจตคติ และดา้นการปฏิบติั 
              สหัทยา พลปัถพี (2548) ได้ทาํการวิจัยเรื� อง การนําเสนอแนวทางพฒันาคนให้มี
คุณลกัษณะตามคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่า  1) คุณลกัษณะที�
พึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ประการ คือ ประการแรก ความ
พอประมาณ ไดแ้ก่ ความพอประมาณกบัศกัยภาพของตน พอประมาณกบัสิ�งแวดลอ้ม และไม่โลภ
เกินไปจนเบียดเบียนผูอื้�น  ประการที�สอง มีเหตุผล ไดแ้ก่ ไม่ประมาท รู้ถึงสาเหตุพิจารณาคน้หา
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งและคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดจากการกระทาํ  และประการที�สาม มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 
ไดแ้ก่ พึ�งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ พึ�งตนเองไดท้างสังคม คาํนึงถึงผลระยะยาวมากกวา่ระยะสั,น รู้เท่าทนั
และพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง ซึ� งคุณลกัษณะทั,งสามประการจะเกิดขึ,นไดจ้ากการพฒันาความรู้
และคุณธรรมซึ� งเป็นเงื�อนไขหลักของการพฒันาคน  2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน          
ที�ดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแบ่งได ้4 ดา้น คือ กิจกรรมเพื�อสร้างความ
พอเพียงดา้นเศรษฐกิจ กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงดา้นสังคม กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียง
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และกิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงดา้นจิตใจ ซึ� งกิจกรรมเหล่านี, จาํเป็นตอ้งดาํเนิน
ไปพร้อมกนัอยา่งสมดุล จึงจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ,นในชุมชนได ้  3) การเรียนรู้ของชุมชน
เพื�อพฒันาคนไปสู่คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 2  รูปแบบ คือ      
การเรียนรู้เพื�อพฒันาคนโดยตรง และการเรียนรู้เพื�อพฒันาระบบที�ช่วยสนับสนุนการเปลี�ยนแปลง 
และ 4) แนวทางพฒันาคนในชุมชนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งได้เป็น          
2 ระดบั คือ การพฒันาความรู้และคุณธรรมในตวับุคคลผ่านการศึกษาทั,งในระบบและนอกระบบ 
และการพฒันาชุมชนใหมี้การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั,ง 4 ดา้นอยา่งสมดุล เพื�อนาํไปสู่
ความย ั�งยนืและพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง 
 ชรินทร์  มั�งคั�ง (2549: 285-294) ได้ทาํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื�อเสริมสร้างบณัฑิตอุดมคติไทย สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
จริยธรรมที�ตอ้งการเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตอุดมคติไทย พฒันารูปแบบการเรียนการสอนและ
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ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนที�เสริมสร้างบณัฑิตอุดมคติไทยสําหรับนกัศึกษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า  1) จริยธรรมที�ตอ้งการเสริมสร้างบณัฑิตอุดมคติไทย
สําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 10 จริยธรรม 
คือ ความมีระเบียบวนิยั ความซื�อสัตย ์ความประหยดั ความเมตตา ความยุติธรรม ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคี  2) รูปแบบการเรียนการสอนเพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตอุดมคติไทยที�พฒันาขึ,นไดใ้ชก้รอบแนวคิดปรัชญาการศึกษาตามแนว
พุทธร่วมกบัปรัชญาการศึกษาแนวปฏิรูปนิยม ทฤษฎีพฒันาการเชิงจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย            
6 ขั,นตอน คือ ขั,นที� 1 การสร้างความตระหนกัโดยวเิคราะห์สถานการณ์เชิงจริยธรรม ขั,นที� 2 การเลือก
ประเด็นโดยประเมินตนเองเพื�อเลือกวธีิเรียนรู้ ขั,นที� 3 การวางแผนโดยกาํหนดเป้าหมายและขั,นตอน
การเรียนรู้ ขั,นที� 4 ปฏิสัมพนัธ์โดยการลงมือปฏิบติัเพื�อสืบคน้ความรู้ ขั,นที� 5 การสะทอ้นคิดเพื�อ
แบ่งปันความรู้  และขั,นที� 6 การแสดงผลงานโดยแฟ้มสะสมงาน สําหรับรูปแบบการเรียนการสอน
นี,ใชชื้�อวา่ ASPIRE  3) แผนการเรียนรู้ที�พฒันาขึ,นตามรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย 3 หน่วย
การเรียนคือ หน่วยที� 1 พลงัอาํนาจแห่งตน หน่วยที� 2 รังสรรค์งาน และหน่วยที� 3 เรียนรู้ร่วมกนั    
และกิจกรรมที�นาํมาบูรณาการในแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างบณัฑิตอุดมคติไทย 10 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรมครูในอุดมคติ คุณค่าหนังสือนอกเวลา ประสบการณ์ความดี ครูแห่งชาติ  สํานึกดี
สังคมดี ครูภูมิปัญญาลา้นนา วนัวา่งวนัเวลาที�สําคญั ปฏิบติัธรรมสร้างสมาธิ ห้องเรียนศึกษา และ
ชุมชนศึกษา  4) คุณลกัษณะบณัฑิตอุดมคติไทยของนกัศึกษามีค่าร้อยละความกา้วหนา้เพิ�มขึ,นดงันี,  
การครองตน ร้อยละ 38.44  การครองคน ร้อยละ 63.92 การครองงาน ร้อยละ 59.15 และการมี
จิตสํานึกสาธารณะ ร้อยละ 54.48 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ,นสามารถสร้าง
บณัฑิตอุดมคติไทยได ้
 พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์ (2549) ได้ทาํวิจยัเรื� อง  การใช้การสร้างตัวชี, วดัเพื�อวิเคราะห์
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�สามารถนาํไปสู่การ
สร้างตวัชี, วดั ผลการวิจยัพบว่า หลกัพุทธธรรมที�นาํมาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์ไดแ้ก่  มชัฌิมาปฏิปทา 
โยนิโสมนสิการ และอปัปมาทธรรม มีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ เป็น
วิธีการหรือหนทางในการพฒันาตน โยนิโยมนสิการกบัความมีเหตุผล เป็นเครื�องอาํนวยสนบัสนุน
การพฒันาตน และ อปัปมาทธรรมกบัการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี เป็นเครื�องกาํกบัการพฒันาตน 
              พระสําเนียง  กนฺตธมฺโม (2551:136-141) ได้ทาํการวิจัยเรื� อง  การศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ
กบัการพฒันาจิตตามหลกัพระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาํริกบัการพฒันาจิต ไดแ้ก่ เศรษฐกิจที�ตั,งอยูบ่นพื,นฐานของความพอดี พออยู ่พอกิน พอใช ้
ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดําเนินชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับสิ� งต่าง ๆ ที�ชีวิตเข้าไป
เกี�ยวขอ้ง มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกบัพุทธธรรม 3 ระดบั คือ ระดบัศีล มีความระมดัระวงั
ทางด้านกายและวาจา เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที�ปรากฏภายนอกที�ไม่ทาํให้ตัวเองและผูอื้�น
เดือดร้อน ระดบัสมาธิ มีความตั,งใจมั�นมีสติสัมปชัญญะระลึกตวัอยู่ตลอดเวลาในการประกอบ
สัมมาชีพ พร้อมรองรับการเปลี�ยนแปลงและมีเกาะกาํบงัมิให้สิ�งเลวร้ายเขา้มากระทบกายและจิตใจ
และพร้อมที�จะแผ่ความดีงามให้กบับุคคลอื�น และระดบัปัญญา มีความรู้ชดัและรู้แจง้ในทางโลก
และทางธรรมเป็นการพิจารณากลั�นกรองสิ�งต่าง ๆดว้ยความระมดัระวงัเพื�อให้ได้มาซึ� งเหตุผลที�
ถูกตอ้ง ส่งเสริมการพฒันาที�ย ั�งยืนและเขา้ใจทุกสิ�งทุกอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจนจนเกิดรู้แจง้เห็นจริงของ
โลกตามธรรมชาติ 
              ชาญชยัณรงค ์ ทรงคาศรี (2552) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชห้ลกัการทางสิ�งแวดลอ้ม โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชห้ลกัทางสิ�งแวดลอ้มศึกษา ผลการวิจยัพบวา่  1) องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ความพอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ ตน้ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม กิจกรรมกลุ่มเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สังคม และวฒันธรรม 
ส่วนปัจจยัที�ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อประโยชน์ส่วนรวม ความตอ้งการพฒันาให้
เป็นชุมชนตวัอยา่ง ความศรัทธาในตวัผูน้าํ และการปฏิบติัตามคาํเชิญชวนของเพื�อนบา้น  2) ชาว
ชุมชนชนบทมีการปฏิบติัตามหลกัการเรียนรู้ทางสิ�งแวดลอ้มศึกษาและการพึ�งตนเองในการดาํเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ส่วนการมีส่วนร่วม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ชาวชุมชนชนบทที�มีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัตาม
หลกัการเรียนรู้สิ� งแวดล้อมแตกต่างกนั  4) ตวัแปรพยากรณ์การพึ�งตนเองในการดาํเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวชุมชนชนบทได้แก่ การเป็นแกนนาํสมาชิกในชุมชน 
และการมีส่วนร่วมในการกระทาํ และ 5) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดาํเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมกลุ่มให้มีความตระหนัก 
ความรู้ และเจตคติ การกระทาํกิจกรรมกลุ่มให้มีทกัษะ การตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มให้มีการสนบัสนุน
การประเมินผล และการปรับปรุงกิจกรรมกลุ่มใหมี้ส่วนร่วมเรียนรู้ 
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              ประชาคม  จนัทรชิต (2552:248-257) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลยัการอาชีพสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาองค์ประกอบ การสร้างและพัฒนาและทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่า  
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะเป็นการบริหารงานวิชาการ
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อให้ครูผูส้อนนาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บูรณาการใน
การจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถพฒันาได้เป็นรูปแบบที�มีองค์ประกอบหลกั       
5 องคป์ระกอบ คือ  1) กาํหนดมาตรฐานกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  2) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การ
จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
4) กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดทกัษะและคุณลกัษณะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั, ง 5 องค์ประกอบนี,  มีความสัมพนัธ์และเชื�อมโยงกันตั, งแต่องค์ประกอบแรกจนถึง
องค์ประกอบสุดทา้ยเป็นลาํดบัที�แน่นอนจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ� งไม่ได ้และหลงั
การนาํรูปแบบไปทดสอบประสิทธิภาพกบักลุ่มตวัอย่าง พบว่า นกัเรียนที�เขา้ร่วมในการใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�พฒันาขึ,นนี,  สามารถพฒันาคุณลกัษณะตาม
มาตรฐานกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั,งโดยภาพรวมและรายดา้น
ไดสู้งกวา่ก่อนใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 แสดงวา่รูปแบบการเรียนการสอนที�
พฒันาขึ,นสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
              กิตติชยั  สุธาสิโนบล (2553) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชั, นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ 
สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 6 และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 6  ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบ 
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ ผูเ้ชี�ยวชาญมีความเห็นวา่ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
มาก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธที�พฒันาขึ, น ประกอบด้วย
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  5 ขั,นตอน คือ  1) ขั,นสร้างศรัทธา  2) ขั,นสร้างปัญญาวุฒิธรรม  
3) ขั,นพฒันาปัญญา 4) ขั,นปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้และ 5) ขั,นสรุปและประเมินผล สําหรับรูปแบบ
การเรียนการสอนนี, ใชชื้�อวา่ Science Buddist Instructional Model  และผลการพฒันาพฤติกรรม  
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การเรียนดา้นกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนดา้นทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรม  
การเรียนดา้นจิตใจ (จิตภาวนา) ของนกัเรียนที�พึงประสงค ์จากการประเมินครั, งแรก นกัเรียนมีคะแนน
เฉลี�ย ร้อยละ 33.33และการประเมินครั, งสุดทา้ย นักเรียนมีคะแนนเฉลี�ย ร้อยละ 100 และเพิ�มขึ,น     
ร้อยละ 66.67 ของการประเมินครั, งแรกส่วนผลสัมฤทธิp ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ปัญญาภาวนา)    
มีคะแนนเฉลี�ยหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 แสดงว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธที�พฒันาขึ,นสามารถพฒันานกัเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
              วนิยัธร  วิชยัดิษฐ์ (2555: 193-195) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที�ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า     รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที�พัฒนาขึ, นมีชื�อเรียกว่า 
EPCPAEE Model มีองคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 7 ขั,น คือ 
1)ขั,นเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขั,นให้ความรู้และฝึกปฏิบติั (P: Presentation and 
Practice) 3) ขั,นสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of  Knowledge) 4) ขั,นส่งเสริมพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(F: Fostering of Higher Level Characteristics Development) และ7 ขั,น
ประเมินผล (E: Evaluation) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 
83.60/80.90 ซึ� งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ และผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
ของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยผลการ
เรียนรู้วชิาภูมิศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ประเมินโดยอาจารย์ผูส้อนและนักเรียนประเมิน
ตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
              ทศันีย ์ ทองไชย (2556: 189-193) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลกัการเรียนรู้ที�เนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัทั,งใน
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม มุ่งเนน้ให้นกัเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บ
ความรู้ที�มีอยู่ในตวัตนของนักเรียนเปลี�ยนเป็นความรู้ที�ชัดแจ้งด้วยการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ส่วน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สําหรับนกัเรียนชั,น
มธัยมศึกษา เรียกวา่ PHOSAI Model มีองคป์ระกอบที�สําคญัคือ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 3) 
กระบวนการจดัการความรู้ 4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัที�เอื,อต่อการจดัการความรู้ และ
ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิp ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
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ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนทกัษะการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
              จากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ 
มีมิติของการวิจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา  แต่ยงัไม่มีการทาํวิจยัที�นาํหลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสน์
มาใช้เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับผูเ้รียน
สําหรับชั,นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํให้ผูว้ิจยัมีแนวคิดที�จะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้(กายภาวนา) มีวินยั(ศีลภาวนา) มีความอดทน (จิตภาวนา) มีความพอประมาณ 
(ปัญญาภาวนา) มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา)  และมีภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนา)           
 

ตารางที� 9   สรุปการสังเคราะห์งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ชื�อเรื�องงานวจิยั ผูว้จิยั 
การพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
พทุธวธีิเพื�อเสริมสร้างพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั; การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
ตามแนววถีิพทุธสาํหรับนกัเรียนชั,น
มธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก; การพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสาํหรับนกัเรียน 
ชั,นมธัยมศึกษา 

ดารารัตน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548); 
กิตติชยั  สุธาสิโนบล (2553) 
และทศันีย ์ ทองไชย (2556) 
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ตารางที� 9   สรุปการสังเคราะห์งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  (ต่อ) 
 

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ชื�อเรื�องงานวจิยั ผูว้จิยั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนาํเสนอแนวทางพฒันาคนใหมี้

คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง; รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในวทิยาลยัการอาชีพสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา; การพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน 
การดาํเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สหทัยา พลปัถพี (2548); 
ประชาคม จนัทรชิต (2552) 
และชาญชยัณรงค ์ทรงคาศรี 
(2552) 

พระพทุธศาสนากบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

การศึกษาเชิงวเิคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองพระพทุธศาสนา;  
การใชก้ารสร้างตวัชี,วดัเพื�อวเิคราะห์
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกบั 
พทุธเศรษฐศาสตร์; การศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริกบั
การพฒันาจิตตามหลกัพระพทุธศาสนา 

พระมหาศิริวฒัน์ อริยเมธี
(2547); พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์
(2549);พระสาํเนียง  กนฺตธมฺโม 
(2551) 

การเสริมสร้าง 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื�อเสริมสร้างบณัฑิตอุดมคติไทย; 
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
กลุ่มวชิาภูมิศาสตร์ที�ส่งเสริมคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาครุศาสตร์ 
สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

ชรินทร์ มั�งคั�ง (2549); วนิยัธร 
วชิยัดิษฐ(์2555) 

 

              จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง เพื�อเป็นพื,นฐานในการดําเนิน       
การวิจยัดงันี,   1) หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551  2) การจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา  3) แนวคิด ทฤษฎี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) การประเมินตามสภาพจริง 5) แนวคิดหลกัการและทฤษฎีการวิจยั และ
6) แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน และการประเมินสภาพจริงในการจดัการเรียน
การสอน สามารถสรุปสังเคราะห์ไดด้งัตารางที� 10 ดงันี,  
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ตารางที� 10   สรุปการสังเคราะห์แนวคิดที�นาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

แนวคิดตามแนวพทุธศาสน ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

อา้งอิง 

1. ปรโตโฆสะ  
(เป็นสิ�งเร้า หรือประสบการณ์ 
หรือเกิดจากการเรียนรู้จาก
กลัยาณมิตร) 
 

เงื�อนไขความรู้ ขั,นที� 1 สร้างศรัทธาและ 
เสนอขอ้เทจ็จริง (ปรโตโฆสะ) 
(การรับรู้ขอ้เทจ็จริงตามเนื,อหา
สาระการเรียนรู้ โดยผูส้อนทาํ
หนา้ที�เป็นหลกักลัยาณมิตร)        

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) 
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์  
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(2549)  

2. โยนิโสมนสิการ 
ใชห้ลกัโยนิโสมนสิการ  
ในส่วนของการณมนสิการ  
(คิดอยา่งมีเหตุผล) 

หลกัการ 
1. พอประมาณ 
2. มีเหตุผล 
3. มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 
เงื�อนไข 
1. ความรู้ 
2. คุณธรรม 

ขั,นที� 2  สะทอ้นคิด 
(โยนิโสมนสิการ) 
(ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้
ขอ้เทจ็จริงจากเนื,อหาสาระการ
เรียนรู้จากบทเรียนมาคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) 
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์  
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(2549) 
 

3. ไตรสิกขา 
     3.1 ศีล (พฤติกรรมทาง 
           กาย วาจา) 
     3.2 สมาธิ (จิตใจ/คุณธรรม) 
     3.3 ปัญญา (ความรู้/เหตุผล) 

หลกัการ 
1. พอประมาณ 
2. มีเหตุผล 
3. มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 
เงื�อนไข 
1. ความรู้ 
2. คุณธรรม 

ขั,นที� 3 คน้พบหลกัการ 
(สมัมาทิฐิ) (นาํขอ้เทจ็จริง 
มาสรุปเป็นความคิดรวบยอด
หรือหลกัการเพื�อสร้างเชื�อ
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ขั,นที� 4  สู่กระบวนการเรียนรู้ 
(ไตรสิกขา)  
(ฝึกปฏิบติักิจกรรมให้เกิด
ความชาํนาญโดยใช้
กระบวนการตามหลกั
ไตรสิกขาและหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มากาํหนดเป็นแนวทางในการ
ฝึกปฏิบติั ) 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) 
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์ 
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(2549) 
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ตารางที� 10   สรุปการสังเคราะห์แนวคิดที�นาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

แนวคิดตามแนวพทุธศาสน ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

อา้งอิง 

4. ภาวนา 4 
    4.1 กายภาวนา 
(ทกัษะทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
กายภาพ/วตัถุ) 
    4.2 ศีลภาวนา 
(ทกัษะทางทางสังคม) 

หลกัการ 
1. พอประมาณ 
2. มีเหตุผล 
3. มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 
เงื�อนไข 
1. ความรู้ 
2. คุณธรรม 

ขั,นที� 5  ประเมินผลและ 
ประยกุตใ์ช ้ (ภาวนา 4) 
(ประเมินผลงาน/ ชิ,นงานจาก
การปฏิบติักิจกรรม เพื�อนาํ
ความรู้และประสบการณ์ที�ได้
เรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์จาํลอง หรือ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) 
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์ 
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(2549) 
 

4.3 จิตภาวนา 
(คุณธรรม/ความดี) 
4.4 ปัญญาภาวนา 
(ความรอบรู้/ความคิด) 
 

 ชีวิตจริง)  
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ตารางที� 11   สรุปการสังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวคิดตามแนวพทุธศาสน ์
(พระพรหมคุณาภรณ์, 

2552 ) 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(คณะอนุกรรม 
การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ

พอเพียง,2549) 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (คณะทาํงานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน, 

2554) 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียนตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   
ผูวิ้จยั) 

ภาวนา 4 
1. กายภาวนา  
2.  ศีลภาวนา 
3.  จิตภาวนา 
4.  ปัญญาภาวนา 
 
  

1. หลกัการ 3 ประการ คือ 
    1.1 ความพอประมาณ  
การดาํเนินชีวิตดว้ยความ
พอดีตามหลกัทางสาย
กลาง 
    1.2 มีเหตุผล การดาํเนิน
ชีวิตอยา่งมีเหตุผล โดย
พิจารณาเหตุปัจจยัอยา่ง
รอบดา้น 
    1.3 มีภูมิคุม้กนัในตวั 
ที�ดี การดาํเนินชีวิตให้
พร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ 
ไม่ประมาท 
2.  เงื�อนไข  2 ประการ คือ  
    2.1 มีความรู้ สาํหรับ
การดาํเนินชีวิตดว้ยความ
รอบรู้ มีทกัษะ
กระบวนการ รอบคอบ 
และระมดัระวงั  
   2.2 มีคุณธรรม ดาํเนิน
ชีวิตดว้ยความซื�อสตัย์
สุจริต อดทน ประหยดั   
มีวินยั มีความเพยีร 

มีความรับผิดชอบและ
สติปัญญา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัใน
ความสาํคญัของการดาํเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรู้และทกัษะพื,นฐานในการ
ดาํเนินชีวิติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 ปฏิบติัตนให้มีความพอประมาณ 
รู้จกัประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตน 
และรู้จกัสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
และสงัคมที�อาศยัอยู ่
3.2 ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล  บน
พื,นฐานของความถูกตอ้ง โดยใชส้ถิติ
ปัญญา มีความรอบรู้ รอบคอบใน 
การคิด พดู ทาํ โดยยดึทางสายกลาง 
3.3 มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีในตวั  
พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆทั,งภายในและ
ภายนอกภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
3.4 มีความรอบรู้ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
สมารถคิดวิเคราะห์ปฏิบติัดว้ยความ
รอบคอบระมดัระวงั 
3.5 ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย
ความซื�อสตัยสุ์จริต อดทน 
ขยนัหมั�นเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา
วินยั พึ�งตนเอง เอื,อเฟื, อเผื�อแผ ่เกื,อกูล 
มีความรับผิดชอบและอยูร่่วมกบัผูอื้�น
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

1. มีความ ใฝ่เรียนรู้ (เงื�อนไข
คุณธรรม และกายภาวนา) 
2. มีวินยั (เงื�อนไขคุณธรรม
และศีลภาวนา) 
3. มีความอดทน (เงื�อนไข
คุณธรรมและจิตภาวนา) 
4. มีความพอประมาณ 
(หลกัการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญา
ภาวนา) 
5. มีเหตุผล  (หลกัการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปัญญาภาวนา) 
6. มีภูมิคุม้กนั 
(หลกัการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญา
ภาวนา) 

              



 

 

บทที� 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

              การวิจยัเรื�อง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาและประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 
R&D) ร่วมกบัการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2012) และ
รูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ใชก้ระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวธีิ (Mixed  Methodology) การผสมผสานขอ้มูลใชว้ิธี Embed the data ซึ� งใชรู้ปแบบการ
วิจยัแบบฝังตวั (The Embedded Design) โดยฝังตวัองคป์ระกอบเชิงคุณภาพไวใ้นการออกแบบเชิง
ปริมาณ (Creswell, 2011) ร่วมกบัการใชรู้ปแบบการวิจยั  Pre-Experimental Design โดยประยุกตใ์ช้
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน The One-Group 
Pretest-Posttest  Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144) และรูปแบบการวิจยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล 
Equivalent Times Series Design (องอาจ นยัพฒัน์, 2554: 126-127)  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม
ขั-นตอนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 4 ขั-นตอน ดงันี-  
             ขั-นตอนที� 1  การวจิยั (Research: R1)  ศึกษาขอ้มูลพื-นฐาน (Analysis: A) 
              ขั-นตอนที� 2  การพฒันา (Develop: D1) การออกแบบและพฒันา (Design and Development: 
D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
              ขั-นตอนที� 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation: I) การทดลอง
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 ขั-นตอนที� 4 การพฒันา (Research: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 โดยมีขั-นตอนการดาํเนินการวจิยัดงัภาพที� 2 
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ภาพที� 2   กรอบดาํเนินการวจิยั 

ขั�นตอนของ 

การดําเนินการวิจัย 

ขั �นตอนของการดาํเนินการวิจัย ผลที�ได้รับ 

ขั�นตอนที 1 
ศึกษาขอ้มูลพื�นฐาน 

(Analysis)  
( Research: R1)   

 

 

1. ศึกษาขอ้มูลพื�นฐานเชิงนโยบายการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับผูเ้รียน 
2.วิเคราะห์สภาพทีคาดหวงัตามมาตรฐาน ตวัชี�วดัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3  สมัภาษณ์ สภาพปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นและ ขอ้มูลพื�นฐานสาํหรับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 
4. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับผูเ้รียน 

ขอ้มูลพื�นฐานสําหรับสร้าง
รูปแบบการเรียน การสอน
ตามแนวพุทธศาสตร์เพือ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ขั�นตอนที 2 
การออกแบบและพฒันา

รูปแบบ 
การเรียนการสอน 

(ร่าง) 
(Design and 

Development D and D 
(Develop: D1) 

  

 

1. สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  5 คน  เพือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   คู่มือการใชรู้ปแบบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
3. สร้างเครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. ตรวจสอบเครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูเ้ชียวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบ
คุณภาพของเครืองมือ และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนเพือหาประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน และเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ร่างรูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนว 
พุทธศาสตร์เพือเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียน 
ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ขั�นตอนที 3 
การทดลองใชรู้ปแบบ 

การเรียนการสอน 
(Implementation: I) 

( Research: R2)   
 

 

นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชจ้ริงกบักลุม่ทดลอง ดงันี�  
1. ชี�แจงหลกัการและเหตุผลของการวิจยั ประโยชน์วิธีการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนกบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
2..วดัและประเมินผลสมัฤทธิV ทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษา และประเมินมีความ 
ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั  มีความอดทน  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้กนั ก่อนการจดัการเรียน
การสอน  
3. จดัการเรียนรู้ตามตามรูปแบบการเรียนการสอน และประเมิน มีความใฝ่เรียนรู้  มีวินยั 
 มีความอดทน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และภูมิคุม้กนั หลงัการจดัการเรียนการสอน ครั� งที 1 
4. จดัการเรียนรู้ตามตามรูปแบบการเรียนการสอน และประเมิน มีความใฝ่เรียนรู้  มีวินยั  
 มีความอดทน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และภูมิคุม้กนั หลงัการจดัการเรียนการสอน ครั� งที 2 
5. วดัและประเมินผลสมัฤทธิV ทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษา และประเมินมีความ 
ใฝ่เรียนรู้   มีวินยั  มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้กนั ในระยะติดตามผล
การจดัการเรียนการสอน 
 

1. ผลสมัฤทธิV ทางการเรียน 
    วิชาสงัคมศึกษา 
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้   
มีวินยั  มีความอดทน  
 มีความพอประมาณ  
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 

ขั�นตอนที 4 
การประเมินผลและ

ปรับปรุงรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
(Evaluation: E) 
(Develop: D2) 

 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิV ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา  
2. ศึกษาพฒันาการในดา้น มีความใฝ่เรียนรู้  มีวินยั  มีความอดทน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
3. ศึกษาผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลสอนกบัเนื�อหาสาระอืนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยผูร่้วมวจิยัจากครูสังคมศึกษา โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา  

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย ฉบบัสมบูรณ์ และสามารถนาํไปเผยแพร่ต่อไป 
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ขั�นตอนที� 1  การวจัิย  (Research: R1)  ศึกษาข้อมูลพื�นฐาน (Analysis: A) 

 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลพื-นฐานเพื�อใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงค์  แหล่งขอ้มูล ตวัแปรที�ใช้ในการวิจยั และ
วธีิการดาํเนินการ ดงันี-                               
 วตัถุประสงค ์
              เพื�อวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              แหล่งขอ้มูลเอกสาร 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั-นพื-นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              แหล่งขอ้มูลบุคคล 
              1.  ครูผูส้อน โดยสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เกี�ยวกับการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างการดาํเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้กับ
นกัเรียน จาํนวน 10 คน 
             2.  นักเรียน โดยการสัมภาษณ์นักเรียนเกี�ยวกับการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้าง         
การดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงใหก้บันกัเรียน จาํนวน  20  คน 
             ตวัแปรที�ศึกษา 
             ความคิดเห็นของครูและนกัเรียนเกี�ยวกบัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างการดาํเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียง      
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ตารางที� 12   สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                    พื-นฐาน (Analysis: A) สาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
ของการวจิยั 

 

วธีิดาํเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

1. เพื�อวเิคราะห์
ขอ้มูลพื-นฐานเชิง
นโยบายการศึกษา
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับ
ผูเ้รียน สภาพที�
คาดหวงัตาม
มาตรฐาน ตวัชี-วดั
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ. 2551 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

วเิคราะห์
เอกสาร 

- เอกสาร 
การขบัเคลื�อน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 
- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ.
2551 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลพื-นฐาน
เชิงนโยบาย
การศึกษา 
ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สาํหรับผูเ้รียน 

2. เพื�อวเิคราะห์
เป้าหมายของ
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม ตาม
หลกัสูตร
แกนกลาง 

วเิคราะห์
เอกสาร 

หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ.
2551 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลพื-นฐาน 
ตวัชี-วดัของ
หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั-นพื-นฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา 
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ตารางที� 12   สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                    พื-นฐาน (Analysis: A) สาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
ของการวจิยั 

 

วธีิดาํเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ. 2551 

    และวฒันธรรม 
ไดช่้องวา่ง
ระหวา่งสิ�งที�
คาดหวงักบั
สภาพที�เป็นอยู ่

3. เพื�อสงัเคราะห์
แนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการพฒันา
รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนว
พทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์าม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับ
นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

วเิคราะห์
เอกสาร 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎีงานวจิยั
ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การพฒันา
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูล แนวคิด 
หลกัการ 
ทฤษฎีและ
งานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้งกบั
การสอนตาม
แนวพทุธศาสน์ 
และการ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. เพื�อศึกษา
วเิคราะห์ผูเ้รียน 
สาํรวจขอ้มูล
พื-นฐานในดา้น
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

- สมัภาษณ์ 
- การสงัเกต
พฤติกรรม 

- ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
- นกัเรียน 
ชั-นมธัยมศึกษา 
ปีที� 4 

- แบบ
สมัภาษณ์ 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรม
การเรียน 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลพื-นฐาน 
วธีิการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
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ตารางที� 12   สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                    พื-นฐาน (Analysis: A) สาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
ของการวจิยั 

 

วธีิดาํเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

ผูเ้รียนกลุ่ม 
ที�ศึกษาโดยการ
สมัภาษณ์
ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษาอยา่ง
ไม่เป็นทางการ
และสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
ของผูเ้รียน 

     

5. เพื�อศึกษาความ
คิดเห็นจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
การสอนตามแนว
พทุธศาสน์ที�
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์าม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สมัภาษณ์ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
การสอนสงัคม
ศึกษาที�
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบ
สมัภาษณ์ 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลความ
ตอ้งการจาํเป็น
ในการ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ขั�นตอนที� 2  การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันา (Design and Development: D  

                      and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  

               วตัถุประสงค์  เพื�อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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                เครื�องมือในการวจิยั จาํแนกออกเป็น 2  ส่วน ดงันี-  
                1.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 
  1.1  รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                    1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ 
               2.   เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงันี-  
                     2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียน 
                     2.2  แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     2.3  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
               ขั-นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
               1.  พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีขั-นตอน
การดาํเนินการ ดงันี-  
                    1.1 นาํขอ้มูลที�ไดว้ิเคราะห์ในขั-นตอนที� 1  มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียน        
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                    1.2  ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ที�พึงประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                    1.3  นาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
ที�สร้างขึ-นไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และนาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์          
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน    
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสมสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซึ� งมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเด็น
การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม และองคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี-  คือ  1) หลกัการ  2)  วตัถุประสงค ์3) กระบวนการเรียน
การสอน 4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัที�เอื-อต่อการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
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ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน  การประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของ
โครงสร้าง กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี-  
                ระดบั  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งมากที�สุด 
                ระดบั  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งมาก 
                ระดบั  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งปานกลาง 
                ระดบั  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งนอ้ย 
                ระดบั  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                การวเิคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง
ของรูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมและสอดคลอ้งในประเด็นการกาํหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม และองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละ
องค์ประกอบตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํมาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงันี-  (มาเรียม  
นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                พิจารณาค่าความสอดคล้องที�มีค่าเฉลี�ยตั- งแต่ 3.50 ขึ- นไป และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน  1.00  แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้       
ที�พฒันาขึ-นมีความสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสามารถนาํไป
ทดลองใชไ้ด ้ 
               1.4  นาํข้อมูลที�ได้รวบรวมจากผูเ้ชี�ยวชาญมาคาํนวณหาค่าเฉลี�ย ( Χ ) และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมและสอดคล้องในประเด็นการกาํหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี�ย (Χ ) ระหวา่ง 4.20-4.80 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตั-งแต่ 0.45-0.89  ซึ� งแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ที�พฒันาขึ-นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างสามารถนาํไปใช้
ได ้นอกจากนี- ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านเพิ�มเติม ในการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนมีประเด็นการตรวจสอบดงันี-  
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ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
1. การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 
การสอน 
   1.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นของ 
การเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

รูปแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นของการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     

   1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบ 
มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึ�งกนัและกนั 

องคป์ระกอบดา้นหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และปัจจยัที� 
เอื-อต่อการจดัการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์
สอดคลอ้งส่งเสริมซึ�งกนัและกนั 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
     2.1 หลกัการ  หลกัการของรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพื-นฐาน 
สามารถใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนแสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนมีความ 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ตามแนว 
พทุธศาสน์ ซึ�งเนน้การรับรู้แหล่งขอ้มูลจากปัจจยั
ภายนอก มาสู่ปัจจยัการเรียนรู้ภายในผา่นกระบวน 
การคิด แลว้ไปสู่กระบวนการฝึกปฏิบติัทางกาย ใจ
และปัญญา 

     2.2 วตัถุประสงค ์
            2.2.1 มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงสิ�ง
คาดหวงัใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน 

วตัถุประสงคแ์สดงใหเ้ห็นวา่เป็นการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            2.2.1 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ
สอดคลอ้งกนั 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้และ 
ฝึกปฏิบติัตามกระบวนการเรียนการสอน 

    2.3  กระบวนการเรียนการสอน 
           2.3.1  กระบวนการเรียนการสอนมีขั-นตอน
อยา่งชดัเจนและมีความสอดคลอ้งต่อเนื�องกนั 

1.ควรเนน้กิจกรรม บทบาทของครูและนกัเรียนตาม
ขั-นตอนในกระบวนการเรียนการสอน  
2.ในขั-นตอนการเรียนการสอนขั-นที� 1 ควรปรับเป็น 
การใหค้วามรู้พื-นฐานที�จาํเป็น 
3. ขั-นสะทอ้นคิด บทบาทของครูและนกัเรียนควรใช้
คาํวา่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
อยา่งอิสระ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 4. ขั-นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้ ควรเนน้ใหน้กัเรียน

นาํไปปฏิบติัในชีวติจริง 
          2.3.2  ขั-นตอนการเรียนการสอนสามารถทาํให้
การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์

ขั-นตอนการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์ 5 ขั-น 
สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคง์
ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.4  การวดัและประเมินผล 
          มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 

มีการวดัประเมินผลสมัฤทธิr ทางการเรียนโดย
เปรียบเทียบก่อนและหลงัเรียน และมีการวดัและ
ประเมินพฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซึ�งมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน 

   2.5  ปัจจยัที�เอื-อต่อการจดัการเรียนการสอน 
         2.5.1  ระบบสงัคม 
                   2.5.1.1 ระบบสงัคมมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการ  และวตัถุประสงค ์ 

หลกัการ วตัถุประสงค ์และระบบสงัคมมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

                   2.5.1.2  ระบบสงัคมมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนการสอน 

ระบบสงัคมควรจะมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบักบั
นกัเรียนดว้ย 

         2.5.2  หลกัการตอบสนอง 
                   2.5.2.1 หลกัการตอบสนองมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

หลกัการตอบสนองมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์เพราะมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงาน
ร่วมกนั และครูช่วยกระตุน้ใหข้อ้มูลแก่ผูเ้รียนเพื�อช่วย
ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 6 ดา้น  

                  2.5.2.2 หลกัการตอบสนองมีความ
สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน 

หลกัการและกระบวนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกนั 

        2.5.3  ระบบสนบัสนุน         
                  2.5.3.1 ระบบสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองควรมีวธีิการที�
ทาํใหผู้ป้กครองใหค้วามร่วมมือ 

 
 



 92

ตารางที� 13  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนตาม 
 แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
                 2.5.3.2 ระบบสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง
กบักระบวนการเรียนการสอน 

ระบบสนบัสนุนมีการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
สื�อการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือ
กบัผูป้กครองในการพฒันาผูเ้รียนจึงมีความสอดคลอ้ง
กบักระบวนการเรียนการสอน 

          

              2.  พฒันาเครื�องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน  และแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการต่อไปนี-  
  2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํรา และวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื�องมือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมและตรงตามประเด็น 
  2.3 นาํคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ที�สร้างขึ-น 
เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี
แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
  2.4 นาํคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ที�ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คนตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงตามเนื-อหา (Content  
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ กาํหนดเกณฑ์การ
พิจารณา ดงันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                    ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                    ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                    ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                    ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                    ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                  นาํผลการประเมินความสอดคลอ้งของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และแผนการจดัการเรียนรู้ จากผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยคะแนนความสมเหตุสมผลเชิง
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ทฤษฎี และความสอดคลอ้งและนาํมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดงันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 
196) 
                 ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                 ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                 ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                 ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                 ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                 พิจารณาค่าความสอดคลอ้งที�มีค่าเฉลี�ยตั-งแต่ 3.50 ขึ-นไป และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน  1.00  แสดงวา่คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ที�
พฒันาขึ- นมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสามารถนําไป
ทดลองใชไ้ด ้ 
  2.5  หาค่าความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ได้ค่าความสอดคล้อง       
ในระดบัมากที�สุด (Χ = 4.50, S.D. = 0.68) แลว้นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กบั    
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
              2.6  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 คนได้
ค่าความสอดคลอ้งในระดบัมากที�สุด (Χ = 4.80, S.D. = 0.45) แลว้นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงแกไ้ขและนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
              3.  พฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนหรือ
เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํแนกออกเป็น 4 ประเภท  ดงันี-  
                    3.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียน มีวธีิการดาํเนินการดงันี-  
                           3.1.1  กาํหนดเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 
                           3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง เพื�อนํามาเป็น
แนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบทดสอบ 
                           3.1.3  กาํหนดรูปแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 
ส33101 โดยให้คะแนนตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน จาํนวน 50  ขอ้         
4  ตวัเลือก  เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสม
เชิงทฤษฎี และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ในการสร้างแบบวดัสัมฤทธิr ทางการเรียนในการวิจยัในครั- งนี-  
ผูว้ิจยัไดว้ดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการทาง
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ปัญญา ด้านพุทธพิสัยของ Bloom ที�ปรับปรุงใหม่โดยกาํหนดเป็นผลสัมฤทธิr ทางการเรียน ซึ� ง
หมายถึง คะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียน 6 ดา้น เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ-น จาํนวน 50 ขอ้ วดัในดา้น 1) ความจาํ (Remembering) 
หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้บอกได้ว่า ระบุชื�อได ้  2) ความเขา้ใจ 
(Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตวัอย่างได ้3) การประยุกต์ใช ้
(Applying) หมายถึง ความสามารถในการนาํไปใช้ ประยุกต์ใช้แกไ้ขปัญหา 4) การคิดวิเคราะห์ 
(Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลกัษณะการจดัการ 5) ประเมินค่า        
(Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์  ตดัสิน และ 6) การสร้างสรรค ์
(Creation) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผนการผลิต โดยวิเคราะห์มิติสัมพนัธ์ดา้น
เนื-อหา ความรู้ และมิติของกระบวนการทางปัญญา ดงัตารางที� 14 
 

ตารางที� 14  แบบวดัสัมฤทธิr ทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101 
 

มาตรฐาน/ หน่วยการเรียนรู้ที�/ ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย รวม 
ตวัชี-วดั เรื�อง จาํ เขา้ใจ ประ 

ยกุตใ์ช ้
วิเคราะห์ ประ 

เมินค่า 
สร้าง 
สรรค ์

 

ส 3.1/ 
 ขอ้ 2.ตระหนกัถึงความ 
สาํคญัของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อ
เศรษฐกิจสงัคมของ
ประเทศ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงกบั 
การพฒันาตนเองและ
สงัคม 

2 1 2 3 2 - 10 

 ส 3.1/ 
ขอ้ 2.ตระหนกัถึงความ 
สาํคญัของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อ
เศรษฐกิจสงัคมของ
ประเทศ 

2. เศรษฐกิจพอเพียงกบั 
 การพฒันาตนเองและ
สงัคม 

3 - - 7 - - 10 

ส 3.1/  
ขอ้ 3.ตระหนกัถึงความ 
สาํคญัของระบบสหกรณ์
ในการพฒันาเศรษฐกิจ
ในระดบัชุมชนและ
ประเทศ 

3. ระบบสหกรณ์ 5 - 2 3 - - 10 
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ตารางที� 14  แบบวดัสัมฤทธิr ทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ หน่วยการเรียนรู้ที�/ ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย รวม 
ตวัชี-วดั เรื�อง จาํ เขา้ใจ ประ 

ยกุตใ์ช ้
วิเคราะห์ ประ 

เมินค่า 
สร้าง 
สรรค ์

 

ส 3.1/ 
 ขอ้ 4.วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชน
และเสนอแนวทางแกไ้ข 

4. การรวมกลุ่มเพื�อพฒันา
ชุมชน 

2 - 2 3 2 1 10 

ส 3.2/  
ขอ้ 2. วิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตัน์ที�มีต่อ 
สงัคมไทย 

 

5. เศรษฐกิจไทยใน 
ยคุโลกาภิวตัน์ 

4 - - 4 2 - 10 

 รวม 16 1 6 20 6 1 50 

                    
   3.1.4 นาํแบบทดสอบ ที�ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน  5  คน  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความตรงตามเนื-อหา   
(Content  Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ กาํหนด
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                         ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                          ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                         ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
     3.1.5 นาํแบบทดสอบ มาหาเฉลี�ย 3.50 ขึ-นไป และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 ส่วนที�เป็นขอ้เสนอแนะนาํมาแกไ้ขปรับปรุง กาํหนดเกณฑด์งันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
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     3.1.6  นาํแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 4  ที�ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  30  คน เพื�อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจการจาํแนก (r) ของ
แบบทดสอบแต่ละขอ้โดยพิจารณาแบบทดสอบที�มีความยากง่าย (p) ตั-งแต่ 0.20-0.80 และมีค่า
จาํแนก 0.20  ขึ-นไป และหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรของคูเดอร์-  
ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) KR-20  
                       3.1.7  นาํแบบสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนที�มีค่าความยากง่าย  (p) ระหวา่ง 
0.35-0.80  ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.30-0.75 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) เท่ากบั  0.85  ไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  3.2 แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มีขั-นตอนในการดาํเนินการสร้างดงันี-  
                       กาํหนดเป้าหมายในการสร้างแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันี-  
                       3.2.1 กาํหนดเป้าหมายในการสร้างแบบสอบวดั โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน
(Scoring Rubric) ตามมาตราส่วนประมาณค่าแบบตวัเลข 5 ระดบั  ซึ� งผูว้ิจยัประยุกตใ์ชแ้นวคิดตาม
แนวพุทธศาสน์ โดยใชห้ลกัภาวนา 4  พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) เพื�อกาํหนดตวัชี- วดัและ
พฤติกรรมบ่งชี-  ร่วมกบัแนวคิดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของแครธโวล และคณะ 
(Krafhwohl, Bloom and Masia) และสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) เพื�อกาํหนด
เกณฑใ์นการประเมิน ดงันี-   
                  แนวคิดแนวพุทธศาสน์ โดยใชห้ลกัภาวนา 4  เป็นการพฒันา 4 ประการ 
คือ 1) กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื-อกูลกบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ หรือวตัถุ  2) ศีล
ภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื-อกูลกบัสิ�งแวดลอ้มทางสังคม หรือเพื�อนมนุษย ์      
3) จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ-นในคุณธรรม ความดีงามและความ
เขม้แข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข และ 4) ปัญญาภาวนา การพฒันาปัญญา คือ การ
เสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและการหยั�งรู้ความจริง 
                แนวคิดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของแครธโวลและคณะ 
(Krafhwohl, Bloom and Masia)และสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ดงันี-  
    1  หมายถึง  การรับรู้ (Receiving)  เป็นขั-นแรกของความรู้สึกรับรู้ต่อสิ�งเร้า
ที�มากระทบต่อประสาทสัมผสั แบ่งเป็นขั-นย่อย ๆ ได้ 3 ขั-น คือ 1) การรู้จกั ได้แก่ การสังเกต        
การรับรู้ความแตกต่างของสิ�งเร้า   2) การตั-งใจรับ  ไดแ้ก่  ความตั-งใจฝักใฝ่  มีการสะสมความรู้หรือ
ประสบการณ์ในสิ�งเร้าเฉพาะอย่างนั-นแล้ว จึงยอมรับ และ 3) การเลือกสรรสิ�งที�รับรู้ ได้แก่          
การเลือกรับเฉพาะบางเรื�อง หรือบ่างอยา่ง 
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    2 หมายถึง การตอบสนอง (Responding)  เป็นลําดับขั-นที�สองของ
ความรู้สึกที�พฒันาต่อจากขั-นการรับรู้ ในขั-นนี- บุคคลจะรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ�งเร้าใน    
3  ลกัษณะ คือ 1)  การยนิยอมในการตอบสนอง   เป็นการยินยอมปฏิบติัตามหลกัการหรือกฎเกณฑ ์
และยอมรับในสิ�งที�รับรู้มา 2) การเตม็ใจตอบสนอง  เป็นขั-นที�บุคคลตั-งใจที�จะเขา้ร่วมปฏิบติัการกบั
ผูอื้�น โดยให้ความร่วมมือ ทาํความตอ้งการหรือดว้ยความสมคัรใจ และ 3)  การพึงพอใจในการ
ตอบสนอง   เป็นขึ-นที�บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการตอบสนองต่อสิ�งเร้า 
                                  3  หมายถึง  การเห็นคุณค่า  (Perference for Value)  เป็นขั-นความรู้สึกของ
บุคคลที�เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิ�งที�รับรู้และตอบสนองแลว้  แบ่งเป็น 3 ขั-นยอ่ย คือ 1)  การ
รับรู้คุณค่า  เป็นการยอมรับทางอารมณ์ต่อขอ้เสนอหรือคาํสอนที�มีพื-นฐานอยา่งเพียงพอ 2)  การชื�น
ชอบคุณค่า  เป็นการเพิ�มความรู้สึกเอาใจใส่ในคุณค่าหรือค่านิยมนั-นเพิ�มขึ-นอีก และ 3)  การยินยอม
รับ  เป็นความเชื�อศรัทธาดว้ยอารมณ์ที�แน่นอน และแสดงพฤติกรรมยดึมั�นอยา่งเห็นไดช้ดั  
                                 4 หมายถึง การจดัระบบ (Organization) เป็นการปรับตวัให้เขา้กบัคุณลกัษณะ
หรือพฤติกรรมที�ยอมรับ และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยม (Value) ที�เห็นถึงคุณค่าหลาย ๆ
อยา่งพร้อมกนัและพยายามจดัลาํดบัค่านิยมเหล่านั-น แบ่งเป็น 2 ขั-นยอ่ย คือ  1) การสร้างความเขา้ใจ
ในค่านิยม  เป็นความรู้สึกในการนาํค่านิยมที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือเกี�ยวขอ้งกนัอนัเป็นผลมาจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้สึกแลว้นาํมาเรียกชื�อใหม่กลายเป็นมโนภาพหรือคุณค่าใหม่  และ    
2) การสร้างระบบค่านิยม  เป็นการจดัค่านิยม สร้างแผน สร้างเกณฑ์ที�สลบัซบัซ้อนให้อยูใ่นระบบ
เดียวกนั แลว้นาํไปใชก้บัตนเอง หรือพยายามชกัชวนใหผู้อื้�นยอมรับกบัระบบนั-น 
    5  หมายถึง   การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization)  เป็นการพฒันาต่อ
จากการจดัระบบ และเป็นระดบัความรู้สึกขั-นสุดทา้ย เมื�อการจดัระบบสําหรับตนเองเขา้รูปเขา้รอย
แลว้ บุคคลนั-นก็จะยึดถือระบบที�จดันั-นเป็นของตนเอง แลว้นาํไปปฏิบติั หรือยึดถือต่อไปจนเกิด
การแสดงออกโดยอตัโนมติั แบ่งเป็น  2  ขั-นยอ่ย คือ 1)  การสร้างขอ้สรุป  เป็นการพยายามปรับปรุง
ระบบจนอยูใ่นขั-นสมบูรณ์ในตวัตามแนวหรือระบบที�ตนตอ้งการ และ 2 ) การเกิดเป็นกิจนิสัย  เป็น
การแสดงออกอย่างสมํ�าเสมอ จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซึ� งแสดงให้เห็นว่า 
เกิดเป็นคุณลกัษณะเฉพาะนั-น ๆ ของบุคคลแลว้ 
                 สําหรับการวิจยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ได้นําแนวคิดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้แนวคิด แครธโวล และคณะ 
(Krafhwohl, Bloom and Masia)  มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ� งแบ่งระดบัคุณลกัษณะออกเป็น 5 ระดบั ตามลาํดบัดงันี-   คือ  
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1) การรับรู้ (Receiving)  2) การตอบสนอง (Responding)  3) การเห็นคุณค่า  (Perference for Value)  
4) การจดัระบบ (Organization)  และ 5) การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization)   
   3.2.2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นแนว
ในการสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   3.2.3  กาํหนดตวัชี- วดัและพฤติกรรมบ่งชี-ของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัตารางที� 15 
 

ตารางที� 15   ตวัชี-วดัและพฤติกรรมบ่งชี-ของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 

ตวัชี-วดั 
 

พฤติกรรมบ่งชี-  

1. มีความ 
ใฝ่เรียนรู้ 

สนใจ ตั-งใจอยูก่บัเนื-อหา
สาระที�อ่านหรือสิ�งที�สังเกต
พบเห็นอยา่งแน่วแน่มั�นคง 
และมีความเพียรพยายามใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั-งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียนอยา่ง
สมํ�าเสมอ 

1. บนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากสิ�งที�ไดจ้ากการอ่านหรือ
สังเกตพบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. แลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ไดจ้ากการอา่นหรือสงัเกตพบเห็นดว้ย
วิธีการต่าง ๆ 
3 .เพียรพยายามศึกษาเนื-อหาสาระหรือสิ�งที�สังเกตพบเห็น 
4.จาํแนกแยกแยะตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองค์
ความรู้ 

2. มีวินยั ยดึมั�นในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบขอ้บงัคบัใน
หอ้งเรียน โรงเรียน และ
สังคม 

1. ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็น
สาธารณประโยชนใ์หส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. อยูร่่วมกบัผูอื้�นตามขอ้ตกลง ระเบียบของหอ้งเรียน 
โรงเรียน  สงัคมและไม่ละเมิดสิทธิr ของผูอื้�น  
3. เพียรพยายาม ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง ระเบียบของ
หอ้งเรียนโรงเรียน และสังคม 
4. จาํแนกแยกแยะเหตุผลและความจาํเป็นในการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของหอ้งเรียนโรงเรียน 
และสงัคม 

3. มีความอดทน มุ่งมั�นในกิจที�กระทาํ และลง
มือกระทาํกิจนั-นอยา่ง
ต่อเนื�องดว้ยความเพียร
พยายามจนบรรลุเป้าหมาย 

1. ลงมือปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเนื�องจน
บรรลุเป้าหมาย 
2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการทาํงานหรือกิจกรรมการเรียน 
อยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมาย 
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ตารางที� 15   ตวัชี-วดัและพฤติกรรมบ่งชี-ของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 

ตวัชี-วดั 
 

พฤติกรรมบ่งชี-  

  3.เพียรพยายามทาํงานโดยไม่ละทิ-งงาน 
4. จาํแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและ 
หาวิธีแกปั้ญหาตามหลกัเหตุผลจนสาํเร็จลุล่วง 

4. มีความ
พอประมาณ 

คิดและกระทาํกิจใด ๆ  
ที�อยูใ่นหลกัความพอดี 
พอเหมาะพอควรต่อความ
จาํเป็น เหมาะแก่ฐานะของ
ตนเอง 
 

1. อปุโภคและบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง 
อยา่งประหยดั และคุม้ค่า   
2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการใชเ้ครื�องอุปโภคบริโภคของ
ส่วนรวมอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
3. เพียรพยายามปฏิบติัตามหลกัความพอดี พอเหมาะ พอควร
ต่อความจาํเป็นและฐานะของตนเอง 
4. จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ  
อยา่งพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็น เหมาะแก่ฐานะ
ของตนเอง 

5. มีเหตุผล คิดและกระทาํกิจใด ๆ อยา่ง
มีเหตุมีผล โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยคาํนึงถึง
ผลที�คาดวา่จะเกิดขึ-นที�เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

1. อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง  
อยา่งสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุมีผล 
โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
3. เพียรพยายามอปุโภค บริโภคและแสดงความคิดเห็นกบั
ผูอื้�นอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
4. จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ  
อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

6. มีภูมิคุม้กนั การวางแผนป้องกนัความ
เสี�ยงและเตรียมความพร้อม
รับการเปลี�ยนแปลงในดา้น
การเรียน การทาํงานและการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
 

1.วางแผนในการใชว้สัดุ สิ�งของ อุปกรณ์การเรียนของตนเอง 
และปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถทีุ�
เกี�ยวขอ้ง 
2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการวางแผนการเรียน การปฏิบติังาน 
และปรับตวัเขา้กบัสังคมที�เกี�ยวขอ้ง   
3. เพียรพยายามวางแผนป้องกนัความเสี�ยงและเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในดา้นการเรียน การทาํงานและการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
4. จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่ง
รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั-งทางดา้นสังคมและวตัถ ุ
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   3.2.5  กําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัตารางที� 16 
 

ตารางที� 16  เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีความใฝ่เรียนรู้ 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

สนใจ 
ตั-งใจอยู่
กบัเนื-อหา
สาระที�
อ่านหรือ
สิ�งที�
สังเกตพบ
เห็นอยา่ง
แน่วแน่
มั�นคง 
และมี
ความเพียร
พยายาม
ในการเขา้
ร่วม
กิจกรรม
การเรียนรู้ 
แสวงหา
ความรู้
จากแหลง่
เรียนรู้ทั-ง
ภายใน
และ
ภายนอก
หอ้งเรียน
อยา่ง
สมํ�าเสมอ 

1. บนัทึก
รวบรวมขอ้มูล 
ต่าง ๆ จาก 
สิ�งที�ไดจ้าก
การอ่านหรือ
สังเกตพบ
เห็นจากแหล่ง 
เรียนรู้ต่าง ๆ 
2. แลก 
เปลี�ยนเรียนรู้
ที�ไดจ้ากการ
อ่านหรือ
สังเกตพบ
เห็นดว้ย
วิธีการต่าง ๆ 
3. เพียร
พยายามและ 
กระตือรือร้น
ในการศึกษา
เนื-อหาสาระ
หรือสิ�งที�
สังเกตพบ
เห็น 
 4.จาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ 
สิ�งที�ไดเ้รียนรู้ 
และสรุปเป็น
องคค์วามรู้ 

รู้จกัเมื�อมี 
ผูส้ั�ง หรือ
มอบหมาย
ใหส้นใจใน
เนื-อหาสาระ
ที�อ่านหรือ
สิ�งที�สงัเกต
พบเห็น มี
ความเพียร
พยายามและ
กระตือรือร้น
ในการ
บนัทึก
รวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ  
พร้อมทั-ง
แลกเปลี�ยน
เรียนรู้กบั
ผูอื้�น  มีการ
จาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ�งที�ได้
เรียนรู้และ
สรุปเป็น 
องคค์วามรู้  

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจที�จะ
สนใจใน
เนื-อหาสาระ
ที�อ่านหรือ
สิ�งที�สงัเกต
พบเห็น มี
ความเพียร
พยายามและ
กระตือรือร้น
ในการ
บนัทึก
รวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ  
พร้อมทั-ง
แลกเปลี�ยน
เรียนรู้กบั
ผูอื้�น  มีการ
จาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ�งที�ได้
เรียนรู้และ
สรุปเป็น 
องคค์วามรู้ 

รับรู้หรือชื�น
ชอบคุณค่า
ของการให้
ความ สนใจ
ในเนื-อหา
สาระที�อ่าน
หรือสิ�งที�
สังเกตพบเห็น 
มีความเพียร
พยายามและ
กระตือรือร้น
ในการบนัทึก
รวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ  
พร้อมทั-ง
แลกเปลี�ยน
เรียนรู้กบัผูอื้�น  
มีการจาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ 
สิ�งที�ไดเ้รียนรู้
และสรุปเป็น 
องคค์วามรู้ 

สร้างมโนภาพ
หรือการ
จดัระบบคุณค่า
ของของเนื-อหา
สาระที�อ่านหรือ
สิ�งที�สงัเกตพบ
เห็น มีความ
เพียรพยายาม
และ
กระตือรือร้นใน
การบนัทึก
รวบรวมขอ้มูล 
ต่าง ๆ  พร้อม
ทั-งแลกเปลี�ยน
เรียนรู้กบัผูอื้�น  
มีการจาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบสิ�งที�
ไดเ้รียนรู้และ
สรุปเป็น 
องคค์วามรู้ 
 
 
 
 

สรุปอา้งอิง
หรือสร้าง
ลกัษณะนิสัย
ใหเ้กิดความ 
สนใจ 
 ในเนื-อหา
สาระที�อ่าน
หรือสิ�งที�
สังเกตพบเห็น 
มีความเพียร
พยายามและ
กระตือรือร้น
ในการบนัทึก
รวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ  
พร้อมทั-ง
แลกเปลี�ยน
เรียนรู้กบัผูอื้�น  
มีการจาํแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ 
สิ�งที�ไดเ้รียนรู้
และสรุปเป็น 
องคค์วามรู้ 
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ตารางที� 17   เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีวินยั 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ยดึมั�นใน
ขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์
ระเบียบ
ขอ้บงัคบั
ใน
ห้องเรียน 
โรงเรียน  
และสงัคม 
 

1. ดูแลรักษา
ทรัพยส์มบติั
ส่วนตวั และสิ�ง
ที�เป็นสาธารณ
ประ โยชน์ให้
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2. อยูร่่วมกบั
ผูอื้�นตาม
ขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  สงัคม
และไม่ละเมิด
สิทธิr ของผูอื้�น  
3. เพียรพยายาม 
และมีความสงบ
สุขในการ
ปฏิบติัตนตาม
ขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน
โรงเรียน และ
สงัคม 
4. จาํแนก
แยกแยะเหตุผล
และความจาํเป็น
ในการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์
ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของ
ห้องเรียน
โรงเรียน และ
สงัคม 

รู้จกัเมื�อมี 
ผูส้ั�ง หรือ
มอบหมายให้
มีความเพียร
พยายามและ
สงบสุขใน
การดูแล
รักษาทรัพย์
สมบติั
ส่วนตวั และ
สิ�งที�เป็น 
สาธารณ 
ประโยชน์ให้
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมี
ความรู้เขา้ใจ
ในการอยู่
ร่วมกบัผูอื้�น
ตามขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน 
โรงเรียนและ
สงัคม โดยไม่
ละเมิดสิทธิr
ของผูอื้�น 
 

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจเพียร
พยายามและ
สงบสุขใน
การดูแล
รักษาทรัพย์
สมบติั
ส่วนตวั และ
สิ�งที�เป็น 
สาธารณ 
ประโยชน์ให้
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย   
มีความรู้
เขา้ใจในการ
อยูร่่วมกบั
ผูอื้�นตาม
ขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน 
โรงเรียนและ
สงัคม โดยไม่
ละเมิดสิทธิr
ของผูอื้�น 
 
 

รับรู้หรือชื�นชอบ
คุณค่าของความ
เพียรพยายามและ
สงบสุขในการ
ดูแลรักษาทรัพย์
สมบติัส่วนตวั 
และสิ�งที�เป็น
สาธารณประโยชน ์
ให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
มีความรู้เขา้ใจใน
การอยูร่่วมกบัผูอื้�น
ตามขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน โรงเรียน
และสงัคม โดยไม่
ละเมิดสิทธิr ของ
ผูอื้�น 
 

สร้างมโนภาพ
หรือการจดัระบบ
คุณค่าของความ 
เพียรพยายามและ
สงบสุขในการ
ดูแลรักษาทรัพย์
สมบติัส่วนตวั 
และสิ�งที�เป็น 
สาธารณประโยชน ์
ให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
มีความรู้เขา้ใจใน
การอยูร่่วมกบัผูอื้�น
ตามขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน โรงเรียน
และสงัคม โดยไม่
ละเมิดสิทธิr ของ
ผูอื้�น 
 

สรุปอา้งอิงหรือ
สร้างลกัษณะ
นิสยัให้เกิดความ 
เพียรพยายาม
และสงบสุขใน
การดูแลรักษา
ทรัพยส์มบติั
ส่วนตวั และ 
สิ�งที�เป็น 
สาธารณประโยชน์
ให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
มีความรู้เขา้ใจใน
การอยูร่่วมกบั
ผูอื้�นตามขอ้ตกลง 
ระเบียบของ
ห้องเรียน 
โรงเรียนและ
สงัคม โดยไม่
ละเมิดสิทธิr ของ
ผูอื้�น 
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ตารางที� 18  เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีความอดทน 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

มุ่งมั�นใน
กิจที�
กระทาํ 
และ 
ลงมือ
กระทาํกิจ
นั-นอยา่ง
ต่อเนื�อง
ดว้ยความ
เพียร
พยายาม
จนบรรลุ
เป้าหมาย 
 

1. ลงมือ
ปฏิบติังานการ
เรียนตามที�
ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งต่อเนื�องจน
บรรลุเป้าหมาย 
2. ร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
ทาํงานหรือ
กิจกรรมการ
เรียน 
อยา่งต่อเนื�องจน
บรรลุเป้าหมาย 
3. เพียรพยายาม
และ
กระตือรือร้นใน
การทาํงานโดย
ไม่ละทิ-งงาน 
4. จาํแนก
แยกแยะปัญหา
และอุปสรรคใน
การทาํงานและ
หาวิธีแกปั้ญหา
ตามหลกัเหตุผล
จนสาํเร็จลุล่วง 

รู้จกัเมื�อมี 
ผูส้ั�ง หรือ
มอบหมายให้
ตั-งใจและ
เพียรพยายาม
ลงมือปฏิบติั
ในกิจที�ตน
และกลุ่ม
ไดรั้บ
มอบหมาย
อยา่งต่อเนื�อง 
และพิจารณา
แกปั้ญหาที�
เกิดขึ-นตาม
หลกัเหตุผล
จนสาํเร็จ
บรรลุ
เป้าหมาย  

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจที�จะ
ตั-งใจและ
เพียรพยายาม
ลงมือปฏิบติั
ในกิจที�ตน
และกลุ่ม
ไดรั้บ
มอบหมาย
อยา่งต่อเนื�อง 
และพิจารณา
แกปั้ญหาที�
เกิดขึ-นตาม
หลกัเหตุผล
จนสาํเร็จ
บรรลุ
เป้าหมาย  

รับรู้หรือชื�นชอบ
คุณค่าของความ
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบติัในกิจที�ตน
และกลุ่มไดรั้บ
มอบหมายอยา่ง
ต่อเนื�อง และ
พิจารณาแกปั้ญหา
ที�เกิดขึ-นตามหลกั
เหตุผลจนสาํเร็จ
บรรลุเป้าหมาย  

สร้างมโนภาพ
หรือการจดัระบบ
คุณค่าของความ 
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบติัในกิจที�ตน
และกลุ่มไดรั้บ
มอบหมายอยา่ง
ต่อเนื�อง และ
พิจารณาแกปั้ญหา
ที�เกิดขึ-นตามหลกั
เหตุผลจนสาํเร็จ
บรรลุเป้าหมาย  

สรุปอา้งอิงหรือ
สร้างลกัษณะ
นิสยัให้เกิด
ความ 
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบติัในกิจที�
ตนและกลุ่ม
ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งต่อเนื�อง 
และพิจารณา
แกปั้ญหาที�
เกิดขึ-นตามหลกั
เหตุผลจนสาํเร็จ
บรรลุเป้าหมาย  
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ตารางที� 19  เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีความพอประมาณ 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

คิดและ
กระทาํ 
กิจใด ๆ 
ที�อยูใ่น
หลกัความ
พอดี 
พอเหมาะ
พอควรต่อ
ความ
จาํเป็น 
เหมาะแก่
ฐานะของ
ตนเอง 
 

1. อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั
ของตนเองอยา่ง
ประหยดั และ
คุม้ค่า   
2. ร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการใช้
เครื�องอุปโภค
บริโภคของ
ส่วนรวมอยา่ง
ประหยดั และ 
คุม้ค่า 
3. เพียรพยายาม
และมีความร่า
เริงแจ่มใส ใน
การปฏิบติัตาม
หลกัความพอดี 
พอเหมาะ 
พอควรต่อความ
จาํเป็นและฐานะ
ของตนเอง 
4. จาํแนก
แยกแยะ
แนวทาง
ดาํเนินการหรือ
ทาํกิจใด ๆ อยา่ง
พอดี พอเหมาะ 
พอควรต่อความ
จาํเป็น เหมาะ
แก่ฐานะของ
ตนเอง 

รู้จกัเมื�อมี 
ผูส้ั�ง หรือ
มอบหมายให้มี
ความเพียร
พยายามและ 
ร่าเริงแจ่มใส
ในการปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
จาํแนก
แยกแยะตาม
หลกัความพอดี 
พอเหมาะ 
พอควรต่อ
ความจาํเป็น 
เหมาะแก่ฐานะ
ในดา้นการ
อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั  
 
  

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจที�จะมี
ความเพียร
พยายามและ 
ร่าเริงแจ่มใส
ในการปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
จาํแนก
แยกแยะตาม
หลกัความพอดี 
พอเหมาะ 
พอควรต่อ
ความจาํเป็น 
เหมาะแก่ฐานะ
ในดา้นการ
อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั  

  

รับรู้หรือชื�น
ชอบคุณค่า
ของความเพียร
พยายามและร่า
เริงแจ่มใสใน
การปฏิบติัตน
และร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
พิจารณา
จาํแนก
แยกแยะตาม
หลกัความ
พอดี 
พอเหมาะ 
พอควรต่อ
ความจาํเป็น 
เหมาะแก่ฐานะ
ในดา้นการ
อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั  

 

สร้างมโนภาพ
หรือการจดัระบบ
คุณค่าของความ 
เพียรพยายามและ
ร่าเริงแจ่มใสใน
การปฏิบติัตนและ
ร่วมมือกบัผูอื้�นใน
การพิจารณา
จาํแนกแยกแยะ
ตามหลกัความ
พอดี พอเหมาะ 
พอควรต่อความ
จาํเป็น เหมาะแก่
ฐานะในดา้นการ
อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั  
 

สรุปอา้งอิงหรือ
สร้างลกัษณะ
นิสยัให้เกิด
ความเพียร
พยายามและ 
ร่าเริงแจ่มใสใน
การปฏิบติัตน
และร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
พิจารณาจาํแนก
แยกแยะตาม
หลกัความพอดี 
พอเหมาะ 
พอควรต่อความ
จาํเป็น เหมาะแก่
ฐานะในดา้นการ
อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั  
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ตารางที� 20  เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีเหตุผล 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

คิดและ
กระทาํ 
กิจใด ๆ 
อยา่งมีเหตุ
มีผล โดย
พิจารณา
จากปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง
โดย
คาํนึงถึง
ผลที�คาด
วา่จะ
เกิดขึ-น 
ที�เป็น
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. อุปโภคและ
บริโภคใน
ชีวิตประจาํวนั
ของตนเอง อยา่ง
สมเหตุสมผล
โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2. ร่วมแสดง
ความคิดเห็นกบั
ผูอื้�นอยา่งมีเหตุ
มีผลโดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
3. เพียรพยายาม
อุปโภค บริโภค
และแสดงความ
คิดเห็นกบัผูอื้�น
อยา่งมีเหตุผล 
โดยพิจารณา
จากปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้ง 
4. จาํแนก
แยกแยะ
แนวทาง
ดาํเนินการหรือ
ทาํกิจใด ๆ อยา่ง
มีเหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

รู้จกัเมื�อมี 
ผูส้ั�ง หรือ
มอบหมายให้
เพียรพยายาม
ปฏิบติัตนและ
ร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
หรือทาํกิจ 
ใด ๆ  
ทั-งทางดา้น
การ อุปโภค 
บริโภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลกัการ
คิดจาํแนก
แยกแยะดว้ย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้ง  

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจที�จะ
เพียรพยายาม
ปฏิบติัตนและ
ร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
หรือทาํกิจ 
ใด ๆ  
ทั-งทางดา้น
การ อุปโภค 
บริโภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลกัการ
คิดจาํแนก
แยกแยะดว้ย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้ง  

รับรู้หรือชื�น
ชอบคุณค่า
ของความเพียร
พยายามปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
หรือทาํกิจ 
ใด ๆ  
ทั-งทางดา้น
การ อุปโภค 
บริโภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลกัการ
คิดจาํแนก
แยกแยะดว้ย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้ง  

สร้างมโนภาพ
หรือการจดัระบบ
คุณค่าของความ 
เพียรพยายาม
ปฏิบติัตนและ
ร่วมมือกบัผูอื้�นใน
การพิจารณา
ดาํเนินการหรือ 
ทาํกิจใด ๆ  
ทั-งทางดา้นการ 
อุปโภค บริโภค 
และการแสดง
ความคิดเห็นตาม
หลกัการคิดจาํแนก
แยกแยะดว้ย
เหตุผล โดย
พิจารณาจากปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง 

สรุปอา้งอิงหรือ
สร้างลกัษณะ
นิสยัให้เกิดความ 
เพียรพยายาม
ปฏิบติัตนและ
ร่วมมือกบัผูอื้�น
ในการพิจารณา
ดาํเนินการหรือ
ทาํกิจใด ๆ  
ทั-งทางดา้นการ 
อุปโภค บริโภค 
และการแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลกัการคิด
จาํแนกแยกแยะ
ดว้ยเหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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ตารางที� 21  เกณฑใ์นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีภูมิคุม้กนั 
 

ตวัชี-วดั พฤติกรรม ระดบัการปฏิบติั 
 บ่งชี-  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

การวางแผน
ป้องกนั
ความเสี�ยง
และเตรียม
ความพร้อม
รับการ
เปลี�ยนแปล
งในดา้น 
การเรียน 
การทาํงาน
และการ
ดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั 
 

1. วางแผนในการ
ใชว้สัดุ สิ�งของ 
อุปกรณ์การเรียน
ของตนเอง และ
ปรับตวัเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพหรือวตัถุที�
เกี�ยวขอ้ง 
2. ร่วมมือกบัผูอื้�น
ในการวางแผน 
การเรียน  
การปฏิบติังาน 
และปรับตวัเขา้กบั
สงัคมที�เกี�ยวขอ้ง   
3.มีการวางแผน
ป้องกนัความเสี�ยง
และเตรียมความ
พร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงใน
ดา้นการเรียน การ
ทาํงานและการ
ดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั 
4. จาํแนกแยกแยะ
แนวทางดาํเนินการ
หรือทาํกิจใด ๆ 
อยา่งรู้เท่าทนัการ
เปลี�ยนแปลงทั-ง
ทางดา้นสังคมและ
วตัถุ 

รู้จกัเมื�อมีผูส้ั�ง 
หรือมอบหมาย
ให้เพียรพยายาม 
และกระตือรือร้น
ในการปฏิบติัตน
และร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
วางแผนป้องกนั
ความเสี�ยงและ
เตรียมความพร้อม
รับการเปลี�ยนแปลง
ในดา้นการใช้
วสัดุ สิ�งของ 
อุปกรณ์การเรียน
การเรียนการ
ทาํงาน และการ
ดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั  
 

ยนิยอมหรือ
เตม็ใจหรือ
พอใจในความ
เพียรพยายาม 
และ
กระตือรือร้น
ในการปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
วางแผน
ป้องกนัความ
เสี�ยงและ
เตรียมความ
พร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงใน
ดา้นการใช้
วสัดุ สิ�งของ 
อุปกรณ์การ
เรียนการเรียน
การทาํงาน และ
การดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั  

 

รับรู้หรือชื�น
ชอบคุณค่าของ
ความเพียร
พยายาม 
และ
กระตือรือร้น
ในการปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
วางแผน
ป้องกนัความ
เสี�ยงและ
เตรียมความ
พร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงใน
ดา้นการใช้
วสัดุ สิ�งของ 
อุปกรณ์การ
เรียนการเรียน
การทาํงาน และ
การดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั  

 

สร้างมโนภาพ
หรือการ
จดัระบบคุณค่า
ของความ 
เพียรพยายาม 
และ
กระตือรือร้น
ในการปฏิบติั
ตนและร่วมมือ
กบัผูอื้�นในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
วางแผน
ป้องกนัความ
เสี�ยงและ
เตรียมความ
พร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงใน
ดา้นการใช้
วสัดุ สิ�งของ 
อุปกรณ์การ
เรียนการเรียน
การทาํงาน และ
การดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนั  
 

สรุปอา้งอิง
หรือสร้าง
ลกัษณะนิสยั
ให้เกิดความ
เพียร
พยายาม 
และ
กระตือรือร้น 
ในการ
ปฏิบติัตน
และร่วมมือ
กบัผูอื้�น 
ในการ
พิจารณา
ดาํเนินการ
วางแผน
ป้องกนั
ความเสี�ยง
และเตรียม
ความพร้อม
รับการ
เปลี�ยนแปลง
ในดา้นการ
ใชว้สัดุ 
สิ�งของ 
อุปกรณ์ 
การเรียนการ
เรียนการ
ทาํงาน และ
การดาํเนิน
ชีวิต 
ประจาํวนั  
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     3.2.6 สร้างข้อคาํถามเชิงสถานการณ์ตามตวัชี- วดั และพฤติกรรมบ่งชี- ของ
คุณลกัษณะอนัพึงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั-ง 6 ดา้น และสร้างขอ้เลือกตอบ จาํนวน    
5 ตวัเลือก โดยมีระดบัคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน  ตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นตารางที� 16-21          
ดงัตารางที� 22 
 

ตารางที� 22   วเิคราะห์โครงสร้างจาํนวนขอ้ของแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 

พฤติกรรมบ่งชี-  
 

จาํนวนขอ้ 

1. มีความ 
   ใฝ่เรียนรู้ 

1. บนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากสิ�งที�ไดจ้ากการอ่านหรือสงัเกต 
พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

3 

 2. แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมมือกบัผูอื้�นดว้ยความกระตือรือร้น 3 
 3. เพียรพยายามและกระตือรือร้นในการศึกษาเนื-อหาสาระหรือสิ�งที�

สงัเกตพบเห็น 
2 

 4. จาํแนกแยกแยะและตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ 2 
2. มีวนิยั 1. ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็นสาธารณประโยชน์ให้

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3 

 2. อยูร่่วมกบัผูอื้�นตามขอ้ตกลง ระเบียบของหอ้งเรียน  
โรงเรียนและสงัคมและไม่ละเมิดสิทธิr ของผูอื้�น   

3 

 3. เพียรพยายาม และมีความสงบสุขในการปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 
ระเบียบของหอ้งเรียนโรงเรียน และสงัคม 

2 

 4. จาํแนกแยกแยะเหตุผลและความจาํเป็นในการปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของหอ้งเรียนโรงเรียน และสงัคม 
ที�ตนเองอาศยัอยู ่

2 

3. มีความอดทน 1. ลงมือปฏิบติังานการเรียนตามที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเนื�องจน
บรรลุเป้าหมาย 

3 

 2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการทาํงานหรือกิจกรรมการเรียนอยา่งต่อเนื�อง 
จนบรรลุเป้าหมาย 

3 

 3. เพียรพยายามและกระตือรือร้นในการทาํงานโดยไม่ละทิ-งงาน 2 
 4. จาํแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและหาวธีิแกปั้ญหา

ตามหลกัเหตผุลจนสาํเร็จลุล่วง 
2 
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ตารางที� 22   วเิคราะห์โครงสร้างจาํนวนขอ้ของแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 

พฤติกรรมบ่งชี-  
 

จาํนวนขอ้ 

4. มีความ 
    พอประมาณ 

1. อุปโภคและบริโภคในชีวติประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั และ
คุม้ค่า   

3 

 2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการใชเ้ครื�องอุปโภคบริโภคของส่วนรวม 
อยา่งประหยดั และคุม้ค่า 

3 

 3. เพียรพยายามและมีความร่าเริงแจ่มใส ในการปฏิบติัตามหลกัความ
พอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็น และฐานะของตนเอง 

2 

 4.  จาํแนกแยกแยะแนวทางการดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ ดว้ยหลกั
ความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความจาํเป็น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง 

2 

5. มีเหตุผล 
 

1. อุปโภคและบริโภคในชีวติประจาํวนัของตนเอง อยา่งสมเหตุสมผล
โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

3 

 2. ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง 

3 

 3. เพียรพยายามอุปโภค บริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมี
เหตผุล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2 

 4. จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุผล  
โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2 

6. มีภูมิคุม้กนั 1. วางแผนในการใชว้สัดุ สิ�งของ อุปกรณ์การเรียนของตนเอง และ
ปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุที�เกี�ยวขอ้ง 

3 

 2. ร่วมมือกบัผูอื้�นในการวางแผนการเรียน การปฏิบติังานและปรับตวั
เขา้กบัสงัคมที�เกี�ยวขอ้ง 

3 

 3. เพียรพยายามและกระตือรือร้นในการวางแผนป้องกนัความเสี�ยงและ
เตรียมความพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในดา้นการเรียน การทาํงานและ
การดาํเนินชีวติประจาํวนั 

2 

 4. จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งรู้เท่าทนั 
การเปลี�ยนแปลงทางดา้นสงัคมและวตัถุ 

2 

รวมจาํนวน 30  
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   3.2.7  นําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที�ปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คน  เพื�อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความตรงตามเนื-อหา (Content  Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
โดยผูเ้ชี�ยวชาญ กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                         ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                         ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                 3.2.8 นาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาหาเฉลี�ย 3.50 ขึ-นไป และ
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที�เป็นขอ้เสนอแนะนาํมาแกไ้ขปรับปรุง กาํหนดเกณฑ์ดงันี-
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
   3.2.9 นาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที�ปรับปรุงแลว้ ไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งโดยนาํคะแนนเฉลี�ยของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าแปลความหมาย โดยกาํหนดเกณฑด์งันี-  
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายความวา่  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
อยูใ่นระดบัการสร้างลกัษณะนิสัย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายความวา่  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
อยูใ่นระดบัการจดัระบบ 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายความวา่  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายความวา่  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
อยูใ่นระดบัการตอบสนอง  
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายความวา่  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
อยูใ่นระดบัการรับรู้ต่อสิ�งเร้า 
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   3.2.10 แบบสอบวดัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการหาประสิทธิภาพ    
ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างอยูใ่นระดบัมากที�สุด  (Χ = 4.88, S.D. = 0.24)  แลว้นาํไปทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
               3.3  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเก็บขอ้มูลจากครูผูส้อน  เพื�อน นกัเรียน และผูป้กครอง มีแนวทางในการสร้าง ดงันี-  
                       3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง เพื�อนํามาเป็น
แนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบการปฏิบติัตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง                  
                       3.3.2  ใช้ตวัชี- วดั พฤติกรรมบ่งชี-  และเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกนักบัแบบ
สอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นขอ้ 3.2  
                       3.3.3 นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที�ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอ
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน  5  คน  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงตามเนื-อหา  (Content  Validity) และ
ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี-  
 (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                         ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                          ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                         ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
   3.3.4  นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาหาเฉลี�ย 3.50 ขึ-นไป และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที�เป็น
ขอ้เสนอแนะนาํมาแกไ้ขปรับปรุง กาํหนดเกณฑด์งันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                          ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 



 110

   3.3.5  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผา่นการหาประสิทธิภาพความสอดคลอ้งอยูที่�ระดบัมากที�สุด (Χ = 5.00, S.D. = 0.00)   
และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  3.4  แบบสัมภาษณ์  สําหรับประเมินผูเ้รียนด้านใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความอดทน        
มีสภาพจิตที�ดี  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน โดยการสัมภาษณ์นักเรียน เพื�อน
นกัเรียน และผูป้กครอง อยา่งไม่เป็นทางการ  มีขั-นตอนดาํเนินการสร้าง ดงันี-  
                          3.4.1  ศึกษาเอกสารตาํราเกี�ยวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
                            3.4.2  ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื�อนาํมากาํหนดเป็น
กรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
                         3.4.3  กาํหนดโครงสร้างและประเด็นสัมภาษณ์ 
                           3.3.4  สร้างแบบสัมภาษณ์  สําหรับเก็บขอ้มูลพื-นฐานวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
แลว้นาํแบบสัมภาษณ์ที�สร้างขึ-นเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎี และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
                            3.4.5  นาํแบบสัมภาษณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จาํนวน 5 คน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งตามเนื-อหา (Content Validity) และความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct  Validity)โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี-  (มาเรียม        
นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                         ระดบั 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ระดบั 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ระดบั 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ระดบั 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                         ระดบั 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
   3.4.6  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ที�ใช้
ในการศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะผูเ้รียนดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มีความอดทน มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกัน พิจารณาจากค่าเฉลี�ยคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญและนาํมาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
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                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
                      นาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยของ Rating Scale  
5  ระดบั โดยกาํหนดเกณฑ์ค่าเฉลี�ย  3.5  ขึ-นไป และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงวา่
แบบวเิคราะห์เอกสารที�พฒันาขึ-น มีความสอดคลอ้งเหมาะสม สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้                
   3.4.7  แบบสัมภาษณ์ผา่นการหาประสิทธิภาพความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างอยูใ่น
ระดบัมากที�สุด (Χ = 5.00, S.D. = 0.00)   และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  3.5  แบบรายงานตนเอง  สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย       
มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้กนั โดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล มีวิธีการ
ดาํเนินการ ดงันี-  
                     3.5.1  ศึกษาเอกสาร ตาํราเกี�ยวกบัการสร้างแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของ
ผูเ้รียน 
                      3.5.2  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื�อนาํมาเป็นกรอบในการสร้างแบบ
รายงานตนเองของผูเ้รียน 
                     3.5.3  สร้างแบบรายงานตนเองของผูเ้รียน  
                      3.5.4 นําแบบรายงานของผู ้เ รียนที� เสร้างขึ- นเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
                     3.5.5  นาํแบบรายงานตนเองของผูเ้รียนที�ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์เสนอผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน  5  คน  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรง
ตามเนื-อหา (Content  Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี-  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
                      ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                      ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
                      ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                      ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
                      ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด 
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   3.5.6  นาํแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของผูเ้รียน มาหาเฉลี�ย 3.50 ขึ-นไป และ     
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 ส่วนที�เป็นขอ้เสนอแนะนาํมาแกไ้ขปรับปรุง กาํหนดเกณฑ์ดงันี-  
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากที�สุด 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 3.50 - 4.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 2.50 - 3.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.50 - 2.49    หมายถึง   มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
                         ค่าเฉลี�ยคะแนน 1.00 - 1.49     หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยที�สุด                  
   3.5.7  แบบรายงานตนเองผา่นการหาประสิทธิภาพความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง
อยูใ่นระดบัมากที�สุด (Χ = 5.00, S.D. = 0.00)   และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

ตารางที� 23   สรุปขั-นตอนที� 2  การพฒันา ( Development: D1) เป็นออกแบบและพฒันา (Design 
                   and  Development: D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  

 

วตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

1. เพื�อพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน 
    1.1 สงัเคราะห์
รูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนว
พทุธศาสน์ 
เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับ
นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

วเิคราะห์
เอกสาร 
 
 

เอกสาร
ขอ้มูล
พื-นฐานที�ได้
วเิคราะห์ใน
ขั-นตอนที� 1 
 

แบบวเิคราะห์ 
เอกสาร 

วเิคราะห์ 
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 
 

โครงร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนว 
พทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียน
ชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
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ตารางที� 23   สรุปขั-นตอนที� 2  การพฒันา ( Development: D1) เป็นออกแบบและพฒันา (Design 
                   and  Development: D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

   1.2  ตรวจสอบ
คุณภาพเพื�อยนืยนั
ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนว
พทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับ
นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ตรวจสอบ
ความตรง
เนื-อหา 
(Content 
Validity)และ
เชิงโครงสร้าง
(Construct 
Validity) 
และสมัภาษณ์
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
รูปแบบการ
เรียนการสอน
จาํนวน 5 คน 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นการ
พฒันา
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนตาม
แนวพทุธ
ศาสน์ที�
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบประเมิน 
ความ
สอดคลอ้งเชิง
เนื-อหาเนื-อหา 
(Content 
Validity) 
และเชิง
โครงสร้าง
(Construct 
Validity) 
และการ
สมัภาษณ์ 

หาค่าเฉลี�ย 
โดยใชเ้กณฑ์
ค่าเฉลี�ย
ตั-งแต่ 3.50 
ขึ-นไปและค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
ไม่เกิน 1.00 
ส่วนที�เป็น
ขอ้เสนอแนะ
นาํมา
วเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content 
Analysis) 

โครงร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวพทุธ
ศาสน์เพื�อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียน
ชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลายผา่น
การตรวจสอบ 
จากผูเ้ชี�ยวชาญ 

   1.3  ตรวจสอบ
คุณภาพแผน 
การจดัการเรียนรู้ 

ตรวจสอบ
แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นการ
พฒันา
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนตาม
แนวพทุธ
ศาสน์ที�
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค์
ตามแนว 

แบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

หาค่าเฉลี�ย 
โดยใชเ้กณฑ์
ค่าเฉลี�ยตั-งแต่ 
3.50 ขึ-นไป
และค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
ไม่เกิน 1.00 
ส่วน ที�เป็น
ขอ้เสนอแนะ
นาํมา
วเิคราะห์
เนื-อหา 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ผา่น
การตรวจสอบ
คุณภาพ 
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ตารางที� 23   สรุปขั-นตอนที� 2  การพฒันา ( Development: D1) เป็นออกแบบและพฒันา (Design 
                   and  Development: D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

2. เพื�อพฒันา
เครื�องมือเครื�องที�ใช้
ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
   2.1 ศึกษาเอกสาร 
ตาํราเกี�ยวกบัแนวคิด 
ทฤษฎีหลกัการในวดั
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียน 

 
 
 
วเิคราะห์
เอกสาร 

 
 
 
เอกสาร 
ตาํรา 
เกี�ยวกบั
แนวคิด 
ทฤษฎี 
หลกัการ 
ในวดัและ
ประเมิน
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

 
 
 
การวเิคราะห์
เนื-อหา 
(Content  
Analysis) 

 
 
 
ขอ้มูล แนวคิด 
ทฤษฎี 
ที�เกี�ยวขอ้ง และ
ลกัษณะ 
ประเภทของ
เครื�องมือ 
ในวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
นกัเรียน 

   2.2 พฒันาเครื�องมือ
ที�ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

สร้างเครื�องมือ 
1. แบบ 
ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิr
ทางการเรียน 
2. แบบสอบวดั
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เครื�องมือที�
ใชใ้นการ
เก็บรวมรวม
ขอ้มูล  
 

แบบวเิคราะห์ 
เนื-อหา 
(Content  
Analysis) 

การวเิคราะห์
เนื-อหา 
( Content  
Analysis) 

เครื�องมือที�ใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1. แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิr
ทางการเรียน 
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ตารางที� 23 สรุปขั-นตอนที� 2  การพฒันา ( Development: D1) เป็นออกแบบและพฒันา (Design 
                   and  Development: D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

 3. แบบ
ประเมิน
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
4. แบบ
สมัภาษณ์ 
5. 1แบบ
รายงานตนเอง 

   2. แบบสอบวดั
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
3. แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
4. แบบสมัภาษณ์ 
5. แบบรายงาน
ตนเอง 

   2.3  ตรวจสอบ
ความตรงของเนื-อหา 
 (Content Validity) 
และความตรงตาม
โครงสร้าง  
(Content Validity) 

ตรวจสอบ
ความตรงของ
เนื-อหา 
(Content 
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง 
 (Content 
Validity) 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน  
5  คน 

แบบประเมิน 
ความ
สอดคลอ้งเชิง
เนื-อหาเนื-อหา 
(Content 
Validity) 
และเชิง
โครงสร้าง
(Construct 
Validity) 
 

หาค่าเฉลี�ย
โดยใชเ้กณฑ์
ค่าเฉลี�ย 
ตั-งแต่ 3.50 
ขึ-นไปและ
ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
ไม่เกิน 1.00 
และส่วน 
ที�เป็น
ขอ้เสนอแนะ
นาํมา
วเิคราะห์
เนื-อหา 

เครื�องมือที�ใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
ผา่นการ
ตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

   2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
เครื�องมือ 

ทดลองใช ้
(Try Out) 

นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา
ปีที� 4ที�ไม่ใช่ 
กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 
30 คน 

1. แบบ 
ทด สอบ
วดัผล 
สมัฤทธิr
ทางการเรียน 
 

1.ค่าความ 
ยากง่าย (p) 
2.ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 
และค่าความ
เชื�อมั�น 

เครื�องมือที�ผา่น 
การหาคุณภาพ 
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ตารางที� 23   สรุปขั-นตอนที� 2  การพฒันา ( Development: D1) เป็นออกแบบและพฒันา (Design 
                   and  Development: D and D) และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

   2. แบบ 
สอบวดั
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์
3. แบบ
ประเมิน
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์
4. แบบ
สมัภาษณ์ 
5. 1แบบ
รายงาน
ตนเอง 

3. ค่าเฉลี�ย
(Χ ) และ 
ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)    
 

 

 

ขั�นตอนที� 3  การวจัิย (Research : R2) เป็นการนําไปใช้ (Implementation: I) 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

 

                ผูว้ิจยันําแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) ในขั-นการนําไปใช ้
(Implementation) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development) ในขั-นการวิจยั 
(Research: R2) แลว้นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดย
ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  การผสมผสานขอ้มูลใช้วิธี Embed 
the data ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบฝังตวั (The  Embedded Design) ฝังตวัองคป์ระกอบเชิงคุณภาพไว้
ในการออกแบบเชิงปริมาณ (Creswell, 2011) ร่วมกบัการใช้รูปแบบการวิจยั Pre-Experimental 
Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน และหลงั
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เรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 144) และรูปแบบการวิจยัแบบ
อนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times Series Design (องอาจ นยัพฒัน์, 2554: 126-127) 
               วตัถุประสงค ์
               เพื�อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย                  
                วธีิดาํเนินการ 
                 หลงัจากการดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน พฒันาเครื�องมือประกอบ    
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและเครื�องที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั 
โดยมีขั-นตอนในการดาํเนินการทดลอง ดงัต่อไปนี-  
                   1.  ขอเอกสารจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนแกง้คร้อ  
วิทยา เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ชั-นมธัยมศึกษาปีที� 4 
                2.  ชี- แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนทราบและทาํความ
เขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวดัและประเมินผล และกิจกรรมที�ตอ้ง
ปฏิบติั                 
                 3.  วดัและประเมินผลสัมฤทธิr ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา และประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินยั  มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุม้กนั ก่อนการจดัการเรียนการสอน  
                  4. จดัการเรียนรู้ตามตามรูปแบบการเรียนการสอนแล้วประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ในดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินยั  มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนั 
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 
                  5. จดัการเรียนรู้ตามตามรูปแบบการเรียนการสอนแล้วประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ในดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินยั  มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนั 
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 
                  6. วดัและประเมินผลสัมฤทธิr ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา แล้วประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินยั  มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุม้กนั ในระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน  
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              การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
             ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง   
              เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ฯ มี  2 ประเภท คือ เครื�องมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี-  
                    1.  เครื�องมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
                        1.1  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
                        1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ 
                        1.3  คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้                       
 2.  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
                        2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา 
                        2.2  แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                        2.3  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                        2.4  แบบสัมภาษณ์ สําหรับเก็บขอ้มูลด้านมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความอดทน       
มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั      
  2.5 แบบรายงานตนเองของผูเ้รียน สําหรับเก็บขอ้มูลด้านใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความ
อดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั      
              ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ในการวจิยัครั- งนี-   ไดแ้ก่ 
              1.   ประชากรในการวิจยั ครั- งนี- เป็นนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 4   โรงเรียนแกง้คร้อ  
วิทยา  อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  ในปีการศึกษา 2557  จาํนวน 11 ห้องเรียน ห้องเรียนละ         
40 คน รวมจาํนวนทั-งหมด 440  คน 
              2.   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ครั- งนี-  เป็นนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที�  4/2  จาํนวน 40 คน 
ที�เรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาในภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา  อาํเภอ
แกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 
                 แบบแผนการวจิยั 
                 การวิจยัครั- งนี- เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experiment Design ) ที�มีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อน
และหลังทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553) เพื�อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิr ทางการเรียน และประยุกต์ใช้ร่วมกบัรูปแบบการวิจยัแบบอนุกรมเวลา
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สมมูล Equivalent Times Series Design (องอาจ นยัพฒัน์, 2554: 126-127)  เพื�อศึกษาพฒันาการ
ของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยมีแบบแผนการวจิยัดงันี-  
 

The One –Group Pretest-Posttest Design 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

                   T1     แทน  การทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนก่อนเรียน 
                   X     แทน  การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึ-น 
                   T2     แทน  การทดสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนหลงัเรียน 
 

Equivalent Times Series Design 
 

วดั ทดลอง วดั ทดลอง วดั ทดลอง วดั 
O1 X O2 X O3 X O4 

 

                   O1   แทนการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ระสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                          พอเพียงก่อนการจดัการเรียนการสอน 
                   X     แทนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึ-น 
                   O2   แทนการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ระสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                          พอเพียงหลงัการจดัการเรียนการสอน ครั- งที� 1 
                   X     แทนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึ-น 
                   O3   แทนการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ระสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                          พอเพียง หลงัการจดัการเรียนการสอน ครั- งที� 2 
                   X     แทนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึ-น 
                   O4   แทนการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ระสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                          พอเพียงระยะติดตามผลหลงัการจดัการเรียนการสอน 
  

             เนื-อหาที�นาํมาใชใ้นการทดลอง  
              เนื-อหาที�นาํมาใชใ้นการทดลอง เป็นเนื-อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101  ระดบัชั-น
มธัยมศึกษาปีที� 4  ในสาระที� 3 เศรษฐศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 
และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา   ประกอบดว้ย  5 หน่วยการเรียนรู้  คือ  หน่วยการ
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เรียนรู้ที� 1 เรื� องเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม  หน่วยการเรียนรู้ที�  2 เรื� อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ  หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�องระบบสหกรณ์  หน่วยการเรียนรู้
ที� 4  เรื�อง การรวมกลุ่มเพื�อพฒันาชุมชน และหน่วยที� 5  เรื�องเศรษฐกิจไทยในยคุโลกาภิวตัน์   
              ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง                   
              การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาสังคมศึกษา ชั-นมธัยมศึกษาปีที� 4 ใน   
ครั- งนี-  ใชเ้วลาทดลองทั-งสิ-น  20  สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1  ชั�วโมง  ในภาค
เรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557  รวมเป็นเวลา  20 ชั�วโมง 
 

ตารางที� 24  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 3 การวจิยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้ 
                    (Implementation: I) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวิจยั 

วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล
/กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

เพื�อศึกษาประสิทธิผล
การใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพทุธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับนกัเรียน
ชั-นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

1. ขอเอกสารจาก
บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ถึงผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
เพื�อขอความ
อนุเคราะห์ในการ
ทดลองใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
รายวิชาสังคมศึกษา 
ชั-นมธัยมศึกษาปีที� 4 
2. ชี-แจงรายละเอียด 
การใชรู้ปแบบการเรียน 
วิธีการเรียน การวดัและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมที�ตอ้งปฏิบติั 

นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา
ปีที� 4  
ที�กาํลงั
ศึกษาในปี
การศึกษา 
2557  
โรงเรียน
แกง้คร้อ 
วิทยา 
จาํนวน 
40 คน 

1. รูปแบบการ
เรียนการสอน 
2. แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3. คู่มือ 
การใช้
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน 
4. แบบ 
ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิr
ทางการเรียน 
วิชาสงัคม
ศึกษา 
5. แบบ 
สอบวดั
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์
ตนเอง 

1. ค่าเฉลี�ย 
2. ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ไดรู้ปแบบการเรียน
การสอนตามแนว 
พทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ที�ผา่นการนาํไปใชจ้ริง 
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ตารางที� 24  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 3 การวจิยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้ 
                    (Implementation: I) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวิจยั 

วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล
/กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

 3. วดัและประเมิน
ผลสมัฤทธิr ทางการ
เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา และประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อน
การจดัการเรียน 
การสอน 

 6. แบบ
ประเมิน
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์
7. แบบ
สมัภาษณ์ 
8. แบบ
รายงาน 

  

 4. จดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการ
สอน และประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลงัการจดัการเรียน
การสอน ครั- งที� 1 
5. จดัการเรียนรู้ตามตาม
รูปแบบการเรียนการ
สอน และประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลงัการจดัการเรียน
การสอน ครั- งที� 2 
6..วดัและประเมิน
ผลสมัฤทธิr ทางการ
เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา และประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระสงคต์าม 
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ตารางที� 24  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 3 การวจิยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้ 
                    (Implementation: I) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ)  
 

วตัถุประสงคข์อง 
การวิจยั 

วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล
/กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

 แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระยะ
ติดตามผลหลงัการ
จดัการเรียนการสอน 

    

 

ขั�นตอนที� 4  การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และ 

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 

              ขั-นตอนนี- เป็นการประเมินผลตามแบบจาํลอง ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) 
ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั-นของการพัฒนา 
(Development: D2) โดยการนาํขอ้มูลผลการทดลองใช้ภาคสนามมาวิเคราะห์พิจารณาประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
              วตัถุประสงค ์ 
              เพื�อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์        
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียน
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  ดงันี-  
              1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิr ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษานักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบ  
การเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
              2.  ศึกษาพฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
              3.  ศึกษาผลการนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลายไปใชข้ยายผลโดยใช้เนื-อหาของสาระอื�น ๆ ทั-งหมดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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              วธีิดาํเนินการ 
               ขั-นตอนนี- เป็นการนาํขอ้มูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาพิจารณา
ประเมินผล และปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปลายโดยมีวธีิดาํเนินการ ดงันี-  
                1.  ตรวจให้คะแนนวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา และนาํคะแนน      
ที�ไดม้าวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ เพื�อตรวจสอบสมมติฐาน 
               2.  ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบวดั และแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลว้นาํคะแนนที�ไดม้าวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื�อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
              3.  วิเคราะห์เนื-อหา (Content Analysis) และประมวลผลสรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน และผูป้กครอง และการรายงานตนเอของนกัเรียนดว้ยวิธีการบรรยายเชิง
พรรณนา ในดา้นมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนั
เพื�อตรวจสอบสมมติฐาน 
              4.  นาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายไปใช้ขยายผล
จาํนวน 4  สาระ คือ สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและ
การดาํเนินชีวติในสังคม  สาระที� 4 ประวติัศาสตร์ และสาระที� 5 ภูมิศาสตร์ โดยใชผู้ร่้วมวิจยัจากครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนแกง้คร้อวทิยา  
                   4.1 เกณฑ์คดัเลือกผูร่้วมวิจยั มีดงันี-   1) ปฏิบติัการสอนในสาระที�ไดรั้บมอบหมาย
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  2) เป็นครูที�มีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ ครูชาํนาญการพิเศษ  และ 3) มีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา ไดค้รูที�เป็นผูร่้วมวิจยัสาระละ 1 คน รวม จาํนวน 4 คน 
ดงันี-  
                       4.1.1  สาระศาสนาศีลธรรม จริยธรรม  
                                 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั-น ม.5/3  จาํนวน 40 คน  
                                 ผูร่้วมวจิยั คือ  นางสาวธนัญา  ตีรชาติ  ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 
                       4.1.2  สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม  
                                 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั-น ม.6/2  จาํนวน 40 คน  
                                 ผูร่้วมวจิยั คือ  นางเขม็คิด  ครบุรี   ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการรพิเศษ 
 
 



 124

                       4.1.3  สาระประวติัศาสตร์ 
                                 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั-น ม.4/5  จาํนวน 40 คน  
                                 ผูร่้วมวจิยั คือ นางลาํใย  งอกนาวงั  ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ      
                       4.1.4  สาระภูมิศาสตร์                  
                                 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั-น ม.5/2  จาํนวน 40 คน  
                                 ผูร่้วมวจิยั คือ นางมลิวลัย ์ เขียวชยัภูมิ ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 
  4.2  เนื-อหาที�ใช้ในการทดลองใช้ขยายผลในแต่ละสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กาํหนดโดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ละ 1 หน่วยการเรียนรู้    
ใชร้ะยะเวลาในการทดลองใช ้ จาํนวน 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1  ชั�วโมง รวมเป็น  10  ชั�วโมง ใชเ้วลา
ทดลอง ในภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2557   ดงัตารางที� 25 
 

ตารางที� 25  หน่วยการเรียนรู้ จาํนวนชั�วโมงในสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
         และวฒันธรรมที�นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชข้ยายผล 
 

สาระที� มาตรฐาน
ที� 

ตวัชี-วดัที� หน่วย 
การเรียนรู้ 

จาํนวน
ชั�วโมง 

รวม 
ชั�วโมง 

1. ศาสนาศีลธรรม 
จริยธรรม 

ส 1.1 ขอ้ 13  วิเคราะห์หลกัธรรมในกรอบ
อริยสจั 4  หรือหลกัคาํสอนของ
ศาสนาที�ตนนบัถือ 

หลกัธรรม
พระพทุธศาสนา 

5 10 

 ส 1.2   
 

ขอ้ 4  วิเคราะห์หลกัธรรม คติธรรมที�
เกี�ยวเนื�องกบัวนัสาํคญัทางศาสนา 
และเทศกาลที�สาํคญัของศาสนาที�ตน
นบัถือและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

5  

2. หนา้ที�พลเมือง 
วฒันธรรม และการ 
ดาํเนินชีวิตในสงัคม 

ส 2.1 ขอ้ 3 ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุน
ให้ผูอื้�น ประพฤติเพื�อเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ ชาติและสงัคมโลก 

การปฏิบติัตน 
เป็นพลเมืองดี 

5 10 

 ส 2.2  ขอ้ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที�
สาํคญัในประเทศจากแหล่งขอ้มูล 
ต่าง ๆ พร้อมทั-งเสนอแนวทางแกไ้ข 

ปัญหาการเมือง
ไทย 

5  

3. ประวติัศาสตร์ ส 4.1  ขอ้ 2  สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทาง
ประวติัศาสตร์โดยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

การสร้าง 
องคค์วามรู้ใหม่ 
ทางประวติัศาสตร์ 

3 10 

 ส 4.2   
 

ขอ้ 3  วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในทวีป
ยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชีย 

การขยายอิทธิผล
ของประเทศ 
ในยโุรป 

3  
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ตารางที� 25  หน่วยการเรียนรู้ จาํนวนชั�วโมงในสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
         และวฒันธรรมที�นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชข้ยายผล  (ต่อ) 
 

สาระที� มาตรฐาน
ที� 

ตวัชี-วดัที� หน่วย 
การเรียนรู้ 

จาํนวน
ชั�วโมง 

รวม 
ชั�วโมง 

 ส 4.3   
 

ขอ้ 4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาํคญัทั-งชาวไทยและต่างประเทศ 

ผลงานของบุคคล
สาํคญัในการ
สร้างสรรคช์าติ
ไทย 

4  

4. ภูมิศาสตร์ ส 5.1 ขอ้ 4  ประเมินการเปลี�ยนแปลง
ธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมาจากการ
กระทาํของมนุษยแ์ละหรือธรรมชาติ 

ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 

5 10 

 ส 5.2   
 

ขอ้ 3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ�งแวดลอ้ม 

5  

 
                วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช ้
                การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นการวจิยัครั- งนี-   ประกอบดว้ย 
                 1.  วเิคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ
และประมวลขอ้สรุปดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
                 2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิr ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียน โดยใช้ค่าเฉลี�ย 
(Χ ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test dependent  
                 3.  วิเคราะห์พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในดา้นมีความใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มีความอดทน  มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนั 
โดยใชค้่าเฉลี�ย (Χ ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะห์เนื-อหา (Content Analysis) และ
ประมวลผลสรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการรายงานตนเองดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
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ตารางที� 26  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 4  การพฒันา (Development: D2) เป็นการ
 ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
ของการวิจยั 

วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิr
ทางการเรียนวิชาสงัคม
ศึกษานกัเรียนที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพทุธศาสน์ก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน 
 

ทดสอบ นกัเรียนโรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา 
 ที�กาํลงัศึกษาอยู่
ในชั-นมธัยมศึกษา
ปีที� 4 ปีการศึกษา 
2557  จาํนวน 
40 คน 

แบบวดั
ผลสมัฤทธิr
ทางการเรียน 

1. ค่าเฉลี�ย 
(Χ )  
2. ค่าส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.)  
3. t-test 
dependent 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิr ทางการ
เรียนวิชาสงัคมศึกษา
ของนกัเรียนที�เรียน
ดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพทุธ
ศาสน์ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน 

2. ศึกษาพฒันาการ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ดา้น มีความใฝ่เรียนรู้  
 มีวินยั มีความอดทน   
มีความพอประมาณ  
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
ของนกัเรียนที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับนกัเรียน
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. สอบวดั
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
2. ประเมิน
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
3. สมัภาษณ์
ครูผูส้อน 
เพื�อนและ
ผูป้กครอง 
4. รายงาน
ตนเอง 

นกัเรียนโรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา 
 ที�กาํลงัศึกษาอยู่
ในชั-นมธัยมศึกษา
ปีที� 4 ภาคเรียนที� 
1 ปีการศึกษา 
2557 จาํนวน  
40 คน 

1. สอบวดั
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
2. ประเมิน
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
3. สมัภาษณ์
ครูผูส้อน 
เพื�อนและ
ผูป้กครอง 
4. รายงาน
ตนเอง 
 

1.ค่ าเฉลี�ย 
(Χ )  
2. ค่าส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.)  
3.วิเคราะห์
เนื-อหา
(Content 
Analysis) 

พฒันาการคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้  
มีวินยั มีความอดทน  
มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล และ 
มีภูมิคุม้กนัของ
นกัเรียนที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพทุธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะประสงค์
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ใน 4 ระยะเวลา 
และประมวล ผลสรุป
ขอ้มูลจากการ 
การสมัภาษณ์ และการ
รายงานตนเองของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
บรรยายเชิงพรรณนา 
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ตารางที� 26  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั-นตอนที� 4  การพฒันา (Development: D2) เป็นการ 
 ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
ของการวิจยั 

วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใช ้
ในการวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/ 

สถิติที�ใช ้

ผลที�ไดรั้บ 

 3. ศึกษาผลการนาํรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนว
พทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลายไป
ทดลองขยายผลกบัเนื-อหา
สาระในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม จาํนวน  
4 สาระจากผูร่้วมวิจยั 
ซึ� งเป็นครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมโรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา สาระ 1  คน 
รวม 4 คน  

นาํรูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวพทุธ
ศาสน์เพื�อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์
ตามแนวของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สาํหรับ
นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษา
ตอนปลายไป
ใชข้ยายผลใน
สาระที� 1
ศาสนา 
ศีลธรรม 
จริยธรรม สาระ
ที� 2 หนา้ที�
พลเมือง 
วฒันธรรมและ
การดาํเนินชีวิต
ในสงัคม  
สาระที� 4
ประวติัศาสตร์ 
และสาระที� 5
ภูมิศาสตร์  

นกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา 
ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 
4 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 
40 คน 
สาระละ  
1 ห้องเรียน 
 

1. แบบวดั
ผลสมัฤทธิr
ทางการเรียน 
2. สอบวดั
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
3. ประเมิน
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
4. สมัภาษณ์
ครูผูส้อน 
เพื�อนและ
ผูป้กครอง 
5. รายงาน
ตนเอง 
 
 

1. ค่าเฉลี�ย 
(Χ )  
2. ค่าส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.)  
3.วิเคราะห์
เนื-อหา
(Content 
Analysis) 

การยนืยนัผลการใช ้
รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพทุธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษะอนัพึง
ประสงคต์ามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียน 
ชั-นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 

 
 



   

 

บทที� 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

              การวิจยัเรื�อง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตัถุประสงค์ดงันี-   1) เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   2)  เพื�อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียน ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี-   2.1)  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ:
ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในช่วงเวลาก่อนและหลงัเรียน   2.2)  เพื�อเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียน
การสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน มี
พฒันาการเป็นอยา่งไร และ 3)  เพื�อขยายผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลายไปใชใ้นเนื-อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551 ในการวิจัยครั- งนี-  ผูว้ิจยัใช้
กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ร่วมกบัการออกแบบเชิงระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) และรูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล ์
(Joyce and Weil, 2009: 9) ใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การ
ผสมผสานขอ้มูลใชว้ิธี Embed the Data ซึ� งใชรู้ปแบบการวิจยัแบบฝังตวั (The Embedded Design) 
โดยฝังตวัองคป์ระกอบเชิงคุณภาพไวใ้นการออกแบบเชิงปริมาณ (Creswell and Clark, 2011: 67) 
ร่วมกบัการใชรู้ปแบบการวจิยั  Pre-Experimental Design โดยประยกุตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน The One-Group Pretest-Posttest  Design 
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(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144) และรูปแบบการวจิยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times Series 
Design (องอาจ นัยพฒัน์, 2554: 126-127)  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั-นตอนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) 4 ขั-นตอน ดงันี-  1)  ขั-นตอนที�  1  การวิจยั (Research: R1)  ศึกษาขอ้มูล
พื-นฐาน  2) ขั-นตอนที�  2  การพฒันา (Develop: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
3) ขั-นตอนที� 3  การวิจยั (Research: R2) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และ 4) ขั-นตอนที� 4    
การพฒันา (Research: D2)  การประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน   
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
              การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะ     
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี-  
             ตอนที� 1  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย    
            ตอนที� 2  ประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน         
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
             ตอนที� 3  ผลของการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ขยายผลในเนื-อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธสักราช 2551 
          โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี-  
 

ตอนที� 1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพื-นฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย    
                    การสัมภาษณ์ครูผูส้อน นกัเรียนและผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนการ
ดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง ดงัตารางที� 27 
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ตารางที� 27  ผลการสัมภาษณ์ครูผูส้อน นกัเรียนและผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอน 
 การดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
ครูผูส้อน การดูแลเอาใจใส่นกัเรียนในดา้นการเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้หรือปรับเปลี�ยนพฤติกรรมใน

การเรียนรู้ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ และการแสดงบทบาทของครูตามหลกั
กลัยาณมิตร 7 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

นกัเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง       
การเรียนรู้หลักความจริง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลักโยนิโสมนสิการ การรู้จัก
พอประมาณในดา้นต่าง ๆ  เช่น การใชจ่้ายทรัพย ์การบริโภคอาหาร และการกระทาํต่าง ๆ 
การรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม เช่น การตรงต่อเวลา การรู้จกัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และการปฏิบติัที�เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ และการนาํความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที�เรียนนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

ผูป้กครอง มีความต้องการให้นักเรียนที�อยู่ในความปกครอง สามารถนําความรู้ที�ได้จากการจัด         
การเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่พอเพียงได ้

                

               จากตารางที�  27  ผลการสัมภาษณ์ครูผูส้อน นกัเรียนและผูป้กครองที�มีต่อการจดัการ
เรียนการสอนการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง ส่วนใหญ่มีความเห็น สรุปไดด้งันี-   ในส่วนของครูผูส้อน 
พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยในดา้นการดูแลเอาใจใส่ในดา้นการเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้หรือ
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ และการแสดงบทบาทของครูตามหลกักลัยาณมิตร 7  และ
การจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อฝึกทกัษะกระบวนการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ ในส่วนของ
นกัเรียน พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ย ในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
หรือลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง การเรียนรู้หลักความจริง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลกัโยนิโส
มนสิการ  การรู้จกัความพอประมาณในด้านการอุปโภค บริโภค การรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม   
การรู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคลและการปฏิบติัที�เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ และการนาํความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ที�เรียนนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง  ในส่วนของผูป้กครอง 
พบวา่ มีความตอ้งการใหน้กัเรียนที�อยูใ่นความปกครอง สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้
ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงได ้ 
 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย(ฉบบัร่าง)  
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  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั- นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
(ฉบบัร่าง) ผูว้ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูท้รงวุฒิ จาํนวน 5 คน   
เพื�อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอน และสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ� งผูท้รงคุณวุฒิ  
มีความเชี�ยวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน ดา้นการสอนสังคมศึกษา ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านพระพุทธศาสนา และด้านการวดัและประเมินผล เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน
จากการตรวจสอบและการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิจนได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว          
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ซึ� งมีรายละเอียดดงันี-  
  2.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน        
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                กระแสโลกาภิวตัน์ทาํให้ประเทศไทยไดน้าํแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยมุ่งพฒันาและดาํเนินการตามหลกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม จึงก่อให้เกิดความเสียหายในดา้น
เศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอยา่งมาก  จึงมีการเสนอทางออกให้กบัการแกไ้ขเพื�อให้สังคมไทยรอดพน้  
และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมั�นคงและย ั�งยืนในยุคโลกาภิวตัน์ โดยการนาํแนวคิดตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ� งสามารถนํามาใช้เป็นหลักปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย,์ 2549)  สอดคลอ้งแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน มาตรา 
78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและสังคม
แห่งชาติ ตั-งแต่ฉบบัที� 8-10 (พ.ศ. 2540-2554) และต่อเนื�องถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและ
สังคมแห่งชาติในปัจจุบนั ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลกัในการปฏิบติัของประชาชนทุกระดบั และขบัเคลื�อนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติั สอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ที�ไดก้าํหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูอ่ยา่งพอเพียง พร้อมทั-งนโยบายขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ซึ� งมีเป้าหมายเสริมสร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง ดงัที�คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การสอน (2554: 5) และสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ไดก้ล่าววา่   ผูที้�มีคุณลกัษณะ
อยูอ่ยา่งพอเพียง  จะตอ้งมีทกัษะกระบวนการในการจดัการอยา่งพอเพียง  มีการรู้จกัประมาณตน รู้จกั
ศกัยภาพของตนที�มีอยู่ และรู้จกัสภาพ แวดลอ้มของชุมชนหรือสังคมที�อาศยัอยู่   มีการปฏิบติัตน
อย่างมีเหตุผล บนพื-นฐานของความถูกตอ้ง โดยใช้สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด 
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ทาํโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบติั และมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบอนัเกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั-งภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์   
   เมื�อศึกษาแนวพระราชดาํริในเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่า
พระองคท์่านไดท้รงประยกุตแ์นวคิดจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�เนน้การดาํรงชีวิตแบบพอเพียง 
ดงัความในตอนหนึ�งในพระราชกระแสที�วา่ 
 
 
 
 
 
 
                                ความในพระราชดาํรัสนี- ชี- ให้เห็นขอบข่ายในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงที�วา่ดว้ย
หลกัมชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ที�มุ่งเนน้ใหล้ดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุดโต่ง โดย
ลดระดบัลงใหเ้พียงพอต่อความจาํเป็น  ดาํรงชีวติที�เรียบง่าย พึ�งตนเองได ้ บริโภคอยา่งพอเพียง ลดการ
พึ� งพาจากต่างประเทศ ซึ� งจะเป็นการเดินทางสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที�มีหลกัการสาํคญัคือหลกัของเหตุและผลสิ�งต่าง ๆ 
ที�เกิดมาในโลกนี- ซึ� งเป็นผล ลว้นเกิดมาจากเหตุทั-งสิ-น  เมื�อหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตั-งอยู่หลกั
ของเหตุผล การดําเนินชีวิตต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธหรือกระบวนการแห่งปัญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2544: 13) สาระสําคญั
ของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธนั-น ได้แยกกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั-นตอน คือ 
ขั-นตอนแรกเป็นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม ขั-นตอนที�สอง เป็นการใชห้ลกัโยนิโสมนสิการ 
และขั- นตอนที�สาม เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติ  ทั- งหมดเป็นกระบวนการเ รียนรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยเริ�มจากเมื�อรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํได้อย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น และ
ครบถ้วนแล้ว กระบวนการเรียนรู้ต่อมา คือ การคิดเอาสิ� งที�รับรู้นั-นมาย่อยจดัระเบียบ เป็นการคิด
อย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) และสุดท้ายเป็นการปฏิบัติ การปฏิบัตินี- เป็นจุดสําคัญที�ทาํให้
การศึกษาแบบตะวนัตกหลายสํานกัที�เน้นการใช้ความคิดลว้น ๆ เป็นการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญา 
ส่วนการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญาแลว้ยงัตอ้งอาศยัการ
ปฏิบติัเป็นส่วนสาํคญัอีกดว้ย 

“...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางยิ�งกวา่นี- อีก คือคาํวา่พอ ก็พอเพียงนี- ก็พอแค่นั-นเอง คนเราถา้พอใน
ความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เมื�อมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอื�นนอ้ย ถา้ประเทศใดมีความคิด
อนันี-  มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ซื�อตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็
อยูเ่ป็นสุข พอเพียงนี-อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอื�น...”  

 (มูลนิธิชยัพฒันา, 2558) 
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                รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั-นพื-นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วงชั-นที� 4 ชั-นมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา สํานกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 มีคะแนนเฉลี�ยในระดบัประเทศ    
ในสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุดคือ 29.31 ดงันั-น สาระเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นสาระการเรียนรู้
ที�โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จะต้องเร่งพฒันาคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนซึ� งตํ�ากว่าคะแนนเฉลี�ย
ระดบัประเทศและคะแนนตํ�าที�สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สอดคลอ้ง
กบัการสํารวจสภาพปัญหาการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กบัการดาํเนินชีวิตอย่างพอเพียงของ
นกัเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา และผูป้กครองนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีความตอ้งการให้ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาํหลกัปรโตโฆสะหลกัโยนิโสมนสิการ  
หลกัสัมมาทิฏฐิ หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4  ในทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัในสังคมโลกาภิวตัน์
ต่อไป 
  2.2 แนวคิด หลกัการและทฤษฎีที�ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัการ แนวคิดเกี�ยวกบัการวิจยั 
และการออกแบบระบบการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์  แนวคิดที�นาํมาใช้ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดงันี-  
   2.2.1 แนวคิดหลกัการวจิยัและพฒันา และการวจิยัเชิงผสมผสานวธีิ 
                    การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D ) เป็นการวิจยั
ประเภทหนึ� งที�นาํมาใช้ในวงการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื�อแสวงหาความรู้ โดยมีขั-นตอนของการวิจยั 
คือ ดาํเนินการวิจยัก่อนแลว้จึงนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันานวตักรรม และเมื�อไดน้วตักรรมแลว้จึง
นาํนวตักรรมที�ไดไ้ปใชด้าํเนินการวจิยัอีกครั- งหนึ�ง  หลงัจากนั-นจึงนาํผลหรือนวตักรรมที�ไดจ้ากการ
นาํไปใช้ไปพฒันาปรับปรุงแก้ไขโดยมีขั-นตอนในการวิจยัตามลาํดับต่อไปนี-  ขั-นตอนที� 1 วิจยั 
(Research: R1) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื-นฐานจากสภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาที�เกิดขึ-น หรือการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูเ้กี�ยวขอ้ง รวมทั-งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั 
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การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แลว้นาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ขั-นตอนที� 2 พฒันา    
(Develop: D1)เป็นการออกแบบ และพฒันานวตักรรมทางการศึกษาโดยนาํผลจากขั-นตอนที� 1 (R1) 
ไปใช้ในการพฒันานวตักรรม ทาํให้นวตักรรมที�พฒันาขึ-นสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และในขั-นการพฒันานี-   จะตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อน
แลว้จึงไปขั-นตอนที� 3 วิจยั (Research: R2) เป็นขั-นตอนที�นาํนวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย และ
ดาํเนินการประเมินระหว่างใชแ้ละเมื�อใช้แลว้ไปสู่ขั-นตอนที� 4 พฒันา (Develop: D2)  เป็นขั-นที�มีการ
ประเมินผลนวตักรรม หรือบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตามจุดประสงค์ ก็สามารถ
ดาํเนินการปรับปรุงนวตักรรมอีกครั- งหนึ� ง กระบวนการพฒันานวตักรรมดงักล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจยั
และพฒันาในการพฒันาการศึกษา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) 
     การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research)  เป็นการวิจยัที�
ผสมผสานวิธีการวิจยัทั-งทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถดาํเนินการได้ในขั-นตอนใดขั-นตอน
หนึ�งหรือระหวา่งขั-นตอนภายในเรื�องเดียวกนั หรือการผสมผสานในเรื�องเดียวกนัแต่กระทาํในลกัษณะ
ต่อเนื�อง (รัตนะ บวัสนธ์, 2553: 52)  ซึ� ง ครอสเวล (Creswell, 2011) ไดเ้สนอแนวคิดและวิธีผสมผสาน
ขอ้มูลไวว้า่ การผสมผสานขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาํให้นกัวิจยัเขา้ใจปัญหาไดดี้ขึ-นกว่า
การใชข้อ้มูลดา้นเดียว การผสมผสานขอ้มูลมี 3 วธีิ คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
แลว้นาํผลการวิเคราะห์มารวมกนัในขั-นตอนแปลผล  2) การเชื�อมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา้
ดว้ยกนัโดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดที� 1 นาํไปสู่ความตอ้งการของขอ้มูลชุดที� 2  และ3) การให้
ขอ้มูลเชิงปริมาณมีมากกวา่ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เนื�องจากขอ้มูลเชิงคุณภาพฝังตวัอยู่ขา้งในของขอ้มูล
เชิงปริมาณ จึงทาํใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลที�สนบัสนุนขอ้มูลเชิงปริมาณ ซึ� งสอดคลอ้งกบัมาเรียม  
นิลพนัธ์ุ (2551: 310) ที�กล่าวไวว้า่ การวิจยัเพื�อคน้หาความรู้ความจริงจะสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัการ
วิจยัแบบผสมผสานวิธี มาช่วยเสริมซึ� งกันและกนั การวิจยัเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผูว้ิจยัเกิดความ
กระจ่างชัดเกี�ยวกบัเหตุการณ์ที�ปรากฏอยู่ในขณะเดียวกนั การวิจยัเชิงปริมาณจะเสนอวิธีการตดัสิน
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับปรากฏการณ์ที�ได้จากการวิจยัเชิงคุณภาพนั- นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร สามารถ
นาํไปใชอ้า้งอิงในกรณีอื�น ๆไดม้ากนอ้ยเพียงใด  จากความ สัมพนัธ์ของการวิจยัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สามารถกล่าวไดว้า่ การวจิยัเชิงคุณภาพจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิ�งใดสิ�งหนึ�งก่อน 
และการวจิยัเชิงปริมาณจะช่วยใหเ้กิดความแม่นยาํมากขึ-นในสิ�งนั-น  
                 ในงานวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยัไดใ้ช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา
เพื�อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที�สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจาํเป็นจาก
สภาพการณ์ที�เป็นจริงและสภาพที�คาดหวงั ภายใตห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง รวมถึงการนํารูปแบบที�สังเคราะห์ขึ-นนี- ไปใช้ในทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและ
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ปรับปรุงการดาํเนินงานตามขั-นตอนระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  
Research) โดยใชรู้ปแบบวจิยัแบบฝังตวั (Embed the data) 
   2.2.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี�ยวกับการออกแบบระบบการเรียน      
การสอน 
                      การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลายในครั- งนี-  ผูว้จิยัประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model 
ของครูส (Kruse, 2012) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 
2009: 9)  ร่วมกบัแนวคิดการวจิยัและพฒันา (Research and Development)                       
                   แบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส       
(Kruse, 2012) ใชว้ิธีการเชิงระบบ โดยมีวิธีดาํเนินการ 5 ขั-นตอน  ประกอบดว้ย  1)  ขั-นการวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นการวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 2) ขั-นการ
ออกแบบ (Design)  เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัประเมินผลการเรียนการสอน 
การเลือกสื�อ และวิธีการจดัการเรียนการสอน 3) ขั-นการพฒันา (Development ) เป็นการพฒันาแผนการ
สอน พฒันานวตักรรมที�ใช ้และเครื�องมือวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน         4) ขั-น
การนาํไปใช้ (Implementation) เป็นการนาํแผนการสอน นวตักรรมและเครื�องมือวดัผลไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และ 5) ขั-นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินแผนการสอน และ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทุกองคป์ระกอบเพื�อยนืยนัประสิทธิผลของรูปแบบ 
                 ในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and 
Weil, 2009) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ�มจากเสนอภาพเหตุการณ์ใน
หอ้งเรียน (Scenario) ดว้ยวิธีการเล่าเรื�อง มีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง เป็นการจาํลองเหตุการณ์จริง
ที�เกิดขึ-นในห้องเรียนเพื�อนาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ� งมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 1) 
รูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ  4  ส่วน คือ กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) ระบบ
สังคม (Social System) หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction ) และระบบสนบัสนุน  (Support 
System)   2) การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(Application)  และ 3) สาระความรู้ ทกัษะใน
การปฏิบติังาน และสิ�งที�ส่งเสริมในการเรียนการสอน (Instruction and Nurturant Effects) 
                 ในการวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยัได้ดําเนินการวิจัยและพฒันา (Research and 
Development) โดยใช้การวิจยัแบบผสมผสานวิธี ( Mixed Methods Research)  ประยุกต์ใช้ร่วมกบั
แนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2012) และ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์ และเวลล ์(Joyce and Weil, 2009) 
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   2.2.3 แนวคิด ทฤษฎี การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  
จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีตามแนวพุทธศาสน์ที�สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย  4 หลกัธรรม 
ไดแ้ก่   
     2.2.3.1 หลักปรโตโฆสะคือ เสียงจากผูอื้�น การกระตุ้นหรือชักจูงจาก
ภายนอก เช่น การสั�งสอน การแนะนาํ การถ่ายทอด  การโฆษณา  การบอกเล่า ข่าวสาร ขอ้เขียน ชี- แจง 
อธิบาย การเรียนรู้จากผูอื้�นในสิ�งที�ดีงามถูกตอ้งจากบุคคลที�เป็นกลัยาณมิตรที�เป็นบุคคลผูเ้พียบพร้อม
ดว้ย คุณสมบติัที�จะสั�งสอน แนะนาํ ชี- แจง  ชกัจูงช่วยบอก ช่วยสอน หรือเป็นตวัอยา่งให้ผูอื้�นดาํเนินไป
ในแนวทางแห่งการฝึกฝนอบรมอยา่งถูกตอ้ง ผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นกลัยาณมิตรจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นคน
ดี เป็นคนมีปัญญาและเป็นคนมีคุณธรรมตาม กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิโย (น่ารัก) ครุ (น่า
เคารพ) ภาวนีโย (น่าเจริญใจ) วตฺตา จ  (รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล) วจนกฺขโม (ทนต่อถอ้ยคาํ) คมฺภีร}ฺจ กถ ํ
กตฺตา (แถลงเรื� องลํ- าลึกได้) และโน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักจูงไปในทางเสื� อมเสีย) ซึ� งเป็น
องคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางสังคม ซึ� งเป็นวิธีการแห่งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 
622-633)    
     2.2.3.2 หลักโยนิโสมนสิการ หมายถึง การทาํในใจโดยแยบคาย           
ซึ� งเป็นหลกัของการคิดที�ทาํให้มนุษยรู้์จกัมอง รู้พิจารณาสิ�งทั-งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจยั 
สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้ายที�เกิดแยกแยะเรื� องออกให้เห็นตามสภาวะที�เป็นจริง         
ซึ� งทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวิธีการแห่งปัญญา โดยโยนิโสมนสิการ ในคมัภีร์
ชั-นอรรถกถาและฎีกาไดไ้ขความไวโ้ดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ คือ อุบาย
มนสิการ (คิดถูกวิธี ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ)  การณมนสิการ (คิดอย่างมีเหตุผล)และอุปปาท
กมนสิการ (คิดเร้ากุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671)  ถา้บุคคลไม่รู้จกัโยนิโสมนสิการ 
กลัยาณมิตรจะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ ซึ� งโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัให้เกิดปัญญา 
คือ ทาํให้เกิดสัมมาทิฐิ  นอกจากนั-น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ไดป้ระมวลโยนิโส
มนสิการเป็นแบบใหญ่ ๆ 10 วิธีคือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วิธีคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ 
วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก วีคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยูปั่จจุบนั และวิธี
คิดแบบวภิชัวาท   
       ในการวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยัใช้หลักโยนิโสมนสิการ ในส่วนของ
การณมนสิการ (คิดอย่างมีเหตุผล) และโยนิโสมนสิการที�มุ่งสกดัหรือบรรเทาตณัหา ไดแ้ก่  วิธีคิด
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แบบคุณโทษและทางออกวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบ
เป็นอยูปั่จจุบนัและวิธีคิดแบบ  วิภชัวาท  นอกจากนั-นโยนิโสมนสิการยงัเป็นปัจจยัเกื-อหนุนให้เกิด
คุณลกัษณะความพอเพียงในดา้นความมีเหตุผล 
                        2.2.3.3  หลกัไตรสิกขา เป็นแกนนาํแห่งกระบวนการของการศึกษา  
ไดแ้ก่ สัมมาทิฐิ เมื�อสัมมาทิฐิเป็นแกนนาํ และเป็นฐานแลว้ กระบวนการของการศึกษาภายในตวั
บุคคลก็จะดาํเนินไปได ้โดยแบ่งเป็น 3 ขั-นตอนใหญ่ เรียกวา่ ไตรสิกขาคือ ขั-นตอนที� 1  การฝึกฝน
อบรมในดา้นความประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุจริตทางกาย วาจา อาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
หรือศีล ขั-นตอนที� 2 การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ
และสุขภาพจิตเรียกวา่ อธิจิตสิกขา หรือสมาธิ และขั-นตอนที� 3 การฝึกฝนอบรมปัญญา ให้เกิดความรู้
เขา้ใจสิ�งทั-งหลายตามความเป็นจริง ตามเหตุปัจจยัที�ทาํให้แกไ้ขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่า
ทนัโลกและชีวติ จนทาํใหจิ้ตบริสุทธิ:  หลุดพน้จากการยึดมั�นถือมั�นในสิ�งต่าง ๆ ดบักิเลสดบัทุกขไ์ด ้
เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา หรือปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915)     
                    ในการวิจยัครั- งนี-   ผูว้ิจยัใช้หลกัไตรสิกขา โดยการใชก้รณีศึกษา
มาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา อภิปราย วเิคราะห์ตามหลกัทางสายกลางในทางดา้นศีล (การมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิ�งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ) ทางด้านสมาธิ (การคุณธรรม จริยธรรม) และทางด้าน
ปัญญา (ความรู้ ความเขา้ใจความจริงตามหลกัเหตุผล)  
                        2.2.3.4 หลักภาวนา 4 คาํว่า ภาวนา แปลว่า ทาํให้เจริญ ทาํให้เป็น        
ซึ� งตรงกบัคาํวา่ การพฒันา  มี 4 ประการ คือ  1) กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื-อกูล
กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ หรือวตัถุ  2) ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื-อกูล
กบัสิ�งแวดลอ้มทางสังคม หรือเพื�อนมนุษย ์3) จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอก
งามขึ-นในคุณธรรม ความดีงามและความเขม้แข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข และ       
4) ปัญญาภาวนา การพฒันาปัญญา คือการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเขา้ใจและการหยั�งรู้
ความจริง (พระธรรมปิฏก ป.อ.ปยตฺุโต, 2545: 371-373) 
                    ในการวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยัได้นาํกระบวนการของการศึกษาตาม
หลกัพระพุทธศาสนามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยเริ�มตน้จากหลกัคิด โดยใช ้ 
ปรโตโฆสะที�ประกอบดว้ยกลัยาณมิตรที�ดี (ปัจจยัภายนอก) เพื�อนาํไปสู่โยนิโสมนสิการ(ปัจจยัภายใน) 
เป็นปัจจยัเกื-อหนุนในขั-นก่อนเขา้สู่มรรค เชื�อมต่อดว้ยหลกัปฏิบติั คือ ไตรสิกขา คือ การฝึกศึกษา
พฒันาความสัมพนัธ์กบัสิ� งแวดลอ้ม  พฒันาจิตใจ และพฒันาปัญญาตามหลกัแห่ง ศีล สมาธิและ
ปัญญา เมื�อปฏิบติัการฝึกดว้ยสิกขาแลว้ศึกษาผลของการพฒันาดว้ยภาวนา 4  ประกอบดว้ย 1) กาย
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ภาวนา : มีความใฝ่เรียนรู้  2) ศีลภาวนา : มีวินยั  3)  จิตภาวนา : มีความอดทน  และ 4) ปัญญาภาวนา :      
มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
   2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    จากแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์พบวา่มีแนวคิดดงันี-    
     2.2.4.1 หลกัการ 3 ประการ คือ   1) ความพอประมาณ  การดาํเนินชีวิต
ดว้ยความพอดีตามหลกัทางสายกลาง   2) มีเหตุผล การดาํเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุ
ปัจจยัอย่างรอบด้าน และ  3) มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีการดาํเนินชีวิตให้พร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ         
ไม่ประมาท   
     2.2.4.2 เงื�อนไข  2 ประการ คือ  1) มีความรู้   สําหรับการดาํเนินชีวิต
ดว้ยความรอบรู้ มีทกัษะกระบวนการ รอบคอบ และระมดัระวงั และ 2) มีคุณธรรม  สําหรับการ
ดาํเนินชีวิตด้วยความซื�อสัตย์สุจริต อดทน ประหยดั มีวินัย มีความเพียรพยายาม และมีความ
รับผดิชอบ 
     ในการวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยันาํแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ- นกับ
นกัเรียนในดา้นหลกัการ  คือ  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั  ในดา้นเงื�อนไขคุณธรรม  
คือ  มีความใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั และมีความอดทน  
   2.2.5 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

                   รูปแบบการเรียนการสอตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค์  3) กระบวนการเรียนการสอน        
4) การวดัและประเมินผล  และ 5) ปัจจยัที�เอื-อต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย  ระบบสังคม  
หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน  ดงัภาพที� 3  ต่อไปนี-  
 
 
 
 
 



 139

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสําหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
  
 
 
 
   ปัจจัยที�เอื/อต่อการเรียนการสอน 

 
 

                                         
                                                                       
 
 
 
 
  
                                                                                 
 
 
ภาพที� 3   รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง 
                ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  หลกัการ: การจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ช้การจดัการ เรียนรู้ ตามแนวพุทธศาสน์ โดยใช ้หลกัปรโตโฆสะ  หลกัโยนิโสมนสิการ  หลกัสัมมาทิฏฐิ  

                        หลกัไตรสิกขา  และ หลกัภาวนา 4 

 

วตัถุประสงค์:  เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

กระบวนการเรียนการสอน 
1.ขั/นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริง (ปรโตโฆสะ)  
      1.1 ตรวจสอบ และให้ความรู้พื-นฐานที�สาํคญัหรือ
จาํเป็น 
      1.2 ให้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียนผา่น กระบวนการที�
เกิดจากการสมัผสัทางกาย (ตา หู จมูก  ลิ-น กาย)   
ผา่นสื�อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ขั/นสะท้อนคดิ (โยนิโสมนสิการ) 
    การคิดหาเหตุในดา้นการมีจุดหมาย ความเป็นไป
ตามลาํดบัขั-นตอนความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็น
และประโยชน์ที�เกิดขึ-น 
3. ขั/นค้นพบหลกัการ (สัมมาทิฏฐิ) 
    นาํกระบวนการคิดที�ไดจ้ากขั-นสะทอ้นคิดมาสรุป
เป็นความคิดรวบยอด หรือหลกัการ เพื�อสร้างความ
เชื�อ และความเขา้ใจในเรื�องที�ศึกษาไดถ้กูตอ้ง 
4. ขั/นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) 
    4.1  การอภิปราย วิเคราะห์ ตามหลกัทางสายกลาง
ในดา้น ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ หรือ
วตัถุและทางสงัคม (ศีล)  ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
(สมาธิ)  และดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความจริงตาม 
หลกัเหตุผล (ปัญญา) 
    4.2  การอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย 
    4.3  การนาํเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
5. ขั/นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) 
    5.1  ประเมินผลงานกลุ่มในดา้นแนวทางปฏิบติัต่อ
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ (กายภาวนา) ดา้นทกัษะทาง
สงัคม(ศีลภาวนา) ดา้นคุณธรรม (จิตภาวนา) และดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ ความจริงตามหลกัเหตุผล (ปัญญา
ภาวนา) 
    5.2  การคดัเลือกผลงานกลุ่ม 
    5.3  นาํผลงานกลุ่มที�ไดรั้บคดัเลือกไปวางแผนและ 
           ฝึกปฏิบติัทั-งในและนอกเวลาเรียน 

ระบบสังคม 

 การทาํงานร่วมมือโดยการ
มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
 ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ
ผูส้อนกบัผูเ้รียนแบบ
กลัยาณมิตร 

 

    ระบบสนับสนุน 
 จดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สื�อการ
เรียนการสอน และการ
ประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองในการพฒันา
ผูเ้รียน 

    หลักการตอบสนอง
ผูเ้รียนมีทกัษะการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นโดยครูกระตุน้
และให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนเพื�อ
ช่วยส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการในการจดัการ
อยา่งพอเพียง 

    การวัดและประเมินผล 
1.ผลสมัฤทธิ: ทางการเรียน 
    1.1 ก่อนเรียน 
    1.2 หลงัเรียน 
2. คูณลกัษณะอนัพึง ประสงค ์
      2.1 ก่อนเรียน 
     2.2 หลงัเรียนครั- งที� 1 
     2.3 หลงัเรียนครั- งที� 2 
     2.4  ติดตามผลการเรียน 
           การสอน 

 

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ 

2. มีวินัย 

3. มีความอดทน 

4. มีความพอประมาณ 

5. มีเหตุผล 

6. มีภูมิคุ้มกัน 
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              จากภาพที�  3  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย มีองคป์ระกอบดงันี-  
                   2.2.5.1  หลกัการ: การจดัการเรียนการสอนโดยประยุกตใ์ชก้ารจดัการเรียน
ตามแนวพุทธศาสน์โดยใชห้ลกัปรโตโฆสะ หลกัโยนิโสมนสิการ  หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4 
                   2.2.5.2  วตัถุประสงค ์  เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในด้านมีความ          
ใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
                   2.2.5.3   ปัจจยัที�เอื-อต่อการเรียนการสอน 
       ระบบสังคม   
                                         ผูเ้รียนร่วมกนัคิดร่วมกันทาํงานโดยหมุนเวียนหน้าที�ภายใน
กลุ่ม มีความเป็นตวัของตวัเอง ผูส้อนควรมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและพฒันา
คุณภาพของงานอยา่งต่อเนื�อง 
                                          การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนแบบกลัยาณมิตร โดย
ปฏิบติัตนให้เป็นผูที้�น่ารัก  น่าเคารพ ทาํได ้พูดให้เกิดความกระจ่างได้ อดทนต่อคาํพูดได ้รู้จริง และ
ชี-นาํไปในทางที�ถูก ทาํหนา้ที�ชี- แนะและให้ความสะดวกในการเรียนรู้ทั-งในดา้นหลกัการ ทฤษฎี วิธีการ 
วธีิคิด แหล่งเรียนรู้  การตรวจสอบ และการประเมินผล 
                              หลกัการตอบสนอง 
       ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เปิดเผยและยุติธรรม 
ตั-งคาํถามเป็นมีความใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็น  สนใจเนื-อหาบทเรียนอย่างจริงจงั ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น และคิดสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและบริบทที�กวา้งขึ-นตามหลกัเหตุผล   
       ผูส้อนสามารถให้ข้อมูลยอ้นกลบัสิ� งที�ผูเ้รียนเรียนรู้ กระตุ้น
ผูเ้รียนตั-งคาํถามเพื�อการสืบคน้ขอ้มูลอย่างหลากหลายต่อเนื�อง  เชื�อมโยงความรู้ และฝึกฝนปฏิบติั
ทกัษะกระบวนการในการจดัการอยา่งพอเพียง เพื�อให้ผูเ้รียนเขา้ใจทกัษะกระบวนการวา่  3 ห่วง
จะตอ้งเกิดขึ-นพร้อม ๆ กนั คือ พอประมาณตอ้งเป็นการพอประมาณแบบมีเหตุผล และตอ้งเป็นการ
พอประมาณที�มีภูมิคุม้กนัหรือมีความรอบคอบดว้ย 
       ระบบสนบัสนุน   
       การจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม       
สิ�งอาํนวยความสะดวก และสื�อการเรียนการสอนเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
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       การประสานความร่วมมือกับผูป้กครองเพื�อร่วมกันพัฒนา
ผูเ้รียน 
                   2.2.5.4  กระบวนการเรียนการสอน  แบ่งการดาํเนินการเป็น 5  ขั-นตอน  
ดงันี-  
 

ตารางที� 28  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 
 

ขั-นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1. ขั-นสร้างศรัทธาและเสนอ
ขอ้เทจ็จริง (ปรโตโฆสะ) เป็น
ขั-นตรวจสอบ และใหค้วามรู้
พื-นฐานที�สาํคญัหรือจาํเป็นให้
เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้
ใหม่ และใหค้วามรู้ใหม่แก่
ผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
เกิดการรับรู้ ซึ�งเป็น
กระบวนการที�เกิดจากการ
สมัผสัทางกาย (ตา หู จมูก ลิ-น 
กาย)  ผา่นสื�อการเรียนรู้และ
กิจกรรมเรียนรู้ดว้ยการลงมือ
ปฏิบติั การสนทนา  การ
อภิปราย  ซกัถาม คน้ควา้ 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยผูส้อน
เป็นกลัยาณมิตร (น่ารัก  น่า
เคารพ ทาํได ้พดูใหเ้กิดความ
กระจ่างได ้อดทนต่อคาํพดูได ้
รู้จริง และชี-นาํไปในทางที�ถูก) 
ทาํหนา้ที�ชี-แนะและใหค้วาม
สะดวกในการเรียนรู้ทั-งในดา้น
หลกัการ ทฤษฎี วธีิการ วิธีคิด 
แหล่งเรียนรู้  การตรวจสอบ 
และการประเมินผล 

1. ตรวจสอบความรู้
พื-นฐานเดิมในเรื�องที�
ศึกษา 
2. ครูใหค้วามรู้พื-นฐานที�
สาํคญัหรือจาํเป็นในเรื�อง
ที�ศึกษา 
3. ครูแจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 
4. นกัเรียนรับความรู้ใหม่
ในเรื�องที�ศึกษา 
ผา่นกิจกรรมและสื�อการ
เรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบ
ความรู้เดิมในเรื�องที�
ศึกษา โดยการตั-ง
คาํถาม หรือ ทาํ
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
2. ครูใหค้วามรู้
พื-นฐานที�สาํคญัหรือ
จาํเป็นในเรื�องที�
ศึกษา 
3. ครูใหน้กัเรียน
ศึกษาความรู้ใหม่ใน
เรื�องที�ศึกษาโดยผา่น
กิจกรรมการอภิปราย 
การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ และสื�อ 
การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนตอบคาํถาม
หรือทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
2. นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัความรู้
พื-นฐานก่อนเรียน 
3. นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องใหม่
ที�ศึกษา โดยผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้และ
สื�อการเรียนรู้ 
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ตารางที� 28  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  (ต่อ) 
 

ขั-นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
2. ขั-นสะทอ้นคิด  (โยนิโส
มนสิการ)  เป็นขั-นที�นกัเรียนนาํ
การรับรู้ในขั-นสร้างศรัทธาและ
เสนอขอ้เท็จจริง มาสู่ระบบการ
คิดหาเหตุในดา้น การมี
จุดหมาย  ความเป็นไป
ตามลาํดบัขั-นตอน  
ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไข
จาํเป็นกบัสิ�งที�เกิดขึ-น และ
ประโยชน์ที�เกิดขึ-น 
 

 
 

 
 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
กลุ่มละ 4-6 คน 
2. นกัเรียนในกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปราย 
ในดา้นจุดหมาย  
ลาํดบัขั-นตอน  
หลกัเหตผุล และ
ประโยชน์ที�ไดรั้บใน
เรื�องที�ศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน
โดยการจบัสลาก 
2. ครูชี-แนะแนวทาง
ใหน้กัเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกนัอภิปราย
ในดา้นจุดหมาย 
ลาํดบัขั-นตอน หลกั
เหตผุล และ
ประโยชน์ที�ไดรั้บใน
เรื�องที�ศึกษา 
3. เปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระ
โดยเป็นไปตาม
หลกัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 
โดยการจบัสลาก 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายในดา้น
จุดหมาย ลาํดบัขั-นตอน 
หลกัเหตผุล และ
ประโยชน์ที�ไดรั้บใน
เรื�องที�ศึกษา 
3. นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระโดย
เป็นไปตามหลกัโยนิโส
มนสิการ 

3. ขั-นคน้พบหลกัการ 
(สมัมาทิฏฐิ)  เป็นขั-นที�
นกัเรียนนาํกระบวนการคิดที�
ไดจ้ากขั-นสะทอ้นคิดมาสรุป
เป็นความคิดรวบยอด หรือ
หลกัการ เพื�อสร้างความเชื�อ
และความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 
 
 
 
 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยสรุปความคิดรวบ
ยอดหรือหลกัการในเรื�อง
ที�ศึกษาเป็นเอกสาร 
แผนภาพ 
หรืออื�น ๆ 
2. ตวัแทนนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มนาํเสนอ
ผลสรุปใน (ขอ้ 1) 
ใหก้ลุ่มเพื�อนอื�น ๆ 
รับทราบ 

ครูชี-แนะแนวทางให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยสรุปความคิด
รวบยอดหรือ
หลกัการในเรื�องที�
ศึกษาเป็นเอกสาร 
แผนภาพ 
หรืออื�น ๆ 
 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วย
สรุปความคิด 
รวบยอดหรือหลกัการ
ในเรื�องที�ศึกษาเป็น
เอกสาร แผนภาพ 
หรืออื�น ๆ 
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ตารางที� 28  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  (ต่อ) 
 

ขั-นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
4.  ขั-นสู่กระบวนการเรียนรู้ 
(ไตรสิกขา) เป็นขั-นที�ให้
นกัเรียนอภิปราย วเิคราะห์ 
ตามหลกัการที�กาํหนดไวใ้น
ขั-นสืบคน้หลกัการ ใน
ประเด็นการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและ
สิ�งแวดลอ้มทางสงัคม 
(ศีล) ทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม (สมาธิ) และ
ทางดา้นความรู้ความจริงตาม
หลกัเหตผุล (ปัญญา) โดยจดั
อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ย ก่อนแลว้นาํผลการ
อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้มา
เสนอต่อเพื�อนทั-งชั-นเรียน  
 
 

 
 
 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนั
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย
เกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษา 
ตามหลกัการที�กาํหนดไว้
ในขั-นสืบคน้หลกัการ ใน
ประเด็นต่อไปนี-  
    1.1 การมีปฏิสมัพนัธ์
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ  
    1.2 การมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม  
    1.3 ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
    1.4 ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจในเรื�องที�ศึกษา 
2. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนาํ
ผลอภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ยมา
เสนอต่อเพื�อนนกัเรียน
หนา้ชั-นเรียน 

1.  ครูชี-แนะแนวทาง
ในการอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ยเกี�ยวกบัการ
มีปฏิสมัพนัธ์ 
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ  
การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม  ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง
และดา้นความรู้ความ
เขา้ใจในเรื�องที�ศึกษา 
2. ครูชี-แนะแนวทาง
ของตวัแทนแต่ละ
กลุ่มนาํผลอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ยมาเสนอต่อ
เพื�อนนกัเรียนหนา้ 
ชั-นเรียน 

1. นกัเรียนร่วมกนั
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย
เกี�ยวกบัการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบั 
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ  
การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม  ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ในเรื�องที�ศึกษา 
2. ตวัแทนนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มนาํผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ยมา
เสนอต่อเพื�อนนกัเรียน
หนา้ชั-นเรียน 

5. ขั-นประเมินผลและ
ประยกุตใ์ช ้(ภาวนา 4)  เป็น
ขั-นที�นกัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานของกลุ่มเพื�อน
ที�เกิดขึ-นในขั-นสู่กระบวนการ
เรียนรู้ ในดา้นแนวปฏิบติัการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (กายภาวนา) 
ดา้นการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
(ศีลภาวนา) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม (จิตภาวนา) และ 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานหรือผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในดา้นแนว
ปฏิบติัการปฏิสมัพนัธ์
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ (กายภาวนา)  
ดา้นทกัษะทางสงัคม  
(ศีลภาวนา) 
ดา้นคุณธรรม  
(จิตภาวนา) และ 

ครูชี-แนะแนวทางให้
นกัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานหรือ
ผลอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
การคดัเลือกผลงาน
ของกลุ่มที�ปฏิบติั 
ไดจ้ริง และนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริงทั-งในและนอก
เวลาเรียนในดา้น  

1. นกัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานหรือผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในดา้น
ปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 
(กายภาวนา)  
ดา้นทกัษะทางสงัคม 
(ศีลภาวนา) ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 



 144

ตารางที� 28  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์  (ต่อ) 
 

ขั-นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
ดา้นความรู้เขา้ใจ ความจริง 
การคิดตามหลกัเหตุผล 
(ปัญญาภาวนา) แลว้คดัเลือก
ผลงานของกลุ่มที�สามารถ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงเพียงกลุ่ม
เดียว เพื�อนาํมาวางแผนและ
นาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
โดยผา่นกิจกรรมการฝึก
ปฏิบติัทั-งใน และ 
นอกเวลาเรียน 
 

ในดา้นความรู้เขา้ใจ 
ความจริง การคิดตาม
หลกัเหตผุล (ปัญญา
ภาวนา)  
2. ใหน้กัเรียนร่วมกนั
คดัเลือกผลงานของกลุ่ม
นกัเรียนที�สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 
3. ใหน้กัเรียนร่วมกนั
วางแผนปฏิบติัตาม
ผลงานที�ไดค้ดัเลือกและ
นาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริงทั-งในและ 
นอกเวลาเรียน 

ปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ (กายภาวนา)  
ดา้นทกัษะทางสงัคม 
(ศีลภาวนา) ดา้น
คุณธรรม(จิตภาวนา) 
และดา้นความรู้เขา้ใจ 
ความจริง การคิดตาม
หลกัเหตผุล (ปัญญา
ภาวนา) 

(จิตภาวนา) ดา้นความรู้
เขา้ใจ ความจริง การคิด
ตามหลกัเหตผุล (ปัญญา
ภาวนา)  
2. นกัเรียนร่วมกนั
คดัเลือกผลงานของกลุ่ม
ที�สามารถนาํไปปฏิบติั
ไดจ้ริง 
3. นกัเรียนร่วมกนั
วางแผนปฏิบติัตาม
ผลงานที�ไดค้ดัเลือกและ
นาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริงทั-งในและนอกเวลา
เรียน 

 
   2.2.6   การวดัและประเมินผล 
     การวดัและประเมินผลจะช่วยให้ผูส้อนทราบว่า คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนเป็นอย่างไร  การวดัและประเมินผล
แบ่งออกเป็น 4 ระยะไดแ้ก่  ระยะที� 1  ประเมินวิเคราะห์นกัเรียนก่อนการเรียนการสอน ดว้ยการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ และประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระยะที� 2 ประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลงัการจดักาเรียนการสอนครั- งที� 1  ระยะที� 3 ประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  และ
ระยะที� 4  ประเมินนกัเรียนหลงัการเรียนการสอนดว้ยการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนหลงั
เรียนและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะติดตาม
ผลการเรียนการสอน  
    เครื� องมือที�ใช้ในวดัและประเมินผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน คือ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน  เครื� องมือวดัและประเมินพฒันาการของคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
ประกอบด้วย แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
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แบบสัมภาษณ์และแบบรายงานตนเองของนักเรียน  ซึ� งผูว้ิจยัสร้างขึ- น โดยใช้หลักการวดัและ
ประเมินโดยใชพ้ฤติกรรมบ่งชี-ตามหลกัภาวนา 4  ประกอบดว้ย 1) ปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ (กายภาวนา) 2)  ดา้นการอยู่ร่วมกนัในสังคม (ศีลภาวนา)  3)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    
(จิตภาวนา) และ4)ด้านความรู้เขา้ใจ ความจริง การคิดตามหลักเหตุผล (ปัญญาภาวนา)  แล้ว
เสริมสร้างให้กบันกัเรียนนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบติัทั-งใน และ
นอกเวลาเรียน ตามกระบวนการเรียนการสอนในขั-นตอนที�  5  ขั-นการประเมินผลและประยกุตใ์ช ้   
 3.  ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ฉบบัร่าง) 
               ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ที�มี
ความเชี�ยวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน ดา้นการสอนสังคมศึกษา ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านพระพุทธศาสนา และด้านการวดัและประเมินผล เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการเรียนการสอน และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสรุปพบว่าการ
กาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น มีทั-ง
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และปัจจยัที�เอื-อต่อการ
จดัการเรียนการสอน ในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนให้เน้นกิจกรรม บทบาทของครูและ
นกัเรียน  และในขั-นตอนการเรียนการสอนในขั-นที� 1  ควรปรับเป็นการให้ความรู้พื-นฐานที�จาํเป็น  
ในขั-นสะทอ้นคิด บทบาทของครูและนกัเรียนควรใชค้าํวา่ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และขั-นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ควรเน้นให้นกัเรียนนาํไปปฏิบติัจริงนอกจากนั-น 
ควรจดัองค์ประกอบด้านระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุนควรรวมเป็น
องคป์ระกอบดา้นปัจจยัที�เอื-อต่อการจดัการเรียนการสอน และควรเพิ�มองคป์ระกอบดา้นการวดัและ
ประเมินผล  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิจนได้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื�อนาํไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน ดงัตารางที� 29 
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ตารางที� 29  ความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
                     คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียน 
                     ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยผูเ้ชี�ยวชาญ (N=5) 
 

ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
Χ  S.D. ระดบั ลาํดบัที� 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
   1.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นของการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึ�งกนัและกนั 

4.50 
 
 
 

4.40 
 

4.60 

0.72 
 
 
 

0.89 
 

0.55 

มากที�สุด 
 
 
 

มาก 
 

มากที�สุด 

4 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
    2.1 หลกัการ  หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพื-นฐาน สามารถใชเ้ป็น
กรอบในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงให้
เห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

4.60 
 
 
 

4.60 

0.55 
 
 
 

0.55 

มากที�สุด 
 
 
 

มากที�สุด 

1 

    2.2 วตัถุประสงค ์
           2.2.1 วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดงถึง
สิ�งคาดหวงัใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน 
           2.2.2 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้ง 

4.60 
 

4.40 
4.80 

0.67 
 

0.89 
0.45 

มากที�สุด 
 

มาก 
มากที�สุด 

1 

    2.3 กระบวนการเรียนการสอน 
          2.3.1  กระบวนการเรียนการสอนมีขั-นตอนอยา่ง
ชดัเจนและมีความสอดคลอ้งต่อเนื�องกนั 
          2.3.2  ขั-นตอนการเรียนการสอนสามารถทาํให ้
การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์

4.60 
 

4.60 
 

4.60 

0.55 
 

0.55 
 

0.55 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 

1 

    2.4 ระบบสงัคม 
          2.4.1 ระบบสงัคมมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ  และ
วตัถุประสงค ์
          2.4.2  ระบบสงัคมมีความสอดคลอ้งกบักระบวน   
การเรียนการสอน 

4.50 
 

4.60 
 

4.40 

0.72 
 

0.55 
 

0.89 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
 

มาก 

4 
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ตารางที� 29  ความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
                     คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียน 
                     ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยผูเ้ชี�ยวชาญ (N=5)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
Χ  S.D. ระดบั ลาํดบัที� 

    2.5 หลกัการตอบสนอง 
          2.5.1 หลกัการตอบสนองมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการและวตัถุประสงค ์
          2.5.2  หลกัการตอบสนองมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนการสอน 

4.30 
 

4.40 
 

4.20 

0.72 
 

0.89 
 

0.55 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

7 

    2.6 ระบบสนบัสนุน 
          2.6.1 ระบบสนบัสนุนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และวตัถุประสงค ์
          2.6.2  ระบบสนบัสนุนมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนการสอน 

4.40 
 

4.40 
 

4.40 

0.89 
 

0.89 
 

0.89 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

6 

รวม 4.50 0.68 มากที�สุด  
 

 จากตารางที�  29  พบว่า  ผูเ้ชี�ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด (Χ = 
4.50, S.D. = 0.68) จึงถือวา่รูปแบบมีความเหมาะสมที�จะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 
ตอนที� 2  การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับนักเรียน 

ชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

                1.  ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย     
                 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้รูปแบบ ดงัตาราง     
ที� 30 
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ตารางที� 30   ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ส 31101 
 

ช่วงเวลา คะแนนเตม็ 
Χ  S.D. df t sig 

ก่อนเรียน 50 29.18 5.63 39 10.09 * 0.00 
หลงัเรียน 50 35.80 3.18    

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

               จากตารางที� 30 นกัเรียนที�เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนหลงัเรียน (Χ = 35.80 , S.D. = 3.18) สูงกว่า     
ก่อนเรียน ( Χ = 29.18, S.D. = 5.63) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 ยอมรับสมมติฐาน        
การวจิยัขอ้ 2 
 2.  ผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ 
คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการ
สอนครั- งที�  2 และติดตามผลการจัดการเรียนการสอน มีการดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) มีความใฝ่เรียนรู้ 2)  มีวินยั  3) 
มีความอดทน 4) มีความพอประมาณ  5) มีเหตุผล และ 6) มีภูมิคุม้กนั 
                  2.1 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน  ปรากฏดงั
ตารางที� 31 
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ตารางที� 31  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     ประเมิน  4  ระยะ     
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความ ก่อนเรียน 5 2.46 0.55 การตอบสนอง 3 
ใฝ่เรียนรู้ หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.19 0.64 การเห็นคุณค่า 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.39 0.63 การเห็นคุณค่า 3 

 ติดตามผลการเรียน 5 4.04 0.38 การจดัระบบ 3 

2. มีวินยั ก่อนเรียน 5 2.42 0.55 การตอบสนอง 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.93 0.70 การเห็นคุณค่า 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.49 การเห็นคุณค่า 5 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.96 0.40 การจดัระบบ 5 

3. มีความอดทน ก่อนเรียน 5 2.41 0.52 การตอบสนอง 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.88 0.57 การเห็นคุณค่า 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.11 0.55 การเห็นคุณค่า 6 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.89 0.33 การจดัระบบ 6 

4. มีความ ก่อนเรียน 5 2.62 0.54 การตอบสนอง 1 
พอประมาณ หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.35 0.56 การเห็นคุณค่า 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.49 0.34 การเห็นคุณค่า 1 

 ติดตามผลการเรียน 5 4.25 0.37 การจดัระบบ 1 

5. มีเหตุผล ก่อนเรียน 5 2.51 0.61 การตอบสนอง 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.25 0.77 การเห็นคุณค่า 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.48 0.61 การเห็นคุณค่า 2 

 ติดตามผลการเรียน 5 4.06 0.39 การจดัระบบ 2 

6. มีภูมิคุม้กนั ก่อนเรียน 5 2.45 0.39 การตอบสนอง 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.64 การเห็นคุณค่า 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.36 0.50 การเห็นคุณค่า 4 

 ติดตามผลการเรียน 5 4.02 0.34 การจดัระบบ 4 

 ค่าเฉลี�ย ก่อนเรียน 5 2.48 0.29 การตอบสนอง  

 รวมทุกดา้น หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.09 0.41 การเห็นคุณค่า  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.36 0.27 การเห็นคุณค่า  

 ติดตามผลการเรียน 5 4.03 0.18 การจดัระบบ  
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              จากตารางที�  31 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ โดยภาพรวม  คือ ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการ
ตอบสนอง (Χ = 2.48, S.D. = 0.29) หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็น
คุณค่า (Χ = 3.09, S.D. = 0.41)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า 
(Χ = 3.36, S.D. = 0.27)    และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 
4.03, S.D. = 0.18) 
             จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ประเมิน  4 ระยะ 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการสูงขึ- น
ตามลาํดบั ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน มีดงันี-  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดับคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 2.48, S.D. = 0.29)   ส่วนรายดา้น
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความ
พอประมาณ  (Χ = 2.62, S.D. = 0.54)  มีเหตุผล (Χ = 2.51, S.D. = 0.61)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 
2.46, S.D. = 0.55)   มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.45, S.D. = 0.39)  มีวินยั (Χ = 2.42, S.D. = 0.55)  และมี
ความอดทน (Χ = 2.41, S.D. = 0.52)   
              ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.09, S.D. = 0.41)  ส่วนราย
ดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-       
มีความพอประมาณ  (Χ = 3.35, S.D. = 0.56)  มีเหตุผล (Χ = 3.25, S.D. = 0.77)  มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.19, S.D. = 0.64)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.98, S.D. = 0.64) มีวินยั (Χ = 2.93, S.D. = 0.70)  และ
มีความอดทน (Χ = 2.88, S.D. = 0.57)   
              ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 ระดบัคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 0.27)  ส่วน    
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-       
มีความพอประมาณ  (Χ = 3.49, S.D. = 0.34)  มีเหตุผล (Χ = 3.48, S.D. = 0.61)  มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.39, S.D. = 0.63)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.36, S.D. = 0.50) มีวินยั (Χ = 3.28, S.D. = 0.49)  และ
มีความอดทน (Χ = 3.11, S.D. = 0.55)   
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   ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ระดบัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 4.03, S.D. = 0.18)  ส่วนรายดา้น
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการจดัระบบทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความ
พอประมาณ  (Χ = 4.25, S.D. = 0.37)  มีเหตุผล (Χ = 4.06, S.D. = 0.39)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 
4.04, S.D. = 0.38)   มีภูมิคุม้กนั (Χ = 4.02, S.D. = 0.34)  มีวินยั (Χ = 3.96, S.D. = 0.40)  และมี
ความอดทน (Χ = 3.89, S.D. = 0.33)   
 

 
 

ภาพที� 4   พฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

 จากภาพที�  4  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนกัเรียนทาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั-ง 6  ดา้น  
ประเมินผล  4 ระยะพบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมิน
มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบั
การเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และ
ติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการจดัระบบ  
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  2.2 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียน
การสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตาม
ผลการจดัการเรียนการสอน  โดยใช้แบบประเมินจาํแนกตามด้านประเมิน โดยครูผูส้อน เพื�อน
นกัเรียน และผูป้กครองปรากฏดงัตารางที� 32 
 

ตารางที� 32  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง 
                    ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.45 0.67 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.54 0.80 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.01 0.93 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.57 0.55 การจดัระบบ 3 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.42 0.56 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.16 0.89 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.46 0.97 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.74 0.76 การจดัระบบ 3 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.49 0.66 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.23 0.96 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.45 0.86 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.73 0.64 การจดัระบบ 3 

2. มีวินยั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.48 0.63 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.53 0.97 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.94 0.87 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.53 0.60 การจดัระบบ 5 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.49 0.76 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.28 0.86 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.32 0.89 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.61 0.77 การจดัระบบ 5 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.45 0.66 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.20 0.97 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.40 0.89 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.69 0.73 การจดัระบบ 5 
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ตารางที� 32  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง 
                    ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

3. มีความอดทน ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.34 0.83 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.65 0.83 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.61 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.51 0.53 การจดัระบบ 6 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.46 0.83 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.86 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.30 0.97 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.60 0.66 การจดัระบบ 6 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.40 0.66 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.82 0.67 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.01 0.49 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.53 0.35 การจดัระบบ 6 

4. มีความ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.35 0.92 การตอบสนอง 4 
พอประมาณ  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.95 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.18 0.88 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.80 0.56 การจดัระบบ 1 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.45 0.59 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.31 0.96 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.48 0.68 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.79 0.68 การจดัระบบ 1 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.46 0.48 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.33 0.97 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.49 0.75 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.83 0.54 การจดัระบบ 1 

5. มีเหตุผล ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.37 0.93 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.98 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.03 0.79 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.58 0.56 การจดัระบบ 2 
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ตารางที� 32  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง 
                    ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.63 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.36 0.87 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.47 0.81 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.75 0.62 การจดัระบบ 2 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.44 0.56 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.31 0.76 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.48 0.73 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.80 0.67 การจดัระบบ 2 

6. มีภูมิคุม้กนั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.29 0.89 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.83 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.00 0.87 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.55 0.56 การจดัระบบ 4 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.41 0.61 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.29 0.87 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.43 0.89 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.68 0.67 การจดัระบบ 4 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.41 0.63 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.24 0.97 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.41 0.89 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.71 0.67 การจดัระบบ 4 

ค่าเฉลี�ย ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.38 0.73 การตอบสนอง  
รวมทุกดา้น  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.60 0.43 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.00 0.72 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.59 0.43 การจดัระบบ  

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.46 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.15 0.96 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.46 0.80 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.69 0.62 การจดัระบบ  
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ตารางที� 32  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง 
                    ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม  

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.44 0.48 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.18 0.95 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.36 0.67 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.71 0.49 การจดัระบบ  
 

                จากตารางที� 32  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง โดยภาพรวม 
มีดงันี-    
 1. ครูผูส้อน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.38, S.D. = 0.73)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.60, 
S.D. = 0.43)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.00, S.D. = 
0.72)  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.59, S.D. = 0.43) 
 2. เพื�อนนกัเรียน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.44, S.D. = 0.46)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
3.15, S.D. = 0.96)  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.46, 
S.D. = 0.80)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.69, S.D. = 
0.62) 
 3. ผูป้กครอง ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.44, S.D. = 0.48)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.18, 
S.D. = 0.95)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 
0.67)  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.71, S.D. = 0.49) 
                จากผลการประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง พบว่า คุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฒันาการสูงขึ- นตามลําดับ ยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
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                 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ระเมิน มีดงันี-       
 ผลการประเมินโดยครูผูส้อนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ด้าน อยู่ในระดบัการตอบสนอง ( Χ = 2.38, S.D. = 0.73)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.48, S.D. = 
0.63)  มีความใฝ่เรียนรู้ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.67)  มีเหตุผล  ( Χ = 2.37, S.D. = 0.93)   มีความ
พอประมาณ (Χ = 2.35, S.D. = 0.92)  มีความอดทน (Χ = 2.34, S.D. = 0.83)  และมีภูมิคุม้กนั 
(Χ = 2.29, S.D. = 0.89)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.60, S.D. = 0.43)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความพอประมาณ  
(Χ = 2.96, S.D. = 0.95) มีเหตุผล (Χ = 2.66, S.D. = 0.98) มีความอดทน (Χ = 2.65, S.D. = 0.83) 
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.55, S.D. = 0.83) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.54, S.D. = 0.80) และมีวินยั (Χ = 
2.53, S.D. = 0.97) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.00, S.D. = 0.72)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความพอประมาณ  
(Χ = 3.18, S.D. = 0.88) มีเหตุผล (Χ = 3.03, S.D. = 0.79) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.01, S.D. = 
0.93)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.00, S.D. = 0.87)  มีวนิยั (Χ = 2.94, S.D. = 0.87) และมีความอดทน (Χ = 
2.89, S.D. = 0.61) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.59, S.D. = 0.43)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยู่ในระดบัการจดัระบบทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความพอประมาณ  (Χ = 
3.80, S.D. = 0.56 ) มีเหตุผล (Χ = 3.58, S.D. = 0.56) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.57, S.D. = 0.55)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.55, S.D. = 0.56)  มีวินยั (Χ = 3.53, S.D. = 0.60) และมีความอดทน (Χ = 3.51, 
S.D. = 0.53) 
 ผลการประเมินโดยเพื�อนนกัเรียนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง      
6 ด้าน อยู่ในระดบัการตอบสนอง ( Χ = 2.44, S.D. = 0.46)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.49, S.D. = 
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0.76)      มีความอดทน (Χ = 2.46, S.D. = 0.83)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.45, S.D. = 0.59)       
มีเหตุผล (Χ = 2.44, S.D. = 0.63)  มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.42, S.D. = 0.56)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 
2.41, S.D. = 0.61)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.15, S.D. = 0.96)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล (Χ = 3.36, 
S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ (Χ = 3.31, S.D. = 0.96) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.29, S.D. = 0.87)       
มีวินยั (Χ = 3.28, S.D. = 0.86) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.16, S.D. = 0.89) และมีความอดทน (Χ = 
2.55, S.D. = 0.86) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.46, S.D. = 0.80)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความพอประมาณ  
(Χ = 3.48, S.D. = 0.68) มีเหตุผล (Χ = 3.47, S.D. = 0.81) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.46, S.D. = 
0.97) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.43, S.D. = 0.89)  มีวินยั (Χ = 3.32, S.D. = 0.89) และมีความอดทน (Χ = 
3.30, S.D. = 0.97 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.69, S.D. = 0.62)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยู่ในระดบัการจดัระบบทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความพอประมาณ  (Χ = 
3.79, S.D. = 0.68 ) มีเหตุผล (Χ = 3.75, S.D. = 0.62) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.74, S.D. = 0.76)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.68, S.D. = 0.67)  มีวินยั (Χ = 3.61, S.D. = 0.77) และมีความอดทน (Χ = 3.60, 
S.D. = 0.66) 
 ผลการประเมินโดยผูป้กครองพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ด้าน อยู่ในระดบัการตอบสนอง ( Χ = 2.44, S.D. = 0.48)   ส่วนรายด้านมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  ( Χ = 
2.49, S.D. = 0.66)  มีความพอประมาณ (Χ = 2.46, S.D. = 0.48)  มีวินยั  (Χ = 245, S.D. = 0.66)    
มีเหตุผล (Χ = 2.44, S.D. = 0.56)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.41, S.D. = 0.63)  และมีความอดทน (Χ = 
2.40, S.D. = 0.66)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.18, S.D. = 0.95)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความพอประมาณ 
(Χ = 3.33, S.D. = 0.97) มีเหตุผล (Χ = 3.31, S.D. = 0.76) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.24, S.D. = 0.97)     
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.23, S.D. = 0.96) มีวินยั (Χ = 3.20, S.D. = 0.97) และมีความอดทน (Χ = 
2.82, S.D. = 0.67) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 0.67)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความพอประมาณ  
(Χ = 3.49, S.D. = 0.75) มีเหตุผล (Χ = 3.48, S.D. = 0.73 ) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.45, S.D. = 
0.86) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.41, S.D. = 0.89)  มีวินยั (Χ = 3.40, S.D. = 0.89) และมีความอดทน (Χ = 
3.01, S.D. = 0.49 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการจดัระบบ (Χ = 3.71, S.D. = 0.49)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยู่ในระดบัการจดัระบบทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความพอประมาณ  (Χ = 
3.83, S.D. = 0.54 ) มีเหตุผล (Χ = 3.80, S.D. = 0.67) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.73, S.D. = 0.64)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.71, S.D. = 0.67)  มีวินยั (Χ = 3.69, S.D. = 0.73) และมีความอดทน (Χ = 3.53, 
S.D. = 0.35) 
            

 
 

ภาพที� 5   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง  
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              จากภาพที� 5  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ทั-ง 6  ดา้น ประเมินผล  
4 ระยะพบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่
ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดั 
การเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการจดัระบบ 
 

 
 

ภาพที� 6   ผลของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน 
                   ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายที�จดัการเรียนการสอนดว้ยสาระเศรษฐศาสตร์ ในระยะติดตามผล 
               การจดัการเรียนการสอน โดยจาํแนกเป็นรายดา้น 
 

                จากภาพที� 6 สรุปไดว้า่ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ด้วยสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ประเมินผล 4 ระยะพบว่า  ผลพฒันาการสูงขึ-นเป็นลาํดบั คือ ก่อนการจดัการเรียน     
การสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอน
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ครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการจดัระบบ  
และเมื�อจดัลาํดบัพฒันาการจากคะแนนการประเมินจากมากที�สุดมายงันอ้ยที�สุดตามลาํดบัในระยะ
ติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ดงันี-   1) มีความพอประมาณ  2) มีเหตุผล 3) มีความใฝ่เรียนรู้ 4) 
มีภูมิคุม้กนั  5) มีวนิยั  และ 6) มีความอดทน 
               2.3  การสัมภาษณ์ครูผูส้อนที�ปรึกษา  เพื�อน และผูป้กครอง 
                       จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง 4 ระยะ คือ 
ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 2  และระยะติดตามผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า นกัเรียนไดน้าํเอาวิธีการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นมีความใฝ่
เรียนรู้  มีวินยั  มีความอดทน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั และมีการพฒันาการ
ตามลาํดบั ดงันี-  
                       2.3.1  มีความใฝ่เรียนรู้ 
                                 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง 
เกี�ยวกบัความสนใจ ตั-งใจอยู่กบัเนื-อหาสาระที�อ่านหรือสิ�งที�สังเกตพบเห็นอยา่งแน่วแน่มั�นคง และ  
มีความเพียรพยายามในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั-งภายใน
และภายนอกห้องเรียนอย่างสมํ�าเสมอ ในดา้น 1) การบนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากสิ�งที�ไดจ้าก
การอ่านหรือสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2) การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ไดจ้ากการอ่านหรือ
สังเกตพบเห็นดว้ยวิธีการต่าง ๆ  3) ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการศึกษาเนื-อหาสาระ
หรือสิ�งที�สังเกตพบเห็น และ 4) จาํแนกแยกแยะตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ 
พบวา่ ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะทาํเมื�อครู
กาํหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบติั ในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และในระยะการ
จดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  นกัเรียนจะเริ�มรับรู้และเห็นความสําคญัที�จะตอ้งนาํไปปฏิบติั  และ
ระยะหลงัการติดตามผลการเรียนการสอน นกัเรียนสามารถจะสรุปสาระที�ไดจ้ากการอ่านหรือสิ�งที�
สังเกตพบเห็น  หรือการปฏิบติัดว้ยความเพียรในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นความคิดรวบ
ยอดหรือหลกัการได ้
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   2.3.2  มีวนิยั 
                                จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการยึดมั�นในขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัในห้องเรียน โรงเรียนและสังคม ในดา้น 
1) การดูแลรักษาทรัพย์สมบติัส่วนตวั และสิ� งที�เป็นสาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 2) การอยูร่่วมกบัผูอื้�นตามขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน  สังคมและไม่ละเมิด
สิทธิ: ของผูอื้�น   3) ความเพียรพยายาม และมีความสงบสุขในการปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง ระเบียบ
ของห้องเรียนโรงเรียน และสังคม และ 4) การจาํแนกแยกแยะเหตุผลและความจาํเป็นในการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัของห้องเรียนโรงเรียน และสังคม พบวา่ ในระยะก่อนการ
จดัการเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะทาํเมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบติั ในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และในระยะการจดัการเรียนการสอน    
ครั- งที� 2  นกัเรียนเริ�มรับรู้และให้ความสําคญัที�จะตอ้งนาํไปปฏิบติั และระยะหลงัการติดตามผล   
การเรียนการสอน นกัเรียนสามารถสรุปในสิ�งที�ไดป้ฏิบติัเป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการได ้
   2.2.3  มีความอดทน 
                                 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง
เกี�ยวกบัความมุ่งมั�นในกิจที�กระทาํ และลงมือกระทาํกิจนั-นอย่างต่อเนื�องด้วยความเพียรพยายาม     
จนบรรลุเป้าหมายในดา้น 1) การลงมือปฏิบติังานการเรียนตามที�ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื�อง      
จนบรรลุเป้าหมาย 2)  ความร่วมมือกบัผูอื้�นในการทาํงานหรือกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื�อง       
จนบรรลุเป้าหมาย 3)  ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการทาํงานโดยไม่ละทิ-งงาน และ          
4) จาํแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและหาวิธีแกปั้ญหาตามหลกัเหตุผลจนสําเร็จ
ลุล่วง  พบวา่ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะทาํ
เมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบติั ในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และในระยะ
การจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  นกัเรียนเริ�มรับรู้และเห็นความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํไปปฏิบติั และ
ระยะหลังการติดตามผลการเรียนการสอน นักเรียนสามารถสรุปในสิ� งที�ได้ปฏิบติัเป็นความคิด    
รวบยอดหรือหลกัการได ้
   2.3.4  มีความพอประมาณ 
                                 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการคิดและกระทาํกิจใด ๆ ที�อยูใ่นหลกัความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความจาํเป็น เหมาะ
แก่ฐานะของตนเอง ในดา้น 1) การอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั 
และคุม้ค่า  2) ร่วมมือกบัผูอื้�นในการใชเ้ครื�องอุปโภคบริโภคของส่วนรวมอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
3) เพียรพยายามและมีความร่าเริงแจ่มใส ในการปฏิบติัตามหลกัความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อ
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ความจาํเป็นและฐานะของตนเอง และ 4) จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่ง
พอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง พบว่า ในระยะก่อนการจดั      
การเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะทาํเมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมายให้
ปฏิบติัในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และในระยะการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  
นกัเรียนมีการรับรู้ และตระหนกัถึงความสําคญัที�จะตอ้งนาํไปปฏิบติั และระยะหลงัการติดตามผล
การเรียนการสอน นกัเรียนสามารถสรุปในสิ�งที�ไดป้ฏิบติัเป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการไดด้งั
ผูป้กครองใหส้ัมภาษณ์ที�วา่ 
 

         … เป็นเรื�องดีที�โรงเรียนช่วยให้นกัเรียนใชชี้วิตอยา่งพอเพียง ในระยะเวลา  20 สัปดาห์     
ที�ผ่านมา ทําให้บุตรของข้าพเจ้ามีพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดเริ� มเปลี�ยนไปจากเดิม          
ขยนัเรียนมากขึ-น  ตรงต่อเวลาใช้เงินที�ให้ไปโรงเรียนน้อยลง ลดความฟุ่ มเฟือย เป็นคนที�มี
เหตุผลมากขึ-น  อยากให้โรงเรียนทาํกิจกรรมต่ออีกในภาคเรียนต่อไป เพื�อให้บุตรของขา้พเจา้
ปฏิบติัจนเป็นนิสยั..... 

 

   2.3.5  มีเหตุผล 
                                 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการคิดและกระทาํกิจใด ๆ อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยคาํนึงถึง   
ผลที�คาดว่าจะเกิดขึ-นที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในดา้น 1) การอุปโภคและบริโภคใน
ชีวิตประจาํวนัของตนเอง อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 2) การร่วมแสดง
ความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 3) ความเพียรพยายามอุปโภค 
บริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง  และ           
4) จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้ง  พบวา่ ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะ
ทาํเมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบติัในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และใน
ระยะการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  นกัเรียนมีการรับรู้และตระหนกัถึงความสําคญัที�จะตอ้ง
นาํไปปฏิบติั  และระยะหลงัการติดตามผลการเรียนการสอน นกัเรียนสามารถสรุปในสิ�งที�ไดป้ฏิบติั
เป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการได ้
   2.3.6 มีภูมิคุม้กนั 
                               จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน/ที�ปรึกษา เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการวางแผนป้องกนัความเสี�ยง และเตรียมความพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในดา้นการเรียน 
การทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ในดา้น 1) การวางแผนในการใชว้สัดุ สิ�งของ อุปกรณ์การ
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เรียนของตนเอง และปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุที�เกี�ยวขอ้ง  2) ความร่วมมือกบั
ผูอื้�นในการวางแผนการเรียน การปฏิบติังาน และปรับตวัเขา้กบัสังคมที�เกี�ยวขอ้ง  3) การวางแผน
ป้องกันความเสี� ยงและเตรียมความพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในด้านการเรียน การทาํงานและ       
การดาํเนินชีวิตประจาํวนั และ 4) การจาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อย่างรู้    
เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั-งทางด้านสังคมและวตัถุ พบว่า ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน 
นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะทาํเมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบติัในระยะหลงั
การจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และในระยะการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  นกัเรียนรับรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญที�จะต้องนําไปปฏิบติั และระยะหลังการติดตามผลการเรียนการสอน 
นกัเรียนสามารถสรุปในสิ�งที�ไดป้ฏิบติัเป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการได ้  
  2.4  การรายงานตนเอง 
                       จากการเขียนรายงานตนเองของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ในการจัดการเรียน      
การสอน 4 ระยะ คือ ก่อนการจดัการเรียนการสอน หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 หลงัการ
จดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  และระยะติดตามผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  พบวา่ นกัเรียนไดน้าํเอาวิธีการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น 1) มี
ความใฝ่เรียนรู้ มีความสนใจ ตั-งใจอยู่กบัเนื-อหาสาระที�อ่านหรือสิ�งที�สังเกตพบเห็นอย่างแน่วแน่
มั�นคง และมีความเพียรพยายามในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั-งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสมํ�าเสมอ  2) มีวินัย ปฏิบติัตนด้วยการยึดมั�นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัในห้องเรียน โรงเรียนและสังคม 3)  มีความอดทนมุ่งมั�นในกิจที�กระทาํ 
และลงมือกระทาํกิจนั- นอย่างต่อเนื�องด้วยความเพียรพยายามจนบรรลุเป้าหมาย 4) มีความ
พอประมาณ  มีกระบวนการคิดและกระทาํกิจใด ๆที�อยูใ่นหลกัความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความ
จาํเป็น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง  5) มีเหตุผล มีกระบวนการคิดและกระทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุมีผล 
โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ-นที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และ 6) มีภู มิคุ ้มกัน รู้จักวางแผนป้องกันความเสี� ยง และเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงในดา้นการเรียน การทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั สําหรับการพฒันาการของ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั-ง 6 ดา้น จากรายงานตนเองของผูเ้รียน พบวา่ มีการมีการพฒันาการเป็น
ลาํดบั กล่าวคือ ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนจะให้ความยินยอม หรือเต็มใจที�จะ
ทาํเมื�อครูกาํหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบติัในระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 และใน
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ระยะการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  นกัเรียนมีการรับรู้ในความสําคญัที�จะตอ้งนาํไปปฏิบติั และ
ระยะหลังการติดตามผลการเรียนการสอน นักเรียนสามารถสรุปในสิ� งที�ได้ปฏิบติัเป็นความคิด    
รวบยอดหรือหลกัการได ้

 

ตอนที� 3  ผลของการนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ไปใช้ขยายผลในเนื/อหาสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พ.ศ. 2551 
 

 1.   ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ        
การเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.
2551   
  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบปรากฏ           
ดงัตารางที� 33 
 

ตารางที� 33  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

สาระ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ 
Χ  S.D. df t sig 

1. ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม ก่อนเรียน 30 12.43 2.46 39 14.75 * 0.00 
 หลงัเรียน 30 18.48 1.82    

2. หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม  ก่อนเรียน 30 15.53 2.76 39 14.75 * 0.00 
และการดาํเนินชีวติในสงัคม หลงัเรียน 30 21.70 2.91    
3. ประวติัศาสตร์ ก่อนเรียน 30 13.15 2.15 39 26.11 * 0.00 
 หลงัเรียน 30 19.05 2.48    

4. ภูมิศาสตร์ ก่อนเรียน 30 13.25 2.50 39 33.75 * 0.00 
 หลงัเรียน 30 19.58 2.72    

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

              จากตารางที� 33 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันี-        
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1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลงัเรียน ( Χ = 18.48, S.D. = 1.82) สูงกว่าก่อนเรียน ( Χ = 
12.43, S.D. = 2.46)   2) สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม หลงัเรียน
(Χ = 21.70, S.D. = 2.91) สูงกว่าก่อนเรียน (Χ = 15.53, S.D. = 2.76)   3) สาระประวติัศาสตร์    
หลงัเรียน (Χ = 19.05, S.D. = 2.48) สูงกว่าก่อนเรียน (Χ = 13.15, S.D. = 2.15)  และ 4) สาระ
ภูมิศาสตร์หลงัเรียน (Χ = 19.58, S.D. = 2.72) สูงกวา่ก่อนเรียน (Χ = 13.25, S.D. = 2.50)  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 2 
                 2.  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ในสาระอื�น ๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ดงันี-  
                      2.1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
                           2.1.1 ผลของพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนในสาระ
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม   
 

ตารางที� 34   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     ประเมิน  4 ระยะ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ก่อนเรียน 5 2.42 0.51 การตอบสนอง 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.93 0.63 การเห็นคุณค่า 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.38 0.51 การเห็นคุณค่า 3 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.26 การเห็นคุณค่า 3 

2. มีวินยั ก่อนเรียน 5 2.45 0.55 การตอบสนอง 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.01 0.57 การเห็นคุณค่า 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.39 0.55 การเห็นคุณค่า 4 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.40 การเห็นคุณค่า 4 
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ตารางที� 34   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     ประเมิน  4  ระยะ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  (ต่อ)  
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

3. มีความอดทน ก่อนเรียน 5 2.48 0.60 การตอบสนอง 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.90 0.70 การเห็นคุณค่า 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.22 0.46 การเห็นคุณค่า 6 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.36 0.38 การเห็นคุณค่า 6 

4. มีความพอประมาณ ก่อนเรียน 5 2.49 0.56 การตอบสนอง 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.07 0.60 การเห็นคุณค่า 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.40 0.41 การเห็นคุณค่า 2 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.34 การเห็นคุณค่า 2 

5. มีเหตุผล ก่อนเรียน 5 2.46 0.51 การตอบสนอง 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.04 0.56 การเห็นคุณค่า 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.39 0.35 การเห็นคุณค่า 1 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.30 การเห็นคุณค่า 1 

6. มีภูมิคุม้กนั ก่อนเรียน 5 2.43 0.38 การตอบสนอง 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.00 0.56 การเห็นคุณค่า 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.33 0.58 การเห็นคุณค่า 5 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.38 การเห็นคุณค่า 5 

 ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ก่อนเรียน 5 2.45 0.28 การตอบสนอง  

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.99 0.38 การเห็นคุณค่า  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.35 0.21 การเห็นคุณค่า  

 ติดตามผลการเรียน 5 3.44   0.18 การเห็นคุณค่า  
 

              จากตารางที� 34  แสดงคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมิน  4 ระยะ ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช้ขยายผลการทดลองในสาระศาสนาศีลธรรม จริยธรรมโดยภาพรวม  คือ  ในระยะก่อนการ
จดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบั การตอบสนอง (Χ = 2.45, S.D. = 0.28)    หลงัการจดัการเรียน
การสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.99, S.D. = 0.38)   หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.35, S.D. = 0.21) และติดตามผลการจดัการเรียนการ
สอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 0.18) 
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              จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการสูงขึ- น
ตามลาํดบั ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน มีดงันี-  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดับคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 2.45, S.D. = 0.28)   ส่วนรายดา้น
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความ
พอประมาณ  (Χ = 2.49, S.D. = 0.56)  มีความอดทน (Χ = 2.48, S.D. = 0.60)  มีวินยั  (Χ = 2.45, 
S.D. = 0.55)   มีเหตุผล (Χ = 2.46, S.D. = 0.51)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.43, S.D. = 0.38)  และมีความ
ใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.42, S.D. = 0.51)  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.99, S.D. = 0.38) ส่วนราย
ดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มี
ความพอประมาณ  (Χ = 3.07, S.D. = 0.60)  มีเหตุผล (Χ = 3.04, S.D. = 0.56)  มีวินยั  (Χ = 3.01, 
S.D. = 0.57)   มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.00, S.D. = 0.56)  มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.93, S.D. = 0.63)  และ
มีความอดทน (Χ = 2.90, S.D. = 0.70)   
                ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.35, S.D. = 0.21) ส่วน    
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีเหตุผล  (Χ = 3.39, S.D. = 0.35)  มีความพอประมาณ (Χ = 3.40, S.D. = 0.41)  มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.38, S.D. = 0.51)   มีวินยั (Χ = 3.39, S.D. = 0.55 )  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.33, S.D. = 0.58)  
และมีความอดทน (Χ = 3.22, S.D. = 0.46)   
 ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ระดบัคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 0.18)  ส่วน   
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีเหตุผล  (Χ = 3.49, S.D. = 0.30)  มีความพอประมาณ (Χ = 3.48, S.D. = 0.34)  มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.47, S.D. = 0.26)   มีวินยั (Χ = 3.46, S.D. = 0.40 )  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.40, S.D. = 0.38)  
และมีความอดทน (Χ = 3.36, S.D. = 0.38) 
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ภาพที� 7   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสาระ 
                ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

              จากภาพที�  7  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมินโดยนกัเรียนทาํแบบสอบวดั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั-ง 6  ดา้น  ประเมินผล  4 ระยะพบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการ
จดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียน
การสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการ
เห็นคุณค่า 
   2.1.2  ผลการศึกษาพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดั   
การเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และ
ติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  โดยใช้แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ระเมิน โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ปรากฏดงัตาราง    
ที� 35 
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ตารางที� 35   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมิน  4 ระยะ ประเมิน  โดยครูผูส้อน เพื�อน 
                    นกัเรียน และผูป้กครอง            
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.41 0.64 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.52 0.77 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.81 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.53 การเห็นคุณค่า 3 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.48 0.50 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.74 0.63 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.25 0.83 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.73 การเห็นคุณค่า 3 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.45 0.48 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.79 0.60 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.78 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.65 การเห็นคุณค่า 3 

2. มีวินยั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.48 0.96 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.63 0.83 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.88 0.75 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.55 การเห็นคุณค่า 4 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.47 0.75 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.76 0.83 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.23 0.80 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.68 การเห็นคุณค่า 4 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.48 0.60 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.95 0.88 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.24 0.87 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.59 การเห็นคุณค่า 4 

3. มีความอดทน ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.36 0.82 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.58 0.96 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.84 0.55 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.31 0.51 การเห็นคุณค่า 6 
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ตารางที� 35   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมิน  4 ระยะ ประเมิน  โดยครูผูส้อน เพื�อน 
                    นกัเรียน และผูป้กครอง   (ต่อ)        
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.39 0.70 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.90 0.98 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.19 0.96 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.58 การเห็นคุณค่า 6 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.44 0.61 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.92 0.82 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.04 0.49 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.49 การเห็นคุณค่า 6 

4. มีความ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.37 0.91 การตอบสนอง 4 
พอประมาณ  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.61 0.97 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.91 0.49 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.55 การเห็นคุณค่า 2 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.56 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.91 0.58 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.29 0.56 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.63 การเห็นคุณค่า 2 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.46 0.61 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.85 0.76 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.29 0.64 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.66 การเห็นคุณค่า 2 
5. มีเหตุผล ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.43 0.88 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.98 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.98 0.84 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.37 การเห็นคุณค่า 1 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.48 0.61 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.95 0.79 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.34 0.90 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.48 การเห็นคุณค่า 1 
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ตารางที� 35   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมิน  4 ระยะ ประเมิน โดยครูผูส้อน เพื�อน 
                     นกัเรียน และผูป้กครอง  (ต่อ)          
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.49 0.63 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.88 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.39 0.87 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.34 การเห็นคุณค่า 1 

6. มีภูมิคุม้กนั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.34 0.85 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.59 0.96 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.85 0.74 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.60 การเห็นคุณค่า 5 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.46 0.58 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.92 0.70 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.21 0.56 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.66 การเห็นคุณค่า 5 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.43 0.66 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.87 0.80 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.19 0.77 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.68 การเห็นคุณค่า 5 

ค่าเฉลี�ย ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.40 0.68 การตอบสนอง  
รวมทุกดา้น  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.60 0.83 การเห็นคุณค่า  
  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.56 การเห็นคุณค่า  
  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.38 การเห็นคุณค่า  
 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.45 0.42 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.93 0.69 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.25 0.63 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.50 การเห็นคุณค่า  

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.46 0.46 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.90 0.72 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.23 0.56 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.45 การเห็นคุณค่า  
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 จากตารางที� 35  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อน
นกัเรียน และผูป้กครอง โดยภาพรวม คือ   
 1. ครูผูส้อน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.40, S.D. = 0.68)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.60, 
S.D. = 0.83)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.89, S.D. = 
0.56) และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัเห็นคุณค่า (Χ = 3.43, S.D. = 0.38) 
 2. เพื�อนนกัเรียน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.45, S.D. = 0.42)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
2.93, S.D. = 0.69)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.25, 
S.D. = 0.63)    และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัเห็นคุณค่า (Χ = 3.46, S.D. = 
0.50) 
 3. ผูป้กครอง ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.46, S.D. = 0.46)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.90, 
S.D. = 0.72)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.23, S.D. = 
0.56) และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.45) 
 จากผลการประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง พบว่า คุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฒันาการสูงขึ- นตามลําดับ ยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ระเมิน มีดงันี-      
 ผลการประเมินโดยครูผูส้อนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง    
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.40, S.D. = 0.68)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.48, S.D. = 0.96)      
มีเหตุผล (Χ = 2.43, S.D. = 0.88)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 2.41, S.D. = 0.64)   มีความพอประมาณ 
(Χ = 2.37, S.D. = 0.91)  มีความอดทน (Χ = 2.36, S.D. = 0.82)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.34, S.D. 
= 0.85)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.60, S.D. = 0.83)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 2.66, 
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S.D. = 0.98) มีวินัย ( Χ = 2.63, S.D. = 0.83) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.61, S.D. = 0.97)                
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.59, S.D. = 0.96) มีความอดทน (Χ = 2.58, S.D. = 0.96) และมีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 2.52, S.D. = 0.77) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.89, S.D. = 0.56)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 2.98, 
S.D. = 0.84) มีความพอประมาณ (Χ = 2.91, S.D. = 0.49) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.89, S.D. = 0.81)  
มีวนิยั (Χ = 2.88, S.D. = 0.75)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.85, S.D. = 0.74) และมีความอดทน (Χ = 2.84, 
S.D. = 0.55) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.43, S.D. = 0.38)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.49, S.D. 
= 0.37 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.47, S.D. = 0.55) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.46, S.D. = 0.53)       
มีวนิยั (Χ = 3.43, S.D. = 0.55)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.42, S.D. = 0.60) และมีความอดทน (Χ = 3.31, 
S.D. = 0.51) 

 ผลการประเมินโดยเพื�อนนกัเรียนพบวา่    
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.45, S.D. = 0.42)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 2.48, S.D. = 0.61)  
มีความความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.48, S.D. = 0.50)  มีวินยั  (Χ = 2.47, S.D. = 0.75) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 
2.46, S.D. = 0.58)  มีความพอประมาณ (Χ = 2.44, S.D. = 0.56)  และมีความอดทน (Χ = 2.39, 
S.D. = 0.70)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.93, S.D. = 0.69)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล (Χ = 2.95, 
S.D. = 0.79) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.92, S.D. = 0.70) มีความพอประมาณ (Χ = 2.91, S.D. = 0.58)       
มีความอดทน (Χ = 2.90, S.D. = 0.98)  มีวินยั (Χ = 2.76, S.D. = 0.83) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 
2.74, S.D. = 0.63) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.25, S.D. = 0.63)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.34, 
S.D. = 0.90)  มีความพอประมาณ ( Χ = 3.29, S.D. = 0.56) มีความใฝ่เรียนรู้ ( Χ = 3.25, S.D. = 
0.83)  มีวนิยั (Χ = 3.23, S.D. = 0.80) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.21, S.D. = 0.56 ) และมีความอดทน (Χ = 
3.19, S.D. = 0.96 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  (Χ = 3.46, S.D. = 0.50)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.49, S.D. 
= 0.48 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.48, S.D. = 0.63) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.47, S.D. = 0.73)       
มีวนิยั (Χ = 3.46, S.D. = 0.68)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.44, S.D. = 0.66) และมีความอดทน (Χ = 3.43, 
S.D. = 0.58) 
 ผลการประเมินโดยผูป้กครองพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง      
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.46, S.D. = 0.46)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 2.49, S.D. = 0.63)  
มีวินยั (Χ = 2.48, S.D. = 0.60)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.46, S.D. = 0.61)   มีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 2.45, S.D. = 0.48)  มีความอดทน (Χ = 2.44, S.D. = 0.61)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.43, S.D. 
= 0.66)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.90, S.D. = 0.72)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล (Χ = 2.98, 
S.D. = 0.88) มีวินยั (Χ = 2.95, S.D. = 0.88) มีความอดทน (Χ = 2.92, S.D. = 0.82) มีภูมิคุม้กนั 
(Χ = 2.87, S.D. = 0.80) มีความพอประมาณ (Χ = 2.85, S.D. = 0.76) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 
2.79, S.D. = 0.60) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.23, S.D. = 0.56)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.39, 
S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ (Χ = 3.29, S.D. = 0.64 ) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.28, S.D. = 
0.78) มีวินยั (Χ = 3.24, S.D. = 0.87) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.19, S.D. = 0.07) และมีความอดทน (Χ = 
3.04, S.D. = 0.49 ) 
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              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.45)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.48, S.D. 
= 0.34 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.47, S.D. = 0.66) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.46, S.D. = 0.65)        
มีวนิยั (Χ = 3.45, S.D. = 0.59)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.43, S.D. = 0.68) และมีความอดทน (Χ = 3.41, 
S.D. = 0.49) 

 

 
              

ภาพที�  8  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ 
                นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
               โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

 จากภาพที�  8  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองทั-ง 6  ดา้น ในสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเมินผล  4  ระยะพบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียน
การสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  
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                  2.2  สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม 
                      2.2.1  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนในสาระ
หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม ดงัตารางที� 36 
 

ตารางที� 36   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ประเมิน  4 ระยะ ในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม     
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ก่อนเรียน 5 2.28 0.51 การตอบสนอง 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.68 0.61 การเห็นคุณค่า 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.03 0.49 การเห็นคุณค่า 6 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.37 0.32 การเห็นคุณค่า 6 

2. มีวินยั ก่อนเรียน 5 2.59 0.50 การตอบสนอง 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.10 0.62 การเห็นคุณค่า 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.33 0.57 การเห็นคุณค่า 1 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.35 การเห็นคุณค่า 1 

3. มีความอดทน ก่อนเรียน 5 2.39 0.55 การตอบสนอง 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.62 การเห็นคุณค่า 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.27 0.45 การเห็นคุณค่า 4 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.39 การเห็นคุณค่า 4 

4. มีความพอประมาณ ก่อนเรียน 5 2.46 0.56 การตอบสนอง 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.47 การเห็นคุณค่า 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.49 การเห็นคุณค่า 3 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.41 การเห็นคุณค่า 3 

5. มีเหตุผล ก่อนเรียน 5 2.37 0.41 การตอบสนอง 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.93 0.53 การเห็นคุณค่า 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.32 0.33 การเห็นคุณค่า 2 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.28 การเห็นคุณค่า 2 
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ตารางที� 36   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                     ประเมิน  4 ระยะในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม (ต่อ)  
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

6. มีภูมิคุม้กนั ก่อนเรียน 5 2.35 0.38 การตอบสนอง 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.92 0.48 การเห็นคุณค่า 5  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.21 0.42 การเห็นคุณค่า 5 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.38 การเห็นคุณค่า 5 

 ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ก่อนเรียน 5 2.40 0.26 การตอบสนอง  

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.93 0.33 การเห็นคุณค่า  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.24 0.24 การเห็นคุณค่า  

 ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.18 การเห็นคุณค่า  
 

              จากตารางที�  36  แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชข้ยายผลการทดลองในสาระ
หน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคมโดยภาพรวม  คือ  ในระยะก่อนการจดั     
การเรียนการสอน  อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.26) หลงัการจดัการเรียน       
การสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.93, S.D. = 0.33)   หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.24, S.D. = 0.24)    และติดตามผลการจดัการเรียนการ
สอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.43, S.D. = 0.18) 
             จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ประเมิน  4 ระยะ 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการสูงขึ- น
ตามลาํดบั ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน มีดงันี-  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดับคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 2.40, S.D. = 0.26)   ส่วนรายดา้น
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  
(Χ = 2.59, S.D. = 0.50)  มีความพอประมาณ (Χ = 2.46, S.D. = 0.56)  มีความอดทน  (Χ = 2.39, 
S.D. = 0.55)   มีเหตุผล (Χ = 2.37, S.D. = 0.41)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.35, S.D. = 0.38)  และมีความ
ใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.28, S.D. = 0.51)   
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               ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.93, S.D. = 0.33)   ส่วน  
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีวนิยั  (Χ = 3.10, S.D. = 0.62)  มีความพอประมาณ (Χ = 2.98, S.D. = 0.47)   มีความอดทน (Χ = 
2.96, S.D. = 0.62)  มีเหตุผล (Χ = 2.93, S.D. = 0.53) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.92, S.D. = 0.48)   และมี
ความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.68, S.D. = 0.61)   
                ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.24, S.D. = 0.24) ส่วน     
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีวนิยั  (Χ = 3.33, S.D. = 0.57)  มีเหตุผล (Χ = 3.32, S.D. = 0.33)  มีความพอประมาณ  (Χ = 3.28, 
S.D. = 0.49)   มีความอดทน (Χ = 3.27, S.D. = 0.45 )  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.21, S.D. = 0.42)  และ    
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.03, S.D. = 0.49)   
              ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ระดบัคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.43, S.D. = 0.18)   ส่วน  
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีวนิยั  (Χ = 3.49, S.D. = 0.35)  มีเหตุผล (Χ = 3.48, S.D. = 0.28)  มีความพอประมาณ  (Χ = 3.46, 
S.D. = 0.41)   มีความอดทน (Χ = 3.40, S.D. = 0.39 )  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.42, S.D. = 0.38)  และ    
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.37, S.D. = 0.32)   
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ภาพที� 9  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
               นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสาระ 
               หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 

              จากภาพที�  9  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนกัเรียนทาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั-ง 6  ดา้น 
ในสาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม  ประเมินผล  4 ระยะ พบว่า        
การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการ
จดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอน  
ครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ย     
อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า 
   2.2.2  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียน
การสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตาม
ผลการจดัการเรียนการสอน  โดยใชรู้ปแบบจาํแนกตามดา้นประเมิน โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน 
และผูป้กครอง ในสาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ปรากฏดงัตาราง      
ที� 37 
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ตารางที� 37   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                   นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม  ประเมิน 4 ระยะ โดย   
                    ครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง            
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.45 0.67 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.54 0.80 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.61 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.39 0.50 การเห็นคุณค่า 6 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.46 0.52 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.99 0.89 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.26 0.97 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.75 การเห็นคุณค่า 6 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.49 0.48 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.82 0.67 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.02 0.48 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.75 การเห็นคุณค่า 6 

2.มีวินยั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.62 0.87 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.95 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.42 0.76 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.66 การเห็นคุณค่า 1 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.49 0.76 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.09 0.81 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.39 0.55 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.65 การเห็นคุณค่า 1 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.66 0.66 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.97 0.92 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.37 0.54 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.65 การเห็นคุณค่า 1 

3. มีความอดทน ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.34 0.83 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.65 0.96 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.02 0.93 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.56 การเห็นคุณค่า 4 
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ตารางที� 37   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                   นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม   ประเมิน 4 ระยะ โดย 
                    ครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ)      
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.43 0.83 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.99 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.30 0.91 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.54 การเห็นคุณค่า 4 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.46 0.60 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.85 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.25 0.79 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.65 การเห็นคุณค่า 4 

4. มีความ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.35 0.92 การตอบสนอง 4 
พอประมาณ  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.97 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.03 0.93 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.53 การเห็นคุณค่า 3 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.45 0.59 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.84 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.31 0.97 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.56 การเห็นคุณค่า 3 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.48 0.63 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.84 0.81 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.27 0.79 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.71 การเห็นคุณค่า 3 

5. มีเหตุผล ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.41 0.66 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.96 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.20 0.81 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.56 การเห็นคุณค่า 2 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.63 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.00 0.94 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.33 0.89 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.76 การเห็นคุณค่า 2 
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ตารางที� 37   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                   นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                         ในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม  ประเมิน 4 ระยะ   โดย 
                         ครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง   (ต่อ)           
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.41 0.66  6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.94 0.94 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.78 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.54 การเห็นคุณค่า 2 

6. มีภูมิคุม้กนั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.29 0.85 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.53 0.14 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.94 0.87 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.54 การเห็นคุณค่า 5 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.41 0.61 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.97 0.83 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.55 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.75 การเห็นคุณค่า 5 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.48 0.74 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.91 0.82 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.26 0.71 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.66 การเห็นคุณค่า 5 

ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.40 0.73 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.64 0.94 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.08 0.72 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.43 การเห็นคุณค่า  

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.45 0.46 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.00 0.76 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.31 0.74 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.56 การเห็นคุณค่า  

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.49 0.49 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.91 0.72 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.24 0.56 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.46 การเห็นคุณค่า  
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                จากตารางที� 37  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ในการขยายผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนในสาระหน้าที�พลเมือง 
วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  ประเมิน  4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน 
และผูป้กครอง โดยภาพรวม มีดงันี-    
 1. ครูผูส้อน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.40, S.D. = 0.73)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.64, 
S.D. = 0.94)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.08, S.D. = 
0.72) และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.46, S.D. = 0.43) 
 2. เพื�อนนกัเรียน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.45, S.D. = 0.46)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
3.00, S.D. = 0.76)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.31, 
S.D. = 0.74)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 
0.56) 
 3. ผูป้กครอง ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.49, S.D. = 0.49)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.91, 
S.D. = 0.72)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.24, S.D. = 
0.56) และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.46) 
                 จากผลการประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง พบว่า คุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฒันาการสูงขึ- นตามลําดับ ยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ระเมิน มีดงันี-   
 ผลการประเมินโดยครูผูส้อนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.40, S.D. = 0.73)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.62, S.D. = 0.87)     
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.45, S.D. = 0.67)  มีเหตุผล  (Χ = 2.41, S.D. = 0.66)   มีความพอประมาณ 
(Χ = 2.35, S.D. = 0.92)  มีความอดทน (Χ = 2.34, S.D. = 0.83)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.29, S.D. 
= 0.85)   
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              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.64, S.D. = 0.94)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.96, 
S.D. = 0.95) มีเหตุผล ( Χ = 2.66, S.D. = 0.96) มีความอดทน ( Χ = 2.65, S.D. = 0.96) มีความ
พอประมาณ  (Χ = 2.55, S.D. = 0.97) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.54, S.D. = 0.80) และมีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 2.54, S.D. = 0.80) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.08, S.D. = 0.72)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.42, 
S.D. = 0.76) มีเหตุผล ( Χ = 3.20, S.D. = 0.81) มีความพอประมาณ (Χ = 3.03, S.D. = 0.93)            
มีความอดทน (Χ = 3.02, S.D. = 0.96)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.94, S.D. = 0.87) และมีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 2.89, S.D. = 0.61) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.46, S.D. = 0.43)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.48, S.D. = 
0.66 ) มีเหตุผล  (Χ = 3.46, S.D. = 0.56) มีความพอประมาณ (Χ = 3.42, S.D. = 0.53)  มีความ
อดทน (Χ = 3.41, S.D. = 0.56)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.43, S.D. = 0.54) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 
3.39, S.D. = 0.50) 

 ผลการประเมินโดยเพื�อนนกัเรียนพบวา่    
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง    
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.45, S.D. = 0.46)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.49, S.D. = 0.76)      
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.46, S.D. = 0.52)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.45, S.D. = 0.59) มีเหตุผล 
(Χ = 2.44, S.D. = 0.63)  มีความอดทน (Χ = 2.43, S.D. = 0.83)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.41, S.D. 
= 0.61)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ =3.00, S.D. = 0.76)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั (Χ = 3.09, 
S.D. = 0.81)มีเหตุผล (Χ = 3.00, S.D. = 0.94) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.99, S.D. = 0.89) มีความ
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พอประมาณ (Χ = 2.98, S.D. = 0.84)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.97, S.D. = 0.83) และมีความอดทน (Χ = 
2.96, S.D. = 0.99) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.31, S.D. = 0.74)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.39, 
S.D. = 0.55)  มีเหตุผล ( Χ = 3.33, S.D. = 0.89) มีความพอประมาณ (Χ = 3.31, S.D. = 0.97)          
มีความอดทน (Χ = 3.30, S.D. = 0.91)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.28, S.D. = 0.55) และมีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 3.26, S.D. = 0.97) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 0.56)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.49, S.D. = 
0.65 ) มีเหตุผล (Χ = 3.46, S.D. = 0.76) มีความพอประมาณ (Χ = 3.45, S.D. = 0.56) มีความอดทน 
(Χ = 3.44, S.D. = 0.54)  มีภูมิคุม้กนั ( Χ = 3.40, S.D. = 0.75) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.40,  
S.D. = 0.75) 
 ผลการประเมินโดยผูป้กครองพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.49, S.D. = 0.49)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.66, S.D. = 0.66)      
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.49, S.D. = 0.48)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.48, S.D. = 0.63) มีภูมิคุม้กนั 
(Χ = 2.48, S.D. = 0.74)  มีความอดทน (Χ = 2.46, S.D. = 0.60)  และมีเหตุผล (Χ = 2.41, S.D. = 
0.66)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.91, S.D. = 0.72)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั (Χ = 2.97, 
S.D. = 0.92) มีความอดทน (Χ = 2.96, S.D. = 0.85) มีเหตุผล (Χ = 2.94, S.D. = 0.94) มีภูมิคุม้กนั 
(Χ = 2.91, S.D. = 0.82) มีความพอประมาณ (Χ = 2.84, S.D. = 0.81) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 
2.82, S.D. = 0.67) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.24, S.D. = 0.56)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.37, 
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S.D. = 0.54) มีเหตุผล (Χ = 3.28, S.D. = 0.78 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.27, S.D. = 0.79)           
มีความอดทน (Χ = 3.25, S.D. = 0.79) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.26, S.D. = 0.71) และมีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 3.02, S.D. = 0.48 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.46)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 3.49, S.D. = 
0.65) มีเหตุผล (Χ = 3.48, S.D. = 0.54) มีความพอประมาณ (Χ = 3.47, S.D. = 0.71)  มีความอดทน 
(Χ = 3.43, S.D. = 0.65)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.42, S.D. = 0.66) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.40, S.D. 
= 0.75) 

 

 
 

ภาพที� 10   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของ 
                  นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                 โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ในสาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และ 
                  การดาํเนินชีวิตในสังคม 
 

                จากภาพที� 10  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ทั-ง 6  ดา้น ในสาระ
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หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ประเมินผล  4 ระยะ พบวา่ การพฒันาการ    
มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง     
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการ
สอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ย
อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  
                   2.3  สาระประวติัศาสตร์ 
                     2.3.1  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนในสาระ
ประวติัศาสตร์  ดงัตารางที� 38 
 

ตารางที� 38  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ประเมิน  4 ระยะ ในสาระประวติัศาสตร์  
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ก่อนเรียน 5 2.54 0.44 การตอบสนอง 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.58 การเห็นคุณค่า 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.36 0.43 การเห็นคุณค่า 1 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.30 การเห็นคุณค่า 1 

2. มีวินยั ก่อนเรียน 5 2.55 0.52 การตอบสนอง 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.97 0.57 การเห็นคุณค่า 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.29 0.51 การเห็นคุณค่า 2 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.27 การเห็นคุณค่า 2 

3. มีความอดทน ก่อนเรียน 5 2.53 0.60 การตอบสนอง 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.91 0.69 การเห็นคุณค่า 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.17 0.42 การเห็นคุณค่า 5 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.37 การเห็นคุณค่า 5 

4. มีความพอประมาณ ก่อนเรียน 5 2.62 0.52 การตอบสนอง 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.01 0.48 การเห็นคุณค่า 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.25 0.49 การเห็นคุณค่า 3 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.35 การเห็นคุณค่า 3 



 188

ตารางที� 38  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ประเมิน  4 ระยะ ในสาระประวติัศาสตร์ (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

5. มีเหตุผล ก่อนเรียน 5 2.51 0.49 การตอบสนอง 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.86 0.50 การเห็นคุณค่า 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.15 0.42 การเห็นคุณค่า 6 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.42 การเห็นคุณค่า 6 

6. มีภูมิคุม้กนั ก่อนเรียน 5 2.46 0.36 การตอบสนอง 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.51 การเห็นคุณค่า 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.19 0.52 การเห็นคุณค่า 4 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.44 การเห็นคุณค่า 4 

ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ก่อนเรียน 5 2.53 0.24 การตอบสนอง  

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.95 0.33 การเห็นคุณค่า  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.21 0.22 การเห็นคุณค่า  

 ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.18 การเห็นคุณค่า  
 

              จากตารางที�  38  แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชข้ยายผลการทดลองในสาระ
ประวติัศาสตร์โดยภาพรวม  คือ  ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.53, S.D. = 0.24)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
2.95, S.D. = 0.33)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.21, 
S.D. = 0.22)    และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. 
= 0.18) 
             จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ประเมิน  4 ระยะ 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการสูงขึ- น
ตามลาํดบั ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน มีดงันี-  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดับคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 2.53, S.D. = 0.24)   ส่วนรายดา้น
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มี
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ประมาณความพอประมาณ  (Χ = 2.62, S.D. = 0.52)  มีวินยั (Χ = 2.55, S.D. = 0.52)  มีความใฝ่
เรียนรู้  (Χ = 2.54, S.D. = 0.44)   มีความอดทน (Χ = 2.53, S.D. = 0.60)  มีเหตุผล (Χ = 2.51, S.D. 
= 0.49)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.46, S.D. = 0.36)   
               ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้นอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.95, S.D. = 0.33)   ส่วน   
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการรับรู้คุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีความพอประมาณ  (Χ = 3.01, S.D. = 0.48)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 2.98, S.D. = 0.58)   มีวินยั 
(Χ = 2.97, S.D. = 0.57)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.96, S.D. = 0.51) มีความอดทน (Χ = 2.91, S.D. = 
0.69) และมีเหตุผล (Χ = 2.86, S.D. = 0.50)   
                ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 ระดบัคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.21, S.D. = 0.22) ส่วน     
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีความใฝ่เรียนรู้   (Χ = 3.36, S.D. = 0.43)  มีวินยั(Χ = 3.29, S.D. = 0.51)  มีความพอประมาณ  
(Χ = 3.25, S.D. = 0.49)   มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.19, S.D. = 0.52 )  มีความอดทน  (Χ = 3.17, S.D. = 
0.42)  และมีเหตุผล (Χ = 3.15, S.D. = 0.42)   
              ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ระดบัคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.18)   ส่วน   
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 3.48, S.D. = 0.30)  มีวินยั  (Χ = 3.47, S.D. = 0.27)  มีความพอประมาณ  
(Χ = 3.46, S.D. = 0.35)   มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.45, S.D. = 0.44 )  มีความอดทน (Χ = 3.44, S.D. = 
0.37)  และมีเหตุผล (Χ = 3.43, S.D. = 0.42)   
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ภาพที� 11   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                  นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                  ในสาระประวติัศาสตร์ 
              จากภาพที� 11  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนกัเรียนทาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั-ง 6  ดา้น 
ในสาระประวติัศาสตร์  ประเมินผล  4 ระยะ พบว่า การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียน   
การสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการรับรู้คุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัการรับรู้คุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการรับรู้คุณค่า 
   2.3.3  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  
หลังการจัดการเรียนการสอนครั- งที�  2 และติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ในสาระ
ประวติัศาสตร์ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองในสาระประวติัศาสตร์ปรากฏ
ดงัตารางที� 39 
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ตารางที� 39  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ในสาระประวติัศาสตร์  ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน  และผูป้กครอง     
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.45 0.67 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.95 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.16 0.66 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.53 การเห็นคุณค่า 1 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.46 0.52 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.17 0.96 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.24 0.50 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.66 การเห็นคุณค่า 1 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.44 0.48 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.49 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.19 0.67 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.42 การเห็นคุณค่า 1 

2. มีวินยั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.28 0.93 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.73 0.75 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.10 0.74 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.56 การเห็นคุณค่า 2 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.49 0.76 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.05 0.92 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.22 0.89 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.57 การเห็นคุณค่า 2 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.39 0.62 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.51 0.76 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.15 0.50 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.61 การเห็นคุณค่า 2 

3. มีความอดทน ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.34 0.83 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.65 0.87 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.00 0.87 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.30 0.55 การเห็นคุณค่า 5 
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ตารางที� 39  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                       ในสาระประวติัศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน และ ผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.29 0.59 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.02 0.97 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.10 0.91 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.34 0.61 การเห็นคุณค่า 5 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.47 0.59 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.54 0.53 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.11 0.54 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.49 การเห็นคุณค่า 5 

4. มีความพอประมาณ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.35 0.92 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.86 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.03 0.93 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.38 0.56 การเห็นคุณค่า 3 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.45 0.59 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.06 0.88 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.18 0.73 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.49 การเห็นคุณค่า 3 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.46 0.62 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.53 0.59 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.14 0.76 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.68 การเห็นคุณค่า 3 

5. มีเหตุผล ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.37 0.93 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.86 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.94 0.87 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.27 0.55 การเห็นคุณค่า 6 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.63 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 3.03 0.76 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.03 0.64 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.18 0.52 การเห็นคุณค่า 6 
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ตารางที� 39  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                       ในสาระประวติัศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน  นกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.38 0.66 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.59 0.70 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.10 0.54 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.59 การเห็นคุณค่า 6 

6. มีภูมิคุม้กนั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.29 0.89 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.54 0.86 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.01 0.88 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.31 0.61 การเห็นคุณค่า 4 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.41 0.61 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.62 0.89 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.16 0.69 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.68 การเห็นคุณค่า 4 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.43 0.73 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.52 0.53 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.12 0.53 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.68 การเห็นคุณค่า 4 

ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.35 0.67 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.68 0.92 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.04 0.70 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.35 0.40 การเห็นคุณค่า  

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.42 0.45 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.99 0.80 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.15 0.55 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.36 0.48 การเห็นคุณค่า  

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.42 0.48 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.44 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.13 0.42 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.41 การเห็นคุณค่า  
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 จากตารางที� 39  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์นการขยายผลทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนในสาระประวติัศาสตร์  ประเมิน  
4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง โดยภาพรวม มีดงันี-   
 1. ครูผูส้อน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.35, S.D. = 0.67)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.68, 
S.D. = 0.92)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.04, S.D. = 
0.70)    และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.35, S.D. = 0.40) 
 2. เพื�อนนกัเรียน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.42, S.D. = 0.45)  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
2.99, S.D. = 0.80)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.15, 
S.D. = 0.55)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 
0.48) 
 3. ผูป้กครอง ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.42, S.D. = 0.48)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.55, 
S.D. = 0.44)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.13, S.D. = 
0.42)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.41) 
                 จากผลการประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง พบว่า คุณลกัษณะ      
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฒันาการสูงขึ- นตามลําดับ ยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ระเมิน มีดงันี-   
 ผลการประเมินโดยครูผูส้อนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง    
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.35, S.D. = 0.67)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 2.45, S.D. = 
0.67)  มีเหตุผล (Χ = 2.37, S.D. = 0.93) มีความพอประมาณ (Χ = 2.35, S.D. = 0.92) มีความอดทน 
(Χ = 2.34, S.D. = 0.83)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.29, S.D. = 0.89)  และมีวนิยั (Χ = 2.28, S.D. = 0.93)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.68, S.D. = 0.92)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  
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(Χ = 2.96, S.D. = 0.95) มีวินยั (Χ = 2.73, S.D. = 0.75) มีเหตุผล (Χ = 2.66, S.D. = 0.86) มีความ
อดทน  (Χ = 2.65, S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ (Χ = 2.55, S.D. = 0.86) และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 
2.54, S.D. = 0.86) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.04, S.D. = 0.70)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-    มีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 3.16, S.D. = 0.66) มีวินยั (Χ = 3.10, S.D. = 0.74)  มีความพอประมาณ (Χ = 3.03, S.D. = 
0.93)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.01, S.D. = 0.88) มีความอดทน (Χ = 3.00, S.D. = 0.87) และมีเหตุผล 
(Χ = 2.94, S.D. = 0.87) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.35, S.D. = 0.40)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  ( Χ = 
3.46, S.D. = 0.53 ) มีวินยั (Χ = 3.42, S.D. = 0.56) มีความพอประมาณ (Χ = 3.38, S.D. = 0.56)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.31, S.D. = 0.61)  มีความอดทน (Χ = 3.30, S.D. = 0.55) และมีเหตุผล (Χ = 
3.27, S.D. = 0.55) 

 ผลการประเมินโดยเพื�อนนกัเรียนพบวา่    
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.42, S.D. = 0.45)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.49, S.D. = 0.76)       
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.46, S.D. = 0.52)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.45, S.D. = 0.59) มีเหตุผล 
(Χ = 2.44, S.D. = 0.63)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.41, S.D. = 0.61)  และมีความอดทน (Χ = 2.29, S.D. 
= 0.59)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ =2.99, S.D. = 0.80)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 3.17, S.D. = 0.96)มีความพอประมาณ (Χ =2.55, S.D. = 0.86) มีวนิยั (Χ = 3.05, S.D. = 0.92) 
มีเหตุผล (Χ = 3.03, S.D. = 0.76)  มีความอดทน (Χ = 3.02, S.D. = 0.97) และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 
2.62, S.D. = 0.89) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.15, S.D. = 0.55)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.24, S.D. = 0.50)  มีวินยั (Χ = 3.22, S.D. = 0.89) มีความพอประมาณ (Χ = 3.18, S.D. = 
0.73) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.16, S.D. = 0.69)  มีความอดทน (Χ = 3.10, S.D. = 0.91) และมีเหตุผล 
(Χ = 3.03, S.D. = 0.64 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 0.48)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  ( Χ = 
3.44, S.D. = 0.66 ) มีวินยั (Χ = 3.43, S.D. = 0.57) มีความพอประมาณ (Χ = 3.41, S.D. = 0.49)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.40, S.D. = 0.68)  มีความอดทน (Χ = 3.34, S.D. = 0.61) และมีเหตุผล (Χ = 
3.18, S.D. = 0.52) 
 ผลการประเมินโดยผูป้กครองพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.42, S.D. = 0.48)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความอดทน  (Χ = 2.47, S.D. = 
0.59)  มีความพอประมาณ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.62)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 2.44, S.D. = 0.48)        
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.43, S.D. = 0.73)  มีวนิยั (Χ = 2.39, S.D. = 0.62)  และมีเหตุผล (Χ = 2.38, S.D. 
= 0.66)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.55, S.D. = 0.44)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้ 
(Χ = 2.66, S.D. = 0.49) มีความเหตุผล (Χ = 2.59, S.D. = 0.70) มีความอดทน (Χ = 2.54, S.D. = 
0.53) มีความพอประมาณ (Χ = 2.53, S.D. = 0.59) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.52, S.D. = 0.53) และมีวินยั 
(Χ = 2.51, S.D. = 0.76) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.13, S.D. = 0.42)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  
(Χ = 3.19, S.D. = 0.67) มีวินยั (Χ = 3.15, S.D. = 0.50 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.14, S.D. = 
0.76) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.12, S.D. = 0.53) มีความอดทน (Χ = 3.11, S.D. = 0.54) และมีเหตุผล 
(Χ = 3.10, S.D. = 0.54 ) 
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              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.41)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้  ( Χ = 
3.49, S.D. = 0.42 ) มีวินยั (Χ = 3.48, S.D. = 0.61) มีความพอประมาณ (Χ = 3.47, S.D. = 0.68)      
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.45, S.D. = 0.68)  มีความอดทน (Χ = 3.42, S.D. = 0.49) และมีเหตุผล (Χ = 
3.41, S.D. = 0.59) 

 

 
 

ภาพที� 12  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของ 
                 นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                   ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ในสาระประวติัศาสตร์ 
 

              จากภาพที� 12   แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลายประเมินโดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อน เพื�อน
นกัเรียน และผูป้กครอง ในสาระประวติัศาสตร์ ทั-ง 6  ด้าน ในสาระประวติัศาสตร์ ประเมินผล          
4 ระยะ พบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ย  
อยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็น
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คุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผล
การจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า 

  2.4  สาระภูมิศาสตร์ 
                       2.4.1 ผลของพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนในสาระ
ภูมิศาสตร์  
 

ตารางที�  40  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                    ประเมิน  4 ระยะ ในสาระภูมิศาสตร์  
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ก่อนเรียน 5 2.38 0.51 การตอบสนอง 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.69 0.58 การเห็นคุณค่า 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.20 0.49 การเห็นคุณค่า 4 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.34 การเห็นคุณค่า 4 

2. มีวินยั ก่อนเรียน 5 2.45 0.52 การตอบสนอง 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.79 0.58 การเห็นคุณค่า 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.08 0.56 การเห็นคุณค่า 5 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.42 0.37 การเห็นคุณค่า 5 

3. มีความอดทน ก่อนเรียน 5 2.46 0.58 การตอบสนอง 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.72 0.58 การเห็นคุณค่า 5 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.07 0.56 การเห็นคุณค่า 6 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.42 การเห็นคุณค่า 6 

4. มีความพอประมาณ ก่อนเรียน 5 2.47 0.54 การตอบสนอง 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.86 0.42 การเห็นคุณค่า 3 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.34 0.50 การเห็นคุณค่า 3 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.43 การเห็นคุณค่า 3 
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ตารางที�  40  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ประเมิน  4 ระยะในสาระภูมิศาสตร์  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ช่วงเวลา คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์ การทดสอบ  Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

5. มีเหตุผล ก่อนเรียน 5 2.41 0.47 การตอบสนอง 4 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.98 0.59 การเห็นคุณค่า 1 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.38 0.52 การเห็นคุณค่า 1 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.43 การเห็นคุณค่า 1 

6. มีภูมิคุม้กนั ก่อนเรียน 5 2.35 0.39 การตอบสนอง 6 

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.95 0.51 การเห็นคุณค่า 2 

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.35 0.50 การเห็นคุณค่า 2 

 ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.33 การเห็นคุณค่า 2 

ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ก่อนเรียน 5 2.42 0.27 การตอบสนอง  

 หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.83 0.30 การเห็นคุณค่า  

 หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.23 0.24 การเห็นคุณค่า  

 ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.17 การเห็นคุณค่า  
 

 จากตารางที�  40  แสดงคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ประเมิน  4 ระยะ ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชข้ยายผลการทดลองในสาระ
ภูมิศาสตร์โดยภาพรวม  คือ  ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.42, S.D. = 0.27)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
2.83, S.D. = 0.30)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.23, 
S.D. = 0.24)  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 
0.17) 
             จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ประเมิน  4 ระยะ 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการสูงขึ- น
ตามลาํดบั ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน มีดงันี-  
               ผลการประเมินพบว่า ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดับคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 2.42, S.D. = 0.27)   ส่วนรายดา้น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี-              
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มีประมาณความพอประมาณ  (Χ = 2.47, S.D. = 0.54)  มีความอดทน (Χ = 2.46, S.D. = 0.52)         
มีวินยั (Χ = 2.45, S.D. = 0.52)  มีเหตุผล (Χ = 2.41, S.D. = 0.47)  มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.38, 
S.D. = 0.51)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.35, S.D. = 0.39)   
              ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 ระดบัคุณลกัษณะ    
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.83, S.D. = 0.30)   ส่วน  
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีเหตุผล  (Χ = 2.98, S.D. = 0.59)  มีภูมิคุม้กนั  (Χ = 2.95, S.D. = 0.51) มีความพอประมาณ (Χ = 
2.86, S.D. = 0.42)  มีวินยั (Χ = 2.79, S.D. = 0.58) มีความอดทน (Χ = 2.72, S.D. = 0.58)   และมี
ความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.69, S.D. = 0.58)   
                ผลการประเมินพบว่า ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 ระดบัคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.23, S.D. = 0.24)   ส่วน  
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีเหตุผล (Χ = 3.38, S.D. = 0.52) มีภูมิคุม้กนั  (Χ = 3.35, S.D. = 0.50) มีความพอประมาณ (Χ = 
3.34, S.D. = 0.50)  มีความใฝ่เรียนรู้  (Χ = 3.20, S.D. = 0.49)   มีวนิยั (Χ = 3.08, S.D. = 0.56 ) และ
มีความอดทน (Χ = 3.07, S.D. = 0.56)    
              ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอน ระดบัคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 0.17)   ส่วน  
รายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   
มีเหตุผล  (Χ = 4.49, S.D. = 0.43)  มีภูมิคุม้กนั  (Χ =3.48, S.D. = 0.33)  มีความพอประมาณ  (Χ = 
3.44, S.D. = 0.43)  มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.43, S.D. = 0.34 )  มีวินยั (Χ = 3.42, S.D. = 0.37)  และ
มีความอดทน (Χ = 3.41, S.D. = 0.42)   
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ภาพที� 13   พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ 
                 นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                 ในสาระภูมิศาสตร์ 
 

              จากภาพที� 13  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนกัเรียนทาํแบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั-ง 6 ดา้น 
ในสาระภูมิศาสตร์  ประเมินผล  4 ระยะ พบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน 
สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1        
มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
การเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า 
   2.4.2  ผลของพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคป์ระเมิน  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน  โดยใช้รูปแบบ
จาํแนกตามดา้นประเมิน โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครองในสาระภูมิศาสตร์ปรากฏดงั
ตารางที� 41 
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ตารางที� 41   พฒันาการของ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                     ในสาระภูมิศาสตร์  ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน และผูป้กครอง   
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.41 0.64 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.54 0.80 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.88 0.76 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.38 0.50 การเห็นคุณค่า 4 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.43 0.47 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.88 0.93 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.80 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.72 การเห็นคุณค่า 4 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.47 0.46 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.84 0.66 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.02 0.49 การเห็นคุณค่า 4 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.46 0.30 การเห็นคุณค่า 4 

2.มีวินยั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.34 0.65 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.59 0.61 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.84 0.80 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.36 0.52 การเห็นคุณค่า 5 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.48 0.73 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.82 0.80 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.26 0.82 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.43 0.66 การเห็นคุณค่า 5 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.48 0.55 การตอบสนอง 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.89 0.87 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.98 0.57 การเห็นคุณค่า 5 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.59 การเห็นคุณค่า 5 

3. มีความอดทน ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.24 0.83 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.63 0.96 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.80 0.50 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.31 0.51 การเห็นคุณค่า 6 
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ตารางที� 41   พฒันาการของ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.36 0.59 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.94 0.97 การเห็นคุณค่า 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.23 0.95 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.70 การเห็นคุณค่า 6 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.38 0.60 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.83 0.77 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.96 0.57 การเห็นคุณค่า 6 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.41 0.54 การเห็นคุณค่า 6 

4. มีความ ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.35 0.92 การตอบสนอง 3 
พอประมาณ  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.55 0.86 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.61 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.39 0.53 การเห็นคุณค่า 3 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.34 0.54 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.96 0.77 การเห็นคุณค่า 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.29 0.56 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.47 0.67 การเห็นคุณค่า 3 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.40 0.63 การตอบสนอง 3 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.76 0.73 การเห็นคุณค่า 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.22 0.62 การเห็นคุณค่า 3 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.53 การเห็นคุณค่า 3 

5. มีเหตุผล ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.37 0.93 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.66 0.83 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.00 0.87 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.56 การเห็นคุณค่า 1 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.44 0.63 การตอบสนอง 2 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.99 0.65 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.34 0.72 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.67 การเห็นคุณค่า 1 
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ตารางที� 41   พฒันาการของ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครูผูส้อน เพื�อน นกัเรียน และผูป้กครอง (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะ ผูป้ระเมิน ช่วงเวลา คะแนน ผลการประเมิน 
อนัพึงประสงค ์  การทดสอบ เตม็ Χ  S.D. ระดบัพฤติกรรม ลาํดบัที� 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.37 0.66 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.90 0.76 การเห็นคุณค่า 1 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.22 0.74 การเห็นคุณค่า 1 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.40 0.61 การเห็นคุณค่า 1 

6.มีภูมิคุม้กนั ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.29 0.89 การตอบสนอง 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.56 0.87    การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.94 0.87 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.44 0.53 การเห็นคุณค่า 2 

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.41 0.59 การตอบสนอง 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.89 0.66 การเห็นคุณค่า 4 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.31 0.84 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.48 0.61 การเห็นคุณค่า 2 

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.34 0.58 การตอบสนอง 6 

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.77 0.74 การเห็นคุณค่า 5 

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.26 0.58 การเห็นคุณค่า 2 

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.68 การเห็นคุณค่า 2 

ค่าเฉลี�ยรวมทุกดา้น ครูผูส้อน ก่อนเรียน 5 2.33 0.67 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.58 0.85 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 2.89 0.55 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.39 0.41 การเห็นคุณค่า  

 เพื�อนนกัเรียน ก่อนเรียน 5 2.41 0.44 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.91 0.66 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.28 0.67 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.45 0.57 การเห็นคุณค่า  

 ผูป้กครอง ก่อนเรียน 5 2.41 0.45 การตอบสนอง  

  หลงัเรียนครั- งที� 1 5 2.83 0.64 การเห็นคุณค่า  

  หลงัเรียนครั- งที� 2 5 3.16 0.44 การเห็นคุณค่า  

  ติดตามผลการเรียน 5 3.49 0.34 การเห็นคุณค่า  
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                จากตารางที� 41  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ในการขยายผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์  ประเมิน       
4 ระยะ ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง โดยภาพรวม ดงันี-    
 1. ครูผูส้อน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.33, S.D. = 0.67)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.58, 
S.D. = 0.85)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.89, S.D. = 
0.55)    และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.39, S.D. = 0.41) 
 2. เพื�อนนกัเรียน ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัการตอบสนอง 
(Χ = 2.41, S.D. = 0.44)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 
2.91, S.D. = 0.66)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.28, 
S.D. = 0.67)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 
0.57) 
 3. ผูป้กครอง ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัการตอบสนอง (Χ = 
2.41, S.D. = 0.45)    หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 283, 
S.D. = 0.64)   หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.16, S.D. = 
0.44)   และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.49, S.D. = 0.34) 
                 จากผลการประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนักเรียน และผูป้กครอง พบว่า คุณลกัษณะ    
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพฒันาการสูงขึ- นตามลําดับ ยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 
 ส่วนการจาํแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ระเมิน มีดงันี-   
 ผลการประเมินโดยครูผูส้อนพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.33, S.D. = 0.67)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.41, S.D. = 
0.64)  มีเหตุผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.93)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.35, S.D. = 0.92)  มีวินัย 
(Χ = 2.34, S.D. = 0.65)  มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.29, S.D. = 0.89)  และมีความอดทน (Χ = 2.24, S.D. 
= 0.83)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.58, S.D. = 0.85)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 2.66, 
S.D. = 0.83) มีความอดทน (Χ = 2.63, S.D. = 0.96) มีวินยั (Χ = 2.59, S.D. = 0.61) มีภูมิคุม้กนั  
( X = 2.56 , S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ (Χ = 2.55, S.D. = 0.86) และมีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 
2.54, S.D. = 0.80) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.89, S.D. = 0.55)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.00, 
S.D. = 0.87) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.94, S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ (Χ = 2.89, S.D. = 0.61)       
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.88, S.D. = 0.76)  มีวินยั (Χ = 2.84, S.D. = 0.80) และมีความอดทน (Χ = 
2.80, S.D. = 0.50) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.39, S.D. = 0.41)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.48, S.D. 
= 0.56 ) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.44, S.D. = 0.53) มีความพอประมาณ (Χ = 3.39, S.D. = 0.53)  มีความ
ใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.38, S.D. = 0.50)  มีวินยั (Χ = 3.36, S.D. = 0.52) และมีวินยั (Χ = 3.31, S.D. = 
0.51) 

 ผลการประเมินโดยเพื�อนนกัเรียนพบวา่    
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.41, S.D. = 0.44)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.48, S.D. = 0.73)     
มีเหตุผล (Χ = 2.44, S.D. = 0.63)  มีความใฝ่เรียนรู้  ( Χ = 2.43, S.D. = 0.47) มีภูมิคุม้กนั ( Χ = 
2.41, S.D. = 0.59)  มีความอดทน (Χ = 2.36, S.D. = 0.59)  และความพอประมาณ (Χ = 2.34, S.D. 
= 0.54)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ =2.91, S.D. = 0.66)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล (Χ = 2.99, 
S.D. = 0.65)มีความพอประมาณ (Χ = 2.96, S.D. = 0.77) มีความอดทน (Χ = 2.94, S.D. = 0.97)     
มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.89, S.D. = 0.66)  มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.88, S.D. = 0.93) และมีวินยั (Χ = 
2.82, S.D. = 0.80) 
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              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที�  2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.28, S.D. = 0.67)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.34, 
S.D. = 0.72) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.31, S.D. = 0.84) มีความพอประมาณ (Χ = 3.29, S.D. = 0.56)       
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.28, S.D. = 0.80)  มีวินยั (Χ = 3.26, S.D. = 0.82) และมีความอดทน (Χ = 
3.23, S.D. = 0.95 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.45, S.D. = 0.57)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.49, S.D. 
= 0.67 ) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.48, S.D. = 0.61) มีความพอประมาณ (Χ = 3.47, S.D. = 0.67) มีความ
ใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.46, S.D. = 0.72)  มีวินยั (Χ = 3.43, S.D. = 0.66) และมีความอดทน (Χ = 3.40, 
S.D. = 0.70) 
 ผลการประเมินโดยผูป้กครองพบวา่   
               ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทั-ง     
6 ดา้น อยูใ่นระดบัตอบสนอง (Χ = 2.40, S.D. = 0.45)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
อยู่ในระดบัการตอบสนองทุกดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี-   มีวินยั  (Χ = 2.48, S.D. = 0.55)     
มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.47, S.D. = 0.46)  มีความพอประมาณ  (Χ = 2.40, S.D. = 0.63)   มีความ
อดทน (Χ = 2.38, S.D. = 0.60) มีเหตุผล (Χ = 2.37, S.D. = 0.66)  และมีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.34, S.D. 
= 0.58)   
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 2.83, S.D. = 0.64)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล (Χ = 2.90, 
S.D. = 0.76) มีวินยั (Χ = 2.89, S.D. = 0.87) มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 2.84, S.D. = 0.66) มีความ
อดทน (Χ = 2.83, S.D. = 0.77) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 2.77, S.D. = 0.74) และมีความพอประมาณ (Χ = 
2.76, S.D. = 0.73) 
              ระยะหลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.11, S.D. = 0.44)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.26, 
S.D. = 0.58) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.23, S.D. = 0.62 ) มีความพอประมาณ (Χ = 3.22, S.D. = 0.62)     
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มีความใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.02, S.D. = 0.49) มีวินยั (Χ = 2.98, S.D. = 0.57) และมีความอดทน (Χ = 
2.96, S.D. = 0.57 ) 
              ระยะการติดตามผลการเรียนการสอน  ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ทั-ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.44, S.D. = 0.34)   ส่วนรายดา้นมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่าทุกดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี-   มีเหตุผล  (Χ = 3.49, S.D. 
= 0.53 ) มีภูมิคุม้กนั (Χ = 3.46, S.D. = 0.30) มีความพอประมาณ (Χ = 3.45, S.D. = 0.68)  มีความ
ใฝ่เรียนรู้ (Χ = 3.44, S.D. = 0.59)  มีวินยั (Χ = 3.41, S.D. = 0.54) และมีความอดทน (Χ = 3.40, 
S.D. = 0.61) 

 

 
              
ภาพที�  14  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                  นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                  โดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ในสาระภูมิศาสตร์ 
 

              จากภาพที� 14  แสดงพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน และผูป้กครอง ทั-ง 6  ดา้น ในสาระ
ภูมิศาสตร์ ประเมินผล  4 ระยะพบวา่ การพฒันาการ มีดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี�ย
อยู่ในระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็น
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คุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผล
การจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า 
 

 
 

ภาพที�  15   ผลของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน 
                  ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายที�นาํไปทดลองใชข้ยายผลการจดัการเรียนการสอน ใน 4 สาระ  
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระยะติดตามผลการจดั  
                  การเรียนการสอน โดยจาํแนกรายดา้น 
 

                จากภาพที�  15  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ที�นาํไปทดลองใช้ขยายผลในสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1) สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  2) สาระหนา้ที�
พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม 3) สาระประวติัศาสตร์ และ 4) สาระภูมิศาสตร์ 
ประเมินผล 4 ระยะ ในการวิจยัในครั- งนี-  พบวา่ มีผลพฒันาการสูงขึ-นทุกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คือ ก่อนการจดัการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียน       
การสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2            
มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
การเห็นคุณค่า  เมื�อจดัลาํดบัคะแนนการประเมินจากมากที�สุดมายงันอ้ยสุด ในระยะติดตามผลการ
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จดัการเรียนการสอน มีดงันี-  1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นมี
เหตุผล และมีความอดทน 2) สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีวนิยัและ  มีความใฝ่เรียนรู้ 3) สาระประวติัศาสตร์  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้และมีเหตุผล และ4) สาระภูมิศาสตร์ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นมีเหตุผลและมีความอดทน   



  

 

บทที� 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

              การวิจยัเรื�อง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตัถุประสงค์ดงันี-   1) เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์        
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน   
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  2)  เพื�อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว      พุทธ
ศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียน ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี-   2.1)  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9
ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในช่วงเวลาก่อนและหลงัเรียน   2.2)  เพื�อศึกษาผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  หลงัการจดัการเรียน
การสอนครั- งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2 และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน         
มีพฒันาการเป็นอย่างไร และ 3)  เพื�อขยายผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์   
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียน    
ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในเนื-อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551 โดยสามารถสรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี-                                                                                                                                                                                       
              

สรุปผลการวจัิย 
               

 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื-นฐานสาํหรับใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม 
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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                     รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มี
องค์ประกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และ
ปัจจยัที�เอื-อต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน โดย
รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั-นตอน คือ 1) ขั-นสร้างศรัทธา
และเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ)  2) ขั-นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) 3) ขั-นคน้พบหลกัการ 
(สัมมาทิฐิ)  4) ขั-นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั-นประเมินผล และประยุกต์ใช ้ 
(ภาวนา 4) 
                 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ประกอบดว้ย 
            2.1   ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว 
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 1   
            2.2 ผลพฒันาการของคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะ   อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย   ในสาระเศรษฐศาสตร์ ประเมินผล  4 ระยะ พบว่า มีพฒันาการสูงขึ-นเป็นลาํดบั ดงันี-  
ก่อนการจดัการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอน
ครั- งที� 1   มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการจดัระบบ  
ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 2            
              3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายไป
ใช้ในเนื-อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551 
             3.1  ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัเรียนทุกสาระหลงัใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 1   
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             3.2  ผลพฒันาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ในสาระอื�น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 4  
สาระประกอบดว้ย 1) สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  2) สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและ      
การดาํเนินชีวติในสังคม 3) สาระประวติัศาสตร์ และ 4) สาระภูมิศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะ พบวา่  
มีพฒันาการสูงขึ- นตามลาํดับ คือ ระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับ          
การตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการ
จดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียน
การสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 2            
 

อภิปรายผล 
 

              การวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถอภิปรายผลไดด้งันี-  
              1.  ผลการพฒันาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย    
              รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย   มีองคป์ระกอบ 
ดงันี-  หลกัการ  วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และปัจจยัที�เอื-อต่อ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม  ลกัการตอบสนอง และระบบสนับสนุน  รูปแบบ  
การเรียนการสอนที�พฒันาขึ-น มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั-นตอน คือ 1) ขั-นสร้างศรัทธาและ
เสนอขอ้เท็จจริง(ปรโตโฆสะ) 2) ขั-นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) 3) ขั-นคน้พบหลกัการ(สัมมาทิฏฐิ) 
4) ขั-นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั-นประเมินผลและประยุกตใ์ช ้(ภาวนา 4)  รูปแบบ
การเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากที�สุด  จึงถือวา่รูปแบบมีความเหมาะสมที�จะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ทั-งนี-อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย   ได้
พฒันาขึ- นมาอย่างเป็นระบบและตามหลักการของการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีการ
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ดาํเนินงานตามขั-นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื-นฐานเชิงนโยบายการ
จดัการศึกษาขั-นพื-นฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ความตอ้งการจาํเป็น
ของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับการพฒันารูปแบบการเรียน  การสอนครั- งนี-  ซึ� งเป็น
การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบตามแนวคิด ADDIE M0del ปรับปรุงตามแนวคิดของครูส (Kruse, 
2012)  นํามาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ประกอบดว้ย   ขั-นตอนที� 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื-นฐาน (Analysis)  ขั-นตอนที� 2  การพฒันา (Design 
& Development) ขั-นตอนที� 3 การนาํไปใช้ (Implementation) และขั-นตอนที� 4  การประเมินผล 
(Evaluation) และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 
2009) ที�ไดก้าํหนดองคป์ระกอบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 รูปแบบการจดัการเรียน    การสอน (The 
Model of Teaching)  ประกอบดว้ย 1) กระบวนการที�สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน (Syntax หรือ 
Phases)  2)ระบบสังคม (Social System) 3) หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction)  และ 4 ) 
ระบบสนบัสนุน (Social System) ส่วนที� 2 เป็นการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(Application ) 
และส่วนที� 3 ประกอบด้วยสาระหลกัและสิ�งส่งเสริมการเรียนรู้(Instruction and Nurturant 
Effection) ซึ� งองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที�กาํหนดมีความสัมพนัธ์ส่งเสริมกนัและ
กนัตลอดทั-งระบบ สอดคล้องกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2545) ที�กล่าวโดยสรุปไวว้่า การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งผา่นการจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เป็นระบบ โดยคาํนึงถึงทฤษฎีและหลกัการที�เกี�ยวขอ้ง  รวมทั-งตอ้งจดัองค์ประกอบต่าง ๆของ
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กนั เพื�อนาํไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ และยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของครูส (Kruse, 2012) ที�ว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ตอ้ง
ประเมินทุกองคป์ระกอบและนาํสิ�งที�บกพร่องมาปรับปรุง เพื�อให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั-นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวินยัธร วิชยัดิษฐ์ (2555) ที�
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที�ส่งเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที�
พฒันาขึ-นมีชื�อเรียกวา่ EPCPAEE Model มีองคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ
เรียนการสอน 7  ขั-น คือ 1 ขั-นเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขั-นให้ความรู้และฝึกปฏิบติั 
(P: Presentation and Practice) 3) ขั-นสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of  Knowledge) 4) 
ขั-นส่งเสริมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (F: Fostering of Higher Level Characteristics 
Development) และ 7 ขั-นประเมินผล (E: Evaluation) รูปแบบ   การจดัการเรียนการสอนมีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 83.60/80.90ซึ� งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบั
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ทศันีย ์ ทองไชย (2556)ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า  การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยยึดหลกัการเรียนรู้ที�เน้นให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัทั-งในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม มุ่งเนน้ให้
นักเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บความรู้ที�มีอยู่ในตวัตนของนักเรียน
เปลี�ยนเป็นความรู้ที�ชดัแจง้ดว้ยการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา เรียกวา่ PHOSAI Model มี
องคป์ระกอบที�สําคญัคือ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการจดัการความรู้ 4) การวดัและ
ประเมินผล และ 5) ปัจจยัที�เอื-อต่อการจดัการความรู้ ดงันั-น รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นนี-  
จึงมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับทุกองค์ประกอบ
สามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาผลการจดัการ
เรียนการสอนของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั 
            2. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย      
               2.1 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว    
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียน ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในสาระเศรษฐศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั .01 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที� 1 ทั-งนี- อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนนี-ได้
กาํหนดหลักการ ซึ� งใช้เป็นแนวปฏิบติัที�สําคญัตลอดกระบวนและการปฏิบติัตามรูปแบบเรียน    
การสอนที�พฒันาขึ-นอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเสริมสร้างและพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการประยุกต์และผสมผสาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวพุทธศาสน์ พระพรหมคุณาภรณ์ (2552) ที�เนน้หลกัปรโตโฆสะ เป็นการสร้างศรัทธาและเสนอ
ขอ้เท็จจริง โดยมีการตรวจสอบ และให้ความรู้พื-นฐานที�จาํเป็น และการให้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน
ผา่นกระบวนการที�เกิดจากการสัมผสัทางกาย (ตา หู จมูก ลิ-น กาย) ผา่นสื�อการเรียนรู้  และกิจกรรม
การเรียนรู้  แลว้ใชห้ลกัโยนิโสมนสิการเพื�อสะทอ้นคิดหาเหตุผลในดา้นการมีจุดหมาย ความเป็นไป
ตามลาํดบัขั-นตอน ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็นและประโยชน์ที�จะเกิดขึ-น แลว้ให้ผูเ้รียนใช้
หลกัสัมมาทิฎฐิ เพื�อสรุปเป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการ แลว้เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ไตรสิกขา โดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสิ� งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม และความรอบรู้ แล้วประเมินผลโดยใช้หลกัภาวนา 4 จาํแนกการประเมินทางด้าน
กายภาพ วตัถุ คุณธรรม และความรู้ความเข้าใจตามหลัก สอดคล้องกับ ดารารัตน์  อุทยัพยคัฆ ์
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(2548) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื�อพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธี พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี�ยหลงัการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง ทั-งด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านเจตคติ และด้าน
ปฏิบติั สอดคลอ้งกบัประชาคม  จนัทรชิต (2552) ไดท้าํวิจยัเรื�อง รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะเป็นการ
บริหารงานวิชาการโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อให้ครูผูส้อนนาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื�อพฒันาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
กาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               2.2 ผลพฒันาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ประเมิน 4 ระยะ พบวา่ มีพฒันาการสูงขึ-นตามลาํดบั คือ ในระยะก่อนการจดัการเรียน
การสอน    ผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 
1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการรับเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการจดัระบบ  
ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 2  เนื�องจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็น คุณลกัษณะที�ตอ้งการให้
เกิดขึ-นกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สํานกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553)  กล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นคุณลกัษณะที�ตอ้งการให้เกิด
ขึ-นกบัผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นอย่างมี
ความสุขในฐานะที�เป็นเมืองไทยและพลเมืองโลก   และแนวคิดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์  ล้วน สายยศ และคณะ (2543) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้
กล่าวถึงแนวคิดประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยใชแ้นวคิดแครธโวล และคณะ (Krafhwohl, 
Bloom and Masia)  มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผล ซึ� งแบ่งระดบัคุณลกัษณะออกเป็น 5 ระดบั 
ตามลาํดบั ดงันี-   คือ  1) การรับรู้ (Receiving)  2) การตอบสนอง (Responding)   3) การเห็นคุณค่า  
(Perference for Value)  4) การจัดระบบ (Organization)  และ 5)การสร้างลักษณะนิสัย                     
(Characterization)  แต่ผลการวิจัยในครั- งนี- มีพ ัฒนาการเริ� มตั- งแต่ ระดับที�  2) การตอบสนอง              
(Responding)   3) การเห็นคุณค่า (Perference for Value) และ 4) การจดัระบบ (Organization)  
เนื�องจาก ผูเ้รียนอยู่ในระดบัชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายซึ� งมีพื-นฐานความรู้ในเนื-อหาที�เรียนมาบา้ง
แล้ว  ดังนั-นจึงเริ� มที�ขั-นการตอบสนอง (Responding)  พฒันาการไปถึง ขั-นที� 3) การเห็นคุณค่า  
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(Perference for Value) และ ขั-นที� 4) การจดัระบบ (Organization) เนื�องจากระยะเวลาที�ใชท้ดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลา 20 สัปดาห์เท่านั-น  ดงันั-น การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนจึงยงัไม่ถึงขั-นที� 5 การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization) ซึ� งจะตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ 
1 ภาคเรียนในการเสริมสร้าง  
             3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายไป
ใชใ้นเนื-อหาสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551 
               3.1 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนว    
พุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นกัเรียน ชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการขยายผลดว้ยการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ใน
สาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ได้แก่ 1) สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม  2) สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  3) สาระ
ประวติัศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที�ระดบั .01 โดยมี
ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกสาระ  ยอมรับสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที� 1 และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ซึ� งเป็นการยืนยนั ผลการวิจัยที�สามารถในไปใช้ในการจดัการเรียน       
การสอนในสาระอื�น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในการพฒันา
ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนได ้
               3.2 ผลพฒันาการของคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะ   อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย     ในการขยายผลดว้ยการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในสาระอื�น ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดแ้ก่สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระ
หน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
ประเมินผล    4 ระยะ พบว่า การพฒันาการสูงขึ-นเป็นลาํดบั ดงันี-  ก่อนการจดัการเรียนการสอน 
สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 1 มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั- งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการ
เห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า ยอมรับ
สมมติฐาน    การวจิยัขอ้ 2   เนื�องจากพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฒันาการที�สูงขึ-นตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในสาระเศรษฐศาสตร์ 
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ในส่วนที�ต่างกนัคือ พฒันาการขั-นสูงสุดของการทดลองใชข้ยายผล จะมีการพฒันาการสูงสุดอยูใ่น
ขั-นที� 3 คือการเห็นคุณค่า  (Perference for Value) เนื�องจากระยะเวลาที�ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนใชเ้พียง 2 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา 10 สัปดาห์  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

              รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก
ผลการวจิยัไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะ 2 ดา้น  ดงันี-  
 

ข้อเสนอแนะเพื�อนําผลการวจัิยไปใช้ 
  1. จากการวิจยั พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ช่วยพฒันาผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั-น เมื�อนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง  ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจและดาํเนินตามองค์ประกอบของ   
การเรียนการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื�อให้การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. จากการวิจยั จะเห็นไดว้า่  การนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 สัปดาห์ 
พบวา่  ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง และผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยูใ่น
ระดับการจดัระบบ ซึ� งยงัไม่ถึงระดับการสร้างลักษณะนิสัย  ดังนั- น ครูผูส้อนที�จะนํารูปแบบ        
การเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นไปใช ้ ควรใชร้ะยะเวลาจดัการเรียนการสอนมากกวา่ 1  ภาคเรียน   
 3. จากการวจิยั จะเห็นไดว้า่  จากการนาํไปทดลองใชข้ยายผลในสาระอื�น ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน 
พ.ศ. 2551  ประกอบดว้ย 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและ    
การดาํเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์  4) ประวติัศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ กบักลุ่มตวัอย่าง
ขยายผล จาํนวน 10 สัปดาห์ พบวา่ ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง และคะแนนคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกสาระ ซึ� งยงัไม่ถึงระดับการจัดระบบคุณค่าและ        
การสร้างลกัษณะนิสัย  ดงันั-น ครูผูส้อนที�จะนาํรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นไปใช ้ ควรใช้
ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมากกวา่ 1  ภาคเรียน   
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ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั#งต่อไป 

 1. ควรพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ดา้นอื�น ๆ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศกัราช 2551 สําหรับ
นกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 2. ควรศึกษาตวัแปรกลางที�ส่งผลต่อตวัแปรตาม   เช่น  นกัเรียนที�มีระดบัการเรียนรู้
แตกต่างกนั  นกัเรียนที�มีการเลี-ยงดูของผูป้กครองแตกต่างกนั 
 3. ควรศึกษาตวัแปรตามที�เกี�ยวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่  ความซื�อสัตยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ ความเสียสละ เป็นตน้  
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
ตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสําหรับนักเรียนชั0นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คํานํา 
 

 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ   
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย
จดัทาํขึ4นเพื�อใหค้รูผูส้อนที�ตอ้งการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ เพื�อทราบถึงสิ� งที�ตอ้งการศึกษา และจดัเตรียมให้การดาํเนินการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งราบรื�น และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ ครูผูส้อนจึงควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนฉบบันี4 ให้เขา้ใจก่อนนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ซึ� งคู่มือรูปแบบการเรียนการสอน
เล่มนี4  ประกอบดว้ย 
 1.  คาํชี4แจงการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 2.  ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3.  แนวคิดพื4นฐานที�รองรับรูปแบบการเรียนการสอน   
 4.  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 5.  ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 6.  ตวัอยา่งเครื�องมือที�ใชใ้นการวดัและประเมินผล 
 

คําชี0แจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 

             การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนมีขอ้ควรปฏิบติัก่อนดาํเนินการเรียนการสอน  ดงันี4  
 1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  1.1 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดพื4นฐานที�รองรับ 
รูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัด          
การเรียนรู้  และเครื�องมือที�ใช้วดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนนี4  จะช่วยให้เห็น
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม 
  1.2  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยที� 1 เรื�องเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา
ตนเองและสังคม  หน่วยการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ  หน่วยการ
เรียนรู้ที� 3 เรื�องระบบสหกรณ์  หน่วยการเรียนรู้ที� 4  เรื�องการรวมกลุ่มเพื�อพฒันาชุมชน และหน่วย
การเรียนรู้ที� 5  เรื�องเศรษฐกิจไทยในยคุโลกาภิวตัน์  มีรายละเอียดดงันี4  
                           1.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้มีลกัษณะสาํเร็จรูป และสามารถยดืหยุน่ได ้ ซึ� ง
ผูว้จิยัไดก้าํหนดสิ�งที�จาํเป็นในการเรียนการสอนไวอ้ยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 1) ชื�อแผนการจดั 
การเรียนรู้ 2) เวลาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ /มาตรฐานการเรียนรู้/
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ตวัชี4วดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  4) สาระการเรียนรู้5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) สื�อ/แหล่ง
เรียนรู้ และ 7) การวดัและประเมินผล 
   1.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ จะเนน้การเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์โดย
กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที�มุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
ประกอบดว้ย 5 ขั4นตอน ดงันี4   1) ขั4นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ) 2) ขั4นสะทอ้น
คิด (โยนิโสมนสิการ)3)ขั4นคน้พบหลกัการ (สัมมาทิฐิ)4) ขั4นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 
5) ขั4นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้(ภาวนา 4) 
              2.  จดัเตรียมสิ�งที�จาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน ดงันี4  
  2.1 ศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั4งฉบบั  
  2.2 เตรียมห้องเรียนให้มีบรรยากาศที�เอื4อต่อการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 
  2.3 เตรียมสื� อการเรียนการสอนให้ครบ และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน       
การสอน เช่น ใบความรู้  ใบงานและแบบวดัและประเมินต่าง ๆ 
              3.  บทบาทของครูผูส้อน 
  3.1 ปรับเปลี�ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน ผูใ้ห้ความช่วยเหลือผูเ้รียน
ตามหลกักลัยาณมิตร 
  3.2  กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ใช้ความคิด  และแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมอภิปราย ทั4งกิจกรรมที�เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
     3.4 โครงสร้างการเรียนการสอน 
 

หน่วย
ที� 

ชื�อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตวัชี4วดั 

  

สาระสาํคญั 
จาํนวน
ชั�วโมง 

คะแนน 

1 เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันา
ตนเองและสงัคม 

ส 3.1 
ม.4-6/2 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัการ 
3 ประการ คือ ความพอประมาณ  
มีเหตผุล และมีภูมิคุม้กนัและมีเงื�อนไข  
2 ประการ คือ มีความรู้และคุณธรรม  
การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ
ของตนเอง ครอบครัว ตลอดจน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้และ 
บริการ ะตอ้งมีความเชื�อมโยงสมัพนัธ์ 

4 10 
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หน่วย

ที� 
ชื�อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตวัชี4วดั 

 

สาระสาํคญั 
จาํนวน
ชั�วโมง 

คะแนน 

   กนัทั4งในดา้นหลกัการและเงื�อนไข จึงจะ
สามารถช่วยป้องกนัและแกไ้ขวกิฤตดา้น
เศรษฐกิจและสงัคมของส่วนบุคคล 
สงัคมและประเทศได ้

  

2 เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันา
ประเทศ 

ส 3.1 
ม.4-6/2 

การพฒันาประเทศที�นาํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวาง
แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมใน
ระดบัชาติ  จะทาํใหก้ารขบัเคลื�อน 
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศเป็นไปดว้ยความสมดุล  
เป็นธรรมและยั�งยนื 

4 10 

3 ระบบสหกรณ์ ส 3.1 
ม.4-6/3 

สหกรณ์เป็นการรวมตวักนัเพื�อช่วยเหลือ
ซึ�งกนัและกนัในการยกระดบัฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองใหสู้งขึ4น โดยยดึ 
หลกัประชาธิปไตย ไม่มุ่งแสวงหากาํไร 
และมีการแบ่งบนัผลประโยชน์อยา่ง
ยติุธรรม 

4 10 

4 การรวมกลุ่มเพื�อ
พฒันาชุมชน 

ส 3.1 
ม.4-6/4 

การดาํเนินงานทางเศรษฐกิจอาจตอ้ง
เผชิญกบัปัญหา การเรียนรู้ปัญหา 
จะทาํใหเ้รารู้เท่าทนักบัปัญหาที�เกิดขึ4น
พร้อม ๆ กบัการวเิคราะห์หาสาเหตุ 
 ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขอนันาํไปสู่ 
การกาํหนดทิศทางในการพฒันา
เศรษฐกิจทั4งในระดบัชุมชนและประเทศ 
 การพฒันาที�ย ั�งยนื การสร้างชุมชนให ้
เขม้แขง็ มีความสาํคญัต่อการพฒันา 
เศรษฐกิจของชุมชนอนัเป็นรากฐาน
สาํคญัของการพฒันาประเทศ 

4 10 



 233

 
หน่วย

ที� 
ชื�อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตวัชี4วดั 

  

สาระสาํคญั 
จาํนวน
ชั�วโมง 

คะแนน 

5 เศรษฐกิจไทยใน
ยคุโลกาภิวตัน์ 

ส 3.2 
ม.4-6/2 

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกา 
ภิวตัน์ของไทย เป็นผลมาจากความ 
สามารถในการผลิตสินคา้และบริการ 
การขยายตวัทางดา้นสินคา้และการลงทุน 
และความเจริญทางดา้นเทคโนดลย ี 
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ 

4 10 

     รวม 20 50 

 
  3.5 เมื�อนักเรียนผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว   
พุทธศาสน์แลว้ นกัเรียนสามารถ 
   3.5.1  มีความรู้ ความเขา้ใจตามมาตรฐาน และตวัชี4 วดัตามโครงสร้างการจดั   
การเรียนการสอน 
   3.5.2  มีพฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นมีความใฝ่เรียนรู้  มีวนิยั  มีความอดทน  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุม้กนั 
  3.6  การดาํเนินการเรียนการสอน  เพื�อให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
จะมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้  ฝึกการคิดหาเหตุผล  สรุปความคิดรวบยอดหรือ
หลกัการ การวเิคราะห์พฤติกรรการมีปฏิสัมพนัธ์ทางดา้นสิ�งแวดลอ้มกายภาพ  สังคม คุณธรรมและ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และฝึกการนาํไปประยกุตใ์ชด้ว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
  3.7  การจดับรรยากาศการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ ควรคาํนึงถึงบรรยากาศในชั4นเรียนที�เอื4อต่อการเรียนรู้ ควรจดัที�นั�งเป็นกลุ่ม อาจจดัได้
หลายรูปแบบ เช่น จดัรูปแบบเป็นทีม หรือรูปแบบเป็นโตะ๊ประชุมก็ได ้ การจดัตามรูปแบบดงักล่าว 
จะทาํใหทุ้กคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดยไม่รบกวน
กลุ่มอื�น ๆ  โดยผูเ้รียนจะสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั�วถึง และผูส้อนสามารถเข้าไปสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สําหรับนักเรียนชั0นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 กระแสโลกยุคโลกาภิว ัตน์ ซึ� งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดการพัฒนาและ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั4งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ไดส่้งผล
กระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อประเทศเทศต่าง ๆ ทั�วโลก  โลกาภิวตัน์ สร้างระบบทุน
นิยมโดยใช้กลไกตลาด เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเน้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได้
ประชาชาติเป็นเครื�องวดัปัจจยัของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ จึงทาํให้เกิด
แข่งขนั แย่งชิงทรัพยากรโลกเพื�อสร้างความมั�งคั�งให้กบัประเทศ  เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรโลก      
ถูกทาํลายเพื�อสนองวามตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งรวดเร็ว  จนเกิดสภาวะเสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้ม 
สภาพจิตใจและเกิดปัญหาอื�น ๆ  ตามมาอีกมากมาย   
 ประเทศไทย ในฐานะที�อยู่ในสังคมโลก จึงไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าว 
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดน้าํแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่ง
พฒันาและดาํเนินการตามหลกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที�มุ่งเน้นผลประโยชน์ของปัจเจกชน  การไดรั้บ
ความพึงพอใจมากที�สุด การไดก้าํไรสูงสุด และการแข่งขนัเป็นสิ�งสําคญัในภาคเศรษฐกิจที�มุ่งเน้น   
การขยายตวัหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเป้าหมายจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที� 1-7 ตั4งแต่ พ.ศ. 2504-2539  มีขอ้สรุปว่าเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันา       
ไม่ย ั�งยืน  ซึ� งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาทางด้านสังคม              
จึงก่อให้เกิดความเสียหายในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก จากการที�ประเทศไทยได้
พฒันาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาทางดา้นวตัถุมาต่อเนื�องยาวนาน สังคมไทยจึงไดก้ลายเป็น
สังคมวตัถุนิยม บริโภคนิยม มุ่งความสําเร็จทางวตัถุ คนในสังคมแสวงหาความสําเร็จในชีวิตทางดา้น
เศรษฐกิจ อาํนาจและผลประโยชน์ เป็นเหตุทาํให้สังคมไทยปัจจุบนัเริ�มอ่อนแอลงเรื�อย ๆ และกาํลงั
เผชิญกบัภาวะวิกฤตหลายดา้น ทั4งทางดา้นการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะสิ�ง
ที�พึงวติกกงัวลเป็นอยา่งยิ�งนั4น คือ คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยเริ�มถดถอยอนัเป็นตน้เหตุที�จะนาํ
สังคมไทยไปสู่วกิฤตในอนาคตซึ�งสอดคลอ้งกบัรายงานของสหประชาชาติ เมื�อปี พ.ศ. 2550 ไดร้ะบุวา่ 
ประเทศไทยมีหลายปัญหาที�จาํเป็นตอ้งแกไ้ข เช่น ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ปัญหาเรื�องการกระจายรายได ้
ปัญหาการพฒันาระหวา่งเมืองกบัชนบท แต่ที�มีปัญหา คือการพฒันาคน เพราะระหวา่งการพฒันาที�
รวดเร็วไดมี้การเปลี�ยนแปลงที�ทาํให้เกิดปัญหาดา้นค่านิยม ศีลธรรมที�เสื�อมลง เช่นปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี4 สิน ปัญหาคอรัปชั�น ปัญหาเหล่านี4 มีแนวโนม้ที�จะทวคีวามรุนแรงยิ�งขึ4น  
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 ความลม้เหลวทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้มที�เสื�อมโทรมของประเทศ
ไทย ในช่วงที�ผ่านมา  ทาํให้มีการพิจารณาความผิดพลาดเกี�ยวกบัทฤษฎี  หรือแนวคิดจากประเทศ
ตะวนัตกที�อยู่เบื4องหลังการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคมในอดีตถึงปัจจุบัน สําหรับประเทศไทย           
ไดต้ระหนกัถึงความผิดพลาดอนัเกิดจากการนาํแนวคิดแบบตะวนัตกมาใช้ โดยไม่มีการประยุกต ์  
ใหเ้ขา้กบัพื4นฐานแนวคิดดั4งเดิมหรือบริบทของสังคมไทย  มีการเสนอทางออกให้กบัการแกไ้ขเพื�อให้
สังคมไทยรอดพน้ และสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมั�นคงและย ั�งยืนในยุคโลกาภิวตัน์  โดยกลบัมา
พิจารณาและดาํเนินการตามแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ� งสามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์, 2549) สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ในส่วนที� 3 แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการ
แผน่ดิน มาตรา 78(1)  ที�กล่าววา่ “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื�อพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั�นคงของประเทศอย่างย ั�งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคญั”  นอกจากนั4นแนวคิดและ
ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ ตั4งแต่ฉบบัที� 8 -10 
(พ.ศ. 2540-2554)  และต่อเนื�องถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติในปัจจุบนั ฉบบั
ที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการปฏิบติัของ
ประชาชนทุกระดบั และขบัเคลื�อนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัให้ชดัเจนในการพฒันาและบริหาร
ประเทศเป็นไปในทางสายกลาง ให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั4งดา้นวตัถุ สังคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลกัความพอเพียงที�มี
การวิเคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล และใชห้ลกัความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหวา่งมิติทางวตัถุกบั
จิตใจของคนในชาติ  และความสามารถในการพึ� งตนเองกับการแข่งขนัในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว่างสังคมชนบทกบัสังคมเมือง มีการเตรียม ระบบภูมิคุม้กนัด้วยการบริหารจดัการความเสี�ยง      
ให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงซึ� งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแส          
การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัทั4งภายนอกและภายในประเทศที�ปรับเปลี�ยนอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน
มากยิ�งขึ4 น เป็นทั4 งโอกาสและความเสี� ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพนัที�จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัที�มีอยู่พร้อมทั4งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศ    
ให้เขม้แข็งขึ4นมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหนา้
ต่อไป เพื�อประโยชน์สุขที�ย ั�งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551  ไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาผูเ้รียนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูอ่ยา่งพอเพียง พร้อมทั4งนโยบาย
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ขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่        
การเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอแนวทาง การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในโรงเรียนในส่วนของการจดัการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน
ตามเนื4อหาสาระที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรอย่างสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เน้นการปฏิบติัจริง เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัตนที�เหมาะสมในชีวิตประจาํวนั โดยมีแนวทาง
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ จดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ การแก้ปัญหา  จดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการทดลอง การปฏิบติัจริงทั4งในและ  
นอกสถานศึกษา และดําเนินการวดัผลให้ครอบคลุมทั4 งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะ ซึ� งมีเป้าหมายเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ดังที�คณะทาํงานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอน (2554: 5)  และสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ไดก้ล่าว
วา่ ผูที้�มีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง จะตอ้งมีทกัษะกระบวนการในการจดัการอยา่งพอเพียงมีการรู้จกั
ประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนที�มีอยู่ และรู้จกัสภาพ แวดลอ้มของชุมชนหรือสังคมที�อาศยัอยู ่      
มีการปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพื4นฐานของความถูกตอ้ง โดยใช้สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบ
ในการคิด พูด ทาํโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบติั และมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบ  
อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั4งภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์สอดคลอ้ง
กบั ปิยานุช พิบูลสราวุธ (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 45) ไดก้ล่าวว่า  การจดัการเรียนการสอนใน
สาระเศรษฐกิจพอเพียง มีองคป์ระกอบ3 ส่วนไดแ้ก่  1) เงื�อนไขของการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง คือ ตอ้งมี
ความรู้คู่คุณธรรม 2) ทกัษะกระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียง และ 3) เป้าหมายพอเพียงทางดา้น
ความรู้  คุณธรรม เจตคติ และด้านทกัษะตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551  
นอกจากนั4น ทิศนา  แขมมณี (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 24-25)ไดก้ล่าววา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสาระที�มีลกัษณะเป็นความรู้ประเภทขอ้เท็จจริง (Fact) ความรู้ประเภทความคิดรวบยอด 
(Concept) เป็นทกัษะกระบวนการคิดและเป็นคุณธรรม ค่านิยมและเจตคติ  ดงันั4น ในการจดัการ
เรียนการสอน ครูจะตอ้งมีความรู้เขา้ใจขอ้เท็จจริง (Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) ในสาระที�สอน 
และจดัการเรียนการสอนโดยเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการตามหลกัการความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนั และเงื�อนไขความรู้  คู่คุณธรรม และลงมือกระทาํเพื�อให้เกิดทกัษะ
กระบวนการคิด ภิรมยา อินทรกาํแหง (มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554: 6) กล่าววา่ การนาํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเรียนการสอนนั4น จะตอ้งฝึกใหน้กัเรียนคิดก่อน จึงจะนาํไปปฏิบติัตามได ้การ
คิดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จะตอ้งคิดโดยยดึหลกัที�วา่ดว้ย  3 ห่วง 2 เงื�อนไข ที�วา่ดว้ย  1) คิดอยา่ง
พอประมาณ คือคิดทาํอะไรให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจาํเป็น เหมาะสมกบัฐานะ
ของตนเอง ไม่เกินตวั มีความสมดุลกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มของตนเอง ดาํเนินชีวิต
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ที�เดินอยู่บนทางสายกลางที�เรียบง่าย ไม่ทะเยอทะยานแสวงหาความรู้จนไม่รู้จกัคาํวา่พอ  2) คิดอยา่งมี
เหตุผลที�อยู่บนพื4นฐานของความถูกตอ้ง อยู่บนพื4นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถูกตอ้งกบั
หลกักฎหมาย วฒันธรรมที�ดีงาม การมีเหตุผลตอ้งมีทกัษะการคิดในเชิงวิเคราะห์ แยกแยะสิ�งที�ดี ไม่ดี 
คิดอย่างมีวิจารณญาณที�สามารถตดัสินอยา่งมีเหตุผล ถูกตอ้งกบัสภาพที�ดาํรงอยูข่องสังคมสิ�งแวดลอ้ม
และของตนเอง และ3) มีภูมิคุม้กนั คือ การเตรียมพร้อมเพื�อป้องกนัความเสี�ยงในสิ�งที�อาจจะเกิดขึ4น 
หรือเตรียมรับผลกระทบต่าง ๆ ทั4งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ� งแวดล้อมและวฒันธรรมเพื�อสามารถ
ปรับตวัและสามารถรับมือได้ทนัท่วงทีต่อกระแสที�หลั�งไหล และอาจมีผลเกิดขึ4นตามมา หรือเป็น
ผลกระทบจากสิ�งที�คาดไม่ถึง และจะสําเร็จไดด้ว้ยเงื�อนไขดา้นความรอบรู้ ที�บุคคลจะตอ้งเรียนรู้และ
แสวงหาเพื�อเพิ�มพูนความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจนั4น ๆ ของตนเอง และที�สําคญัยิ�งอีกประการหนึ� งคือ
นอกจากความรอบรู้แลว้จะตอ้งมีคุณธรรม ความดีดว้ย  ดงันั4น จะเห็นไดว้่าการเรียนการสอนเพื�อให้
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียงไดน้ั4น ลาํดบัแรกจะตอ้งฝึกการคิดตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ที�วา่ ดว้ย  3 ห่วง ซึ� งประกอบดว้ย ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
ที�เป็นลาํดบัขั4นตอนเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินชีวิต 
ก่อนที�จะนาํไปปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมีพระราชดาํรัสชี4แนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกร
ชาวไทยโดยตลอดเพื�อให้รอดพน้และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงในกระแสโลกาภิวตัน์ และความ
เปลี�ยนแปลงของสังคมโลก นานกวา่ 25 ปีตั4งแต่ก่อนเกิดวกิฤติการณ์เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540  และ
ภายหลงัไดท้รงเน้นย ํ4าแนวทางแกไ้ข โดยมีหลกัคิดเพื�อการดาํรงชีวิต รวมถึงการพฒันาและบริหาร
ประเทศ ที�ตั4งอยู่บนพื4นฐานของทางสายกลาง คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตดัสินใจ เมื�อศึกษาแนวพระราชดาํริในเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดว้า่พระองคท์่านได้
ทรงประยุกต์แนวคิดจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�เน้นการดาํรงชีวิตแบบพอเพียง ดงัความใน
ตอนหนึ�งในพระราชกระแสที�วา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางยิ�งกวา่นี4 อีก คือคาํวา่พอ ก็พอเพียงนี4 ก็พอแค่นั4นเอง คนเรา
ถา้พอในความตอ้งการก็มีความโลภน้อย เมื�อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื�นน้อย ถ้า
ประเทศใดมีความคิดอนันี4  มีความคิดว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ 
ซื�อตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข พอเพียงนี4อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้
แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอื�น...”  

(มูลนิธิชยัพฒันา, 2558) 
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                    ความในพระราชดาํรัสนี4 ชี4 ให้เห็นขอบข่ายในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงที�ว่าด้วยหลกั
มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ที�มุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุดโต่ง โดยลด
ระดบัลงให้เพียงพอต่อความจาํเป็น  ดาํรงชีวิตที�เรียบง่าย พึ�งตนเองได ้ บริโภคอย่างพอเพียง ลดการ
พึ� งพาจากต่างประเทศ ซึ� งจะเป็นการเดินทางสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที�มีหลกัการสาํคญั คือ หลกัของเหตุและผลสิ�งต่าง ๆ ที�เกิด
มาในโลกนี4 ซึ� งเป็นผล ล้วนเกิดมาจากเหตุทั4งสิ4น  เมื�อหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตั4งอยู่หลกัของ
เหตุผล  การดําเนินชีวิตต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธหรือกระบวนการแห่งปัญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2544: 13) สาระสําคญั
ของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธนั4น ได้แยกกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั4นตอน คือ 
ขั4นตอนแรก เป็นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม ขั4นตอนที�สอง เป็นการใช้หลักโยนิโส
มนสิการ และขั4นตอนที�สาม เป็นธรรมานุธรรมปฏิบติั ทั4 งหมดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยเริ�มจากเมื�อรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํได้อย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น และ
ครบถ้วนแล้ว กระบวนการเรียนรู้ต่อมา คือ การคิดเอาสิ� งที�รับรู้นั4นมาย่อยจดัระเบียบ เป็นการคิด
อย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) และสุดท้ายเป็นการปฏิบติั การปฏิบัตินี4 นี4 เป็นจุดสําคญัที�ทาํให้
การศึกษาแบบตะวนัตกหลายสํานกัที�เน้นการใช้ความคิดลว้น ๆ เป็นการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญา 
ส่วนการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญาแลว้ยงัตอ้งอาศยัการ
ปฏิบติัเป็นส่วนสาํคญัอีกดว้ย 
              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีหลักการสอนที�หลากหลายและเหมาะสมแก่ผูฟั้งและ        
ผูส้นทนา  โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ทรงสอนเพื�อให้รู้จริงเห็นแจง้ในสิ�งที�
ควรรู้เห็น หมายถึงสิ�งใดที�ทรงรู้เห็นแลว้ แต่เมื�อทรงเห็นวา่ไม่จาํเป็นสําหรับผูฟั้ง ก็ไม่ทรงสอนใน
สิ�งนั4น   ทรงสอนให้รู้จริงเห็นแจง้เฉพาะเท่าที�จาํเป็น   ประการที�สอง  ทรงสอนเพื�อให้ผูฟั้งตรองตาม
แลว้เห็นจริงได ้ ผูฟั้งพอตรองตามแลว้เห็นดว้ยตนเอง คือสอนให้ใชปั้ญญาพิจารณาดว้ยตนเอง และ
ประการสุดทา้ย  พระองคท์รงสอนเพื�อให้ผูฟั้งไดรั้บผลแห่งการปฏิบติั คือทาํให้ผูป้ฏิบติัตามไดรั้บ
ผลตามสมควรแก่กาํลงัแห่งการปฏิบติัของตน  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธวิธีในสอน
การของพระพุทธองคเ์มื�อพิจารณาดว้ยโยนิโสมนสิการแลว้ เป็นสิ�งที�มีคุณค่าอนัประเสริฐ เป็นตวัอยา่ง
อนัดีในการนาํมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ� งจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็น
องคร์วมจนไดชื้�อวา่เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ โดยเฉพาะในสังคมไทย  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่ง
คําสอนและระบบจริยธรรมที� หย ั�งรากลึกแล้วในสังคมไทย  การเรียนการสอนตามหลัก
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พระพุทธศาสนา เป็นการปฏิบติัที�สอดคลอ้งกลมกลืนกบัรากฐานทางสังคมและวฒันธรรมไทยที�     
สั�งสมมาตั4งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั            
              รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั4นพื4นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วงชั4นที� 4 ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2554  ค่าเฉลี�ยของ
คะแนนในระดับประเทศ พบว่า สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตในสังคมมี
ค่าเฉลี�ยคะแนนสูงสุด คือ  38.97 รองลงมาคือ สาระภูมิศาสตร์มีคะแนนเฉลี�ย 33.61 สาระประวติัศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี�ย 32.67  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี�ย 32.37 และสาระเศรษฐศาสตร์          
มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุด คือ  29.31 ซึ� งสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี�ยระดบัโรงเรียนแกง้คร้อวิทยา อาํเภอแกง้คร้อ 
จงัหวดัชัยภูมิ  สํานกังานเขตพื4นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  ที�พบว่าสาระหน้าที�พลเมือง 
วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตในสังคม ค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ  36.25  รองลงมา คือ สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม มีคะแนนเฉลี�ย 32.04  สาระภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ย 31.72  สาระประวติัศาสตร์  มีคะแนน
เฉลี�ย 31.39และสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุด คือ 27.82  ดงันั4น สาระเศรษฐศาสตร์จึงเป็น
สาระการเรียนรู้ที�โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จะตอ้งเร่งพฒันาคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนซึ� งตํ�ากว่า
คะแนนเฉลี�ยระดับประเทศและคะแนนตํ� าที�สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบัการสํารวจสภาพปัญหาการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กบัการดาํเนินชีวิต
อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนแกง้คร้อวิทยา โดยผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา จาํนวน        
5 ท่าน  นักเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 9 คน  และผูป้กครองนักเรียนระดบัชั4น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน  6 คน  เกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ ในระหวา่ง
วนัที� 7-11 มกราคม 2556  ในส่วนของครูผูส้อน พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยในดา้นการดูแล
เอาใจใส่ในดา้นการเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้หรือการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ และการ
แสดงบทบาทของครูตามหลักกัลยาณมิตร 7  และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื�อฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ ในส่วนของนกัเรียน พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง การเรียนรู้หลกั
ความจริง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลกัโยนิโสมนสิการ  การรู้จกัความพอประมาณในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การใชจ่้ายทรัพย ์การบริโภคอาหาร และการกระทาํต่าง ๆ  การรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม เช่น 
การตรงต่อเวลา  การรู้จกัความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบติัที�เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ 
และการนาํความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที�เรียนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงในส่วน
ของผูป้กครอง พบวา่ มีความตอ้งการให้นกัเรียนที�อยูใ่นความปกครอง สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้าก
การจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงได ้ 
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 จากสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียนแก้งคร้อ  
วิทยาดงักล่าว แสดงว่า การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ในมาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกัด        
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า รวมทั4งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการดาํรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยระดบัประเทศ และไม่ไดน้าํมา
จดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดงันั4น จึงควรมีจดัการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั4 นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิด และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผูว้ิจยัจึงสนใจใช้
กระบวนการของการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนามาเป็นหลกัการแนวคิดในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนสาระที�  3 เศรษฐศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย สําหรับกระบวนการของการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา มีดงันี4  ประการแรก 
ปรโตโฆสะ เป็นปัจจยัภายนอก โดยการรับรู้เนื4อหาในบทเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ที�ถูกตอ้งจากผูส้อน 
หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลกักลัยาณมิตรประการที�สอง คือ โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจยัภายใน จดัเป็น
หลกัคิด โดยนาํเนื4อหาในสาระเศรษฐศาสตร์ที�เรียนรู้ไปคิดพิจารณาหาเหตุผล ร่วมกบัหลกับุพนิมิตของ
มรรค ซึ� งเป็นปัจจยัเกื4อหนุน ทาํให้มีความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง  เป็นการนาํสาระเศรษฐศาสตร์ที�เรียนรู้มา
สรุปเป็นหลกัการก่อนนาํไปปฏิบติั และประการที�สามไตรสิกขา เป็นหลกัปฏิบติัตามศีล คือ ดา้น
พฤติกรรมทางกาย  วาจาอย่างพอประมาณ  สมาธิ คือ ดา้นจิตใจและคุณธรรมเพื�อสร้างภูมิคุม้กนั 
และปัญญา คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจตามหลกัเหตุผล และประการที�สี�  ศึกษาผลการปฏิบติัตาม
หลกัภาวนา 4 ประกอบดว้ย  กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื4อกูลกบัสิ�งแวดลอ้ม
ทางกายภาพหรือวตัถุศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที� เกื4อกูลกับสิ� งแวดล้อม           
ทางสังคมหรือเพื�อนมนุษย ์จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ4นในคุณธรรม     
ความดีงามและความเขม้แข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข และปัญญาภาวนา การพฒันา
ปัญญา คือการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยั�งรู้ความจริงดังนั4น กระบวนการ            
ของการศึกษาตามแนวพุทธศาสน์ จึงเป็นแนวทางนําไปสู่การวิธีการเสริมสร้างคุณลักษณะ           
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
              จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจที�จะนํา
กระบวนการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา ซึ� งเป็นสถาบนัทางสังคม ที�เป็นรากฐานของสังคมและ
วฒันธรรมไทย และเป็นมรดกของชนชาติไทย มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อช่วย
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ส่งเสริมให้นักเรียนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัในสังคมโลกาภิวตัน์ต่อไป 

 
แนวคิดพื0นฐานที�รองรับรูปแบบการเรียนการสอน 

 

 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีแนวคิดพื4นฐาน ดงันี4  
 1.  แนวคิด ทฤษฎีตามแนวพุทธศาสน์ 
                            1.1  หลกัปรโตโฆสะคือ เสียงจากผูอื้�น การกระตุน้หรือชกัจูงจากภายนอก เช่น    การ
สั�งสอน การแนะนาํ การถ่ายทอด  การโฆษณา  การบอกเล่า ข่าวสาร ขอ้เขียน ชี4 แจง อธิบาย การเรียนรู้
จากผูอื้�นในสิ�งที�ดีงามถูกตอ้งจากบุคคลที�เป็นกลัยาณมิตรที�เป็นบุคคลผูเ้พียบพร้อมดว้ย คุณสมบติัที�
จะสั�งสอน แนะนาํ ชี4 แจง  ชกัจูงช่วยบอก ช่วยสอน หรือเป็นตวัอยา่งให้ผูอื้�นดาํเนินไปในแนวทาง
แห่งการฝึกฝนอบรมอยา่งถูกตอ้ง ผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นกลัยาณมิตรจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นคนดี เป็นคน
มีปัญญาและเป็นคนมีคุณธรรมตาม กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิโย (น่ารัก)  ครุ (น่าเคารพ)  
ภาวนีโย  (น่าเจริญใจ)  วตฺตา จ (รู้จกัพูดให้ไดผ้ล)  วจนกฺขโม  (ทนต่อถอ้ยคาํ)คมฺภีรcฺจ กถ ํกตฺตา 
(แถลงเรื�องลํ4 าลึกได)้ และโน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชกัจูงไปในทางเสื�อมเสีย) ซึ� งเป็นองค์ประกอบ
ภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางสังคม ซึ� งเป็นวธีิการแห่งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 622-633)   
  1.2 หลักโยนิโสมนสิการหมายถึง การทาํในใจโดยแยบคาย ซึ� งเป็นหลักของ      
การคิดที�ทาํให้มนุษยรู้์จกัมอง รู้พิจารณาสิ�งทั4งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจยั สืบคน้จาก
ตน้เหตุตลอดทางจนถึงผลสุดทา้ยที�เกิดแยกแยะเรื�องออกให้เห็นตามสภาวะที�เป็นจริง ซึ� งทาํให้สามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา โดยโยนิโสมนสิการ ในคมัภีร์ชั4นอรรถกถา
และฎีกาไดไ้ขความไวโ้ดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ คือ อุบายมนสิการ (คิด
ถูกวธีิ ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ) การณมนสิการ (คิดอยา่งมีเหตุผล)และอุปปาทกมนสิการ (คิดเร้า
กุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671)  ถา้บุคคลไม่รู้จกัโยนิโสมนสิการ กลัยาณมิตรจะตอ้ง
เข้ามาช่วยเหลือ ซึ� งโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัให้เกิดปัญญา คือ ทาํให้เกิด
สัมมาทิฐิ  นอกจากนั4น พระพรหมคุณาภรณ์( 2552: 676-727) ไดป้ระมวลโยนิโสมนสิการเป็นแบบ
ใหญ่ ๆ 10 วิธีคือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วิธีคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ วิธีคิดแบบสามญั
ลกัษณ์ วธีิคิดแบบอริยสัจ วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชัวาท    
ในการวจิยัครั4 งนี4  ผูว้จิยัใชห้ลกัโยนิโสมนสิการ ในส่วนของการณมนสิการ (คิดอยา่งมีเหตุผล) และ
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โยนิโสมนสิการที�มุ่งสกดัหรือบรรเทาตณัหา ได้แก่  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วธีิคิดแบบเร้าคุณธรรม วธีิคิดแบบเป็นอยูปั่จจุบนั และวธีิคิดแบบวภิชัวาท  
 
นอกจากนั4นโยนิโสมนสิการยงัเป็นปัจจยัเกื4อหนุนให้เกิดคุณลกัษณะความพอเพียงในดา้นความมี
เหตุผล 
  1.3 หลกัไตรสิกขา เป็นแกนนาํแห่งกระบวนการของการศึกษา ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ 
เมื�อสัมมาทิฏฐิเป็นแกนนาํ และเป็นฐานแลว้ กระบวนการของการศึกษาภายในตวับุคคลก็จะดาํเนิน
ไปได ้โดยแบ่งเป็น 3 ขั4นตอนใหญ่ เรียกวา่ ไตรสิกขาคือ ขั4นตอนที� 1  การฝึกฝนอบรมในดา้นความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุจริตทางกาย วาจา อาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา หรือ ศีลขั4นตอนที� 2
การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต
เรียกว่า อธิจิตสิกขา หรือสมาธิ และขั4นตอนที� 3 การฝึกฝนอบรมปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจ          
สิ�งทั4ง หลายตามความเป็นจริง ตามเหตุปัจจยัที�ทาํให้แกไ้ขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทนั
โลกและชีวิต จนทาํให้จิตบริสุทธิa  หลุดพน้จากการยึดมั�นถือมั�นในสิ�งต่าง ๆ ดบักิเลสดบัทุกข์ได ้
เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา หรือปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915) 
  1.4  หลักภาวนา 4  คาํว่า ภาวนา แปลว่า ทาํให้เจริญ ทาํให้เป็น ซึ� งตรงกบัคาํว่า      
การพฒันา มี 4 ประการ คือ  1) กายภาวนา การพฒันากาย คือ มีความสัมพนัธ์เกื4อกูลกบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ หรือวตัถุ  2) ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสัมพนัธ์ที�เกื4อกูลกบัสิ�งแวดลอ้มทาง
สังคม หรือเพื�อนมนุษย ์3) จิตภาวนา การพฒันาจิต คือ การทาํจิตให้เจริญงอกงามขึ4นในคุณธรรม 
ความดีงามและความเข้มแข็งมั�นคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุข และ 4) ปัญญาภาวนา          
การพัฒนาปัญญา คือการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยั�ง รู้ความจริง              
(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2545: 371-373) 
               ในการวิจยัครั4 งนี4  ผูว้ิจยัไดน้าํกระบวนการของการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยเริ� มต้นจากหลักคิด โดยใช้  ปรโตโฆสะ               
ที�ประกอบดว้ย กลัยาณมิตรที�ดี (ปัจจยัภายนอก) เพื�อนาํไปสู่โยนิโสมนสิการ(ปัจจยัภายใน) เป็นปัจจยั
เกื4อหนุนในขั4นก่อนเขา้สู่มรรค เชื�อมต่อด้วยหลกัปฏิบติั คือ ไตรสิกขา คือ การฝึกศึกษาพฒันา
ความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้ม  พฒันาจิตใจ และพฒันาปัญญาตามหลกัแห่ง ศีล สมาธิและปัญญา 
เมื�อปฏิบติัการฝึกดว้ยสิกขาแลว้ศึกษาผลของการพฒันาดว้ยภาวนา 4  ประกอบดว้ย   มีความใฝ
เรียนรู้ (กายภาวนา) , มีวินยั  (ศีลภาวนา) , มีความอดทน (จิตภาวนา) , มีความพอประมาณ (ปัญญา
ภาวนา), มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา)  และมีภูมิคุม้กนั (ปัญญาภาวนา) 
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 2.  แนวคิด ทฤษฎปีรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
                   จากแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูว้ิจยัได้สังเคราะห์
พบวา่ มีแนวคิด ดงันี4    
  2.1 หลกัการ 3 ประการ คือ   1) ความพอประมาณการดาํเนินชีวิตดว้ยความพอดี
ตามหลกัทางสายกลาง   2) มีเหตุผล การดาํเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจยัอย่าง    
รอบดา้น  และ 3)มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีการดาํเนินชีวติใหพ้ร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท   
  2.2 เงื�อนไข  2 ประการ คือ  1) มีความรู้  สําหรับการดาํเนินชีวิตด้วยความรอบรู้    
มีทกัษะกระบวนการ รอบคอบ และระมดัระวงั และ 2)มีคุณธรรม สําหรับการดาํเนินชีวิตด้วย   
ความซื�อสัตยสุ์จริต อดทน ประหยดั มีวนิยั มีความเพียรพยายาม และมีความรับผดิชอบ 
                  ในการวิจยัครั4 งนี4  ผูว้ิจยันาํแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ4นกบันักเรียนในด้าน
หลกัการคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั  ในดา้นเงื�อนไขคุณธรรมคือ ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั 
มีความอดทน 
 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขั4นตอนต่าง ๆ นํามากาํหนดเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการ เรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย  5  ขั4น คือ     
1) ขั4นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ) เป็นการสร้างการรับรู้ตามเนื4อหาสาระการ
เรียนรู้ โดยผูส้อนทาํหนา้ที�ตามหลกักลัยาณมิตร 2) ขั4นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) เป็นการฝึก
การใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  3) ขั4นคน้พบหลกัการ 
(สัมมาทิฏฐิ) เป็นการสร้างความเชื�อความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตามหลกัการ  กฎเกณฑ์ หรือขอ้ตกลงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  4) ขั4นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) เป็นระบวนการพฒันา
ทางกาย จิต และปัญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ 5) ประเมินผลและประยุกตใ์ช ้
(ภาวนา 4) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้และนาํประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเรียนรู้จากแนวทางพฒันา
ทางกาย ศีล จิต และปัญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์นสถานการณ์จาํลอง
หรือชีวติจริง  

 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 รูปแบบการเรียนการสอตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6  องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการ2) วตัถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน         
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4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัที�เอื4อต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม   
หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน  ดงันี4                
 1. หลกัการ: การจดัการเรียนการสอนโดยประยุกตใ์ชก้ารจดัการเรียนตามแนวพุทธศาสน์
โดยใชห้ลกัปรโตโฆสะ หลกัโยนิโสมนสิการ หลกัสัมมาทิฏฐิ หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4 
 2. วตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาตอนปลายในดา้นความใฝ่เรียนรู้ มีวินยั มีความ
อดทนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
                     3.  ปัจจยัที�เอื4อต่อการเรียนการสอน 
  3.1 ระบบสังคม   
                                ผูเ้รียนร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํงานโดยหมุนเวยีนหนา้ที�ภายในกลุ่ม มีความเป็นตวั
ของตวัเอง ผูส้อนควรมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและพฒันาคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนื�อง 
                                การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนแบบกลัยาณมิตร โดยปฏิบติัตนให้เป็น
ผูที้�น่ารัก  น่าเคารพ ทาํได ้พูดให้เกิดความกระจ่างได ้อดทนต่อคาํพูดได ้รู้จริง และชี4นาํไปในทางที�ถูก 
ทาํหนา้ที�ชี4 แนะและให้ความสะดวกในการเรียนรู้ทั4งในดา้นหลกัการ ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด แหล่งเรียนรู้  
การตรวจสอบ และการประเมินผล 
                         3.2  หลกัการตอบสนอง 
   ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เปิดเผยและยติุธรรม ตั4งคาํถามเป็นมี
ความใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็น  สนใจเนื4อหาบทเรียนอย่างจริงจงั ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และคิด
สัมพนัธ์กบัความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและบริบทที�กวา้งขึ4นตามหลกัเหตุผล   
   ผูส้อนสามารถให้ขอ้มูลยอ้นกลบัสิ� งที�ผูเ้รียนเรียนรู้ กระตุน้ผูเ้รียนตั4งคาํถาม
เพื�อการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลายต่อเนื�อง  เชื� อมโยงความรู้ และฝึกฝนปฏิบัติทักษะ
กระบวนการในการจดัการอยา่งพอเพียง เพื�อให้ผูเ้รียนเขา้ใจทกัษะกระบวนการวา่  3 ห่วงจะตอ้ง
เกิดขึ4 นพร้อม ๆ กัน คือ พอประมาณต้องเป็นการพอประมาณแบบมีเหตุผล และต้องเป็นการ
พอประมาณที�มีภูมิคุม้กนัหรือมีความรอบคอบดว้ย 
  3.3  ระบบสนบัสนุน   
   การจดับรรยากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม สิ� งอาํนวยความ
สะดวก และสื� อการเรียนการสอนเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือกับ
ผูป้กครองเพื�อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 
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 6. กระบวนการเรียนการสอน  แบ่งการดาํเนินการเป็น 5  ขั4นตอน  ดงันี4  
 

ขั4นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1. ขั0นสร้างศรัทธาและเสนอ 
ข้อเทจ็จริง(ปรโตโฆสะ)เป็น
ขั4นตรวจสอบ และใหค้วามรู้ 
พื4นฐานที�สาํคญัหรือจาํเป็นให้
เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้
ใหม่ และใหค้วามรู้ใหม่แก่ 
ผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิด 
การรับรู้ ซึ�งเป็นกระบวนการ 
ที�เกิดจากการสมัผสัทางกาย  
(ตา หู จมูก ลิ4น กาย) ผา่นสื�อ
การเรียนรู้และกิจกรรมเรียนรู้
ดว้ยการลงมือปฏิบติั การสนทนา  
 การอภิปราย  ซกัถาม คน้ควา้ 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยผูส้อน 
กลัยาณมิตร (น่ารัก  น่าเคารพ 
 ทาํได ้พดูใหเ้กิดความกระจ่าง 
ได ้อดทนต่อคาํพูดได ้รู้จริง และ 
ชี4นาํไปในทางที�ถูก) ทาํหนา้ที� 
ชี4แนะและใหค้วามสะดวกใน
การเรียนรู้ทั4งในดา้นหลกัการ 
ทฤษฎี วธีิการ วธีิคิด  
แหล่งเรียนรู้  การตรวจสอบ และ 
การประเมินผล 

1. ตรวจสอบความรู้ 
พื4นฐานเดิมในเรื�องที�
ศึกษา 
2. ครูใหค้วามรู้พื4นฐาน 
ที�สาํคญัหรือจาํเป็นใน
เรื�องที�ศึกษา 
3. ครูแจง้จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 
4. นกัเรียนรับความรู้ 
ใหม่ในเรื�องที�ศึกษา 
ผา่นกิจกรรมและสื�อ 
การเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้ 
เดิมในเรื�องที�ศึกษา  
โดยการตั4งคาํถาม หรือ 
ทาํแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
2. ครูใหค้วามรู้พื4นฐาน 
ที�สาํคญัหรือจาํเป็นใน
เรื�องที�ศึกษา 
3. ครูใหน้กัเรียนศึกษา 
ความรู้ใหม่ในเรื�องที�
ศึกษาโดยผา่นกิจกรรม
การอภิปราย  
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
และสื�อการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนตอบ 
คาํถามหรือทาํ
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
2. นกัเรียนทาํความ 
เขา้ใจเกี�ยวกบัความรู้
พื4นฐานก่อนเรียน 
3. นกัเรียนทาํความ 
เขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�อง
ใหม่ที�ศึกษา โดยผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้
และสื�อการเรียนรู้ 

2. ขั0นสะท้อนคดิ  
(โยนิโสมนสิการ)เป็นขั4นที�
นกัเรียนนาํการรับรู้ในขั4นสร้าง
ศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริงมาสู่
ระบบการคิดหาเหตุในดา้นการ
มีจุดหมายความเป็นไป
ตามลาํดบัขั4นตอน   

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
กลุ่มละ 4-6 คน 
2. นกัเรียนใน 
กลุ่มร่วมกนัอภิปราย 
ในดา้นจุดหมาย  
ลาํดบัขั4นตอน  

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
โดยการจบัสลาก 
2. ครูชี4แนะแนวทางให ้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายในดา้น
จุดหมาย ลาํดบัขั4นตอน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 
โดยการจบัสลาก 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายใน
ดา้นจุดหมาย ลาํดบั 
ขั4นตอน หลกัเหตุผล 
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ขั4นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็น
กบัสิ�งที�เกิดขึ4น และประโยชน์ 
ที�เกิดขึ4น 
 

หลกัเหตผุล และ 
ประโยชน์ที�ไดรั้บใน
เรื�องที�ศึกษา 

หลกัเหตผุล และ 
ประโยชน์ที�ไดรั้บใน
เรื�องที�ศึกษา 
3. เปิดโอกาสให ้
นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระโดย
เป็นไปตามหลกัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 

และประโยชนที์�
ไดรั้บในเรื�องที�ศึกษา 
3. นกัเรียนแสดง 
ความคิดเห็นอยา่ง
อิสระโดยเป็นไป
ตามหลกัโยนิโส
มนสิการ 

3. ขั0นค้นพบหลกัการ 
(สมัมาทิฏฐิ) เป็นขั4นที�นกัเรียน 
นาํกระบวนการคิดที�ไดจ้าก 
ขั4นสะทอ้นคิดมาสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด หรือ 
หลกัการ เพื�อสร้างความเชื�อ 
และความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ช่วยสรุปความคิด 
รวบยอดหรือหลกัการ
ในเรื�องที�ศึกษาเป็น
เอกสารแผนภาพ 
หรืออื�น ๆ 
2. ตวัแทนนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มนาํเสนอ
ผลสรุปใน (ขอ้ 1) 
ใหก้ลุ่มเพื�อนอื�น ๆ 
รับทราบ 

ครูชี4แนะแนวทางให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วย
สรุปความคิดรวบยอด
หรือหลกัการในเรื�องที�
ศึกษาเป็นเอกสาร
แผนภาพหรืออื�น ๆ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยสรุปความคิด 
รวบยอดหรือ
หลกัการในเรื�องที�
ศึกษาเป็นเอกสาร
แผนภาพหรืออื�น ๆ 

4.  ขั0นสู่กระบวนการเรียนรู้ 
 (ไตรสิกขา)เป็นขั4นที�ให้
นกัเรียนอภิปราย วเิคราะห์ 
 ตามหลกัการที�กาํหนดไวใ้น
ขั4นสืบคน้หลกัการ ในประเด็น 
การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและ
สิ�งแวดลอ้มทางสงัคม 
(ศีล) ทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม (สมาธิ) และทางดา้น
ความรู้ความจริงตามหลกั
เหตผุล (ปัญญา) โดยจดั 
อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ย ก่อนแลว้นาํผลการ 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย
เกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษา 
ตามหลกัการที�กาํหนด
ไวใ้นขั4นสืบคน้หลกัการ 
ในประเดน็ต่อไปนี4  
การมีปฏิสมัพนัธ์ 
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ 
   1.1 การมีปฏิสมัพนัธ์ 
ทางสงัคม   
    1.2 ดา้นคุณธรรม 
 จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง 

1.  ครูชี4แนะแนวทาง 
ในการอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ยเกี�ยวกบัการมี
ปฏิสมัพนัธ์ 
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ การมี 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง
และ) ดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจในเรื�องที�
ศึกษา 
 

1. นกัเรียนร่วมกนั 
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย
เกี�ยวกบัการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�ง 
แวดลอ้มทาง
กายภาพ การมี 
ปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม  ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจในเรื�องที�ศึกษา 
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ขั4นตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้มา
เสนอต่อเพื�อนทั4งชั4นเรียน 
 
 
 
 
 

1.3 ดา้นความรู้ความ 
เขา้ใจในเรื�องที�ศึกษา 
2. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนาํ 
ผลอภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ยมา
เสนอต่อเพื�อนนกัเรียน
หนา้ชั4นเรียน 

2. ครูชี4แนะแนวทาง 
ของตวัแทนแต่ละ
กลุ่มนาํผลอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มยอ่ยมาเสนอต่อ
เพื�อนนกัเรียน 
หนา้ชั4นเรียน 

2. ตวัแทนนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มนาํผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ยมา
เสนอต่อเพื�อนนกัเรียน
หนา้ชั4นเรียน 

5.  ขั0นประเมนิผลและ 
ประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) เป็นขั4น 
ที�นกัเรียนร่วมกนัประเมินผล
งานของกลุ่มเพื�อนที�เกิดขึ4นใน
ขั4นสู่กระบวนการเรียนรู้  
ในดา้นแนวปฏิบติัการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ (กายภาวนา) 
ดา้นการอยูร่่วมกนัในสงัคม  
(ศีลภาวนา) ดา้นคุณธรรมและ
สภาพจิต (จิตภาวนา) และ 
ดา้นความรู้เขา้ใจ ความจริง  
การคิดตามหลกัเหตุผล 
(ปัญญาภาวนา)แลว้คดัเลือก
ผลงานของกลุ่มที�สามารถ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงเพียง 
กลุ่มเดียว เพื�อนาํมาวางแผน 
และนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
โดยผา่นกิจกรรมการฝึกปฏิบติั
ทั4งใน และนอกเวลาเรียน 
 
 
 
 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
ประเมินผลงานหรือผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในดา้นแนว
ปฏิบติัการปฏิสมัพนัธ์
กบัสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ (กายภาวนา) 
ดา้นทกัษะทางสงัคม 
(ศีลภาวนา) 
ดา้นคุณธรรม 
(จิตภาวนา) และ 
ในดา้นความรู้เขา้ใจ 
ความจริง การคิดตาม 
หลกัเหตผุล (ปัญญา 
ภาวนา)  
2. ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
คดัเลือกผลงานของกลุ่ม
นกัเรียนที�สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 
3. ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
วางแผนปฏิบติัตาม
ผลงานที�ไดค้ดัเลือกและ
นาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริงทั4งในและ 
นอกเวลาเรียน 

ครูชี4แนะแนวทางให้
นกัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานหรือ
ผลอภิปราย
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
การคดัเลือกผลงาน
ของกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริง และ 
นาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติจริงทั4งในและ 
นอกเวลาเรียนใน
ดา้นปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ(กายภาวนา) 
ดา้นทกัษะทางสงัคม 
(ศีลภาวนา)  
ดา้นคุณธรรมและ 
(จิตภาวนา) 
ดา้นความรู้เขา้ใจ  
ความจริง การคิด 
ตามหลกัเหตผุล 
(ปัญญาภาวนา)  
 

1.นกัเรียนร่วมกนั
ประเมินผลงานหรือผล
อภิปรายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในดา้น
ปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 
(กายภาวนา) 
ดา้นทกัษะทางสงัคม 
(ศีลภาวนา)  
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
(จิตภาวนา) 
ดา้นความรู้เขา้ใจ  
ความจริง การคิดตาม 
หลกัเหตผุล (ปัญญา 
ภาวนา)  
2. นกัเรียนร่วมกนั 
คดัเลือกผลงานของ
กลุ่มที�สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 
3. นกัเรียนร่วมกนั 
วางแผนปฏิบติัตาม
ผลงานที�ไดค้ดัเลือก
และนาํไประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติจริงทั4งในและ 
นอกเวลาเรียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

รายวชิาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์ ) รหัสวชิา ส31101  ชั0นมัธยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที�  1 เรื�องเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาตนเองและสังคม   จํานวน  4  ชั�วโมง 

……………………………………………………………………………………………………. 
1. สาระที� 3  เศรษฐศาสตร์ 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี0วดั 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้   ส.3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภคการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่จาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั4งเข้าใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
 2. ตัวชี0วดั  ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 
 

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีภูมิคุม้กนัและมีเงื�อนไข 2 ประการ คือ มีความรู้และคุณธรรม การนาํไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้และบริการ จะตอ้งมี
ความเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัทั4งในด้านหลกัการและเงื�อนไข จึงจะสามารถช่วยป้องกนัและแก้ไข
วกิฤตดา้นเศรษฐกิจและสังคมของส่วนบุคคล สังคมและประเทศได ้
 

4. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 1. มีความใฝ่เรียนรู้ 
 2. มีวนิยั 
 3. มีความอดทน 
 4. มีความพอประมาณ 
 5. มีเหตุผล 
 6. มีภูมิคุม้กนั 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความสําคญั และประวติัความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
 2. บอกแนวทางในการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน
ชีวติตนเองและครอบครัวได ้
 3. บอกแนวทางในการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การคา้และบริการได ้
 4. ฝึกปฏิบติัการเสริมสร้างตามคุณลกัษณะในด้านมีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  มีความ
อดทน พอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
 

6. เนื0อหา/สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมาย  ความสาํคญัและประวติัความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว 
 3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคา้
และบริการ 
 4. ฝึกปฏิบติัการเสริมสร้างคุณลกัษณะด้านใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความอดทน  มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั 
 

7. การวดัและประเมินผล 
 

สิ�งที�ต้องการวดัและ
ประเมินผล 

วธีิการ เครื�องมือ แหล่งข้อมูล/ 
เกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อ 1 อธิบายความหมาย 
ความสาํคญัและประวติัความ
เป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้

1. ทาํแบบทดสอบ 
2. การตรวจผลงาน 

 
 
 

1. แบบทดสอบ 
2. ใบงานที� 2  สะทอ้นคิด 
3. ใบงานที� 3  คน้พบ 
                       หลกัการ 

นกัเรียน/ร้อยละ 60 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อ2 บอกแนวทางในการ
ประยกุต ์ใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน
ชีวติตนเองและครอบครัวได ้

1. ทาํแบบทดสอบ 
2. การตรวจผลงาน 

 
 

1. แบบทดสอบ 
2. ใบงาน 4  เขา้สู่กระบวน 
                    การเรียนรู้  
 

นกัเรียน,ชิ4นงาน/ 
ร้อยละ 60 
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7. การวดัและประเมินผล (ต่อ) 
 

สิ�งที�ต้องการวดัและ
ประเมินผล 

วธีิการวดั เครื�องมือ แหล่งข้อมูล/ 
เกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อ 3  บอกแนวทางใน 
การประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมการคา้และ
บริการได ้

1. ทาํแบบทดสอบ 
2. การตรวจผลงาน 
 
 
 

1. แบบทดสอบ 
2. ใบงานที� 4  เขา้สู่กระบวน 
                       การเรียนรู้  
 

นกัเรียน, 
ชิ4นงาน/ร้อยละ 60  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
ข้อ 4  ฝึกปฏิบติัเสริมสร้าง 

1.สอบวดัคุณลกัษณะ 
2. ประเมินคุณลกัษณะโดย 

1.  แบบประเมินคุณลกัษณะ 
     อนัพึงประสงค ์

นกัเรียน/ระดบั
พฤติกรรม         

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ครูผูส้อน เพื�อนนกัเรียน
และผูป้กครอง 

2. แบบสอบวดัคุณลกัษณะ 
   อนัพึงประสงค ์

1 = รับรู้ 
2 = ตอบสนอง 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ 
2. มีวนิยั 

3. เขียนรายงานตนเอง 
4. สมัภาษณ์ครูผูส้อน  

3. แบบสมัภาษณ์ 
4. แบบรายงานตนเอง 

3 = เห็นคุณค่า 
4.= จดัระบบคุณค่า 

3. มีความอดทน 
4. มีความพอประมาณ 
5. มีเหตุผล 
6. มีภูมิคุม้กนั 
 

เพื�อนนกัเรียนและ
ผูป้กครอง 

 5 = สร้างลกัษณะ 
      นิสยั 

 
8. กจิกรรมการเรียนรู้ 
  ชั�วโมงที� 1              
 ขั0นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเทจ็จริง (ปรโตโฆสะ) 
 1. ให้นกัเรียนฟังเพลง “อยูอ่ย่างพอเพียง” แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัเพลงที�ฟังใน
ดา้น  เนื4อเพลงกล่าวถึงสาระสําคญัอะไรบา้ง  และมีความสําคญัอย่างไร เพื�อนาํเขา้สู่เรื�องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนในเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน และตั4งคาํถามใหน้กัเรียนตอบ  
 3. ครูให้ความรู้พื4นฐานที�สําคญั หรือจาํเป็นเพิ�มเติมในเรื� องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 5. จดันกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เพื�อศึกษาใบความรู้ในเรื�องประวติัความเป็นมา 
ความหมาย และความสาํคญั และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ใบงานที� 1)          
 ชั�วโมงที� 2 
         ขั0นสะท้อนคิด (โยนิโสมนสิการ) 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี�ยวกับประวติัความเป็นมา ความหมาย  
ความสําคญัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านจุดหมาย ลาํดบัขั4นตอน หลกัเหตุผล และ
ประโยชน์ที�จะไดรั้บ (ใบงานที� 2) 
 ขั0นค้นพบหลกัการ (สัมมาทฏิฐิ)     
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมสรุปสาระสาํคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใบงานที� 3) 
  ชั�วโมงที� 3 
 ขั0นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) 
 8. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกับแนวคิดแนวปฏิบติัในการ
ดาํเนินชีวิตตนเอง ครอบครัว ดงันี4  1) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มหรือวตัถุ 2) ดา้นการอยู่
ร่วมกนัในสังคม  3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ4) ดา้นความรู้ความเขา้ใจตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแลว้ร่วมกนักาํหนดแนวทางนาํไปประยุกตใ์ช้ชีวิตประจาํวนัของตนเองและของ
กลุ่ม (ใบงานที� 4) 
 9. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกับแนวคิดแนวปฏิบติัในการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้และบริการ  ดงันี4
1) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุและสิ�งแวดลอ้ม 2) ดา้นการอยู่ร่วมกนัในสังคม 3) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และ 4) ด้านความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วร่วมกัน
กาํหนดแนวทางนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัของตนเองและกลุ่ม (ใบงานที� 4) 
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            ชั�วโมงที� 4 
                  10. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม นาํผลการอภิปรายในขอ้ 8 และขอ้ 9 มานาํเสนอหนา้ชั4น 
 ขั0นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) 
                  11. นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกแนวทางปฏิบติัในขอ้ 10 ของกลุ่มที�ได้รับการ
พิจารณาแลว้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชป้ฏิบติัไดจ้ริง  แลว้ร่วมกนัวางแผนและนาํไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัของตนเองและของกลุ่ม ทั4งในเวลาและนอกเวลาเรียนตามจาํนวนครั4 งหรือวนัตามที�
กาํหนด  (ใบงานที� 5 ) 
                  12. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
                  13. นกัเรียนเขียนรายงานพฤติกรรมตนเอง 
                   

9. สื�อและแหล่งเรียนรู้ 
1. เพลง “อยูอ่ยา่งพอเพียง” 
2. ใบความรู้ ประวติัความเป็นมา ความหมาย และความสําคญั หลกัการและ

เงื�อนไข และการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้
3. ใบงานที� 1 การเสนอขอ้เทจ็จริง 
4. ใบงานที� 2 การสะทอ้นคิด 
5. ใบงานที� 3 การคน้พบหลกัการ 
6. ใบงานที� 4 การเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ 
7. ใบงานที� 5 ประเมินผลและการประยกุตใ์ช ้
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ใบงานที� 1 
เรื�อง  การเสนอข้อเทจ็จริง 

รายวขิาสังคมศึกษา ส 31101  ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 

 
คําชี0แจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม เพื�อศึกษาใบความรู้ดงัต่อไปนี4  
 กลุ่มที� 1-2  ใบความรู้ที� 1   เรื�องความหมายและความสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                                               พอเพียง 
                กลุ่มที� 3-4  ใบความรู้ที� 2   เรื�องประวติัความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลุ่มที� 5-7  ใบความรู้ที� 3   เรื�องการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวติ 
                                                               ของตนเองและครอบครัว 
 กลุ่มที� 8-10 ใบความรู้ที� 4  เรื�องการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
                                                               อุตสาหกรรมการคา้และบริการ 
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ใบงานที� 2 
เรื�อง การสะท้อนคิด 

รายวขิาสังคมศึกษา ส 31101  ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 

 
คําชี0แจง   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ อภิปรายเกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงกบั 
 การพฒันาตนเองและสังคมในดา้นจุดหมาย ลาํดบัขั4นตอน เหตุผล  และ 
 ประโยชน์ที�ไดรั้บ ดงันี4  

 

1. ความหมาย และความสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดหมายของเรียน ลาํดบัขั4นตอนของการเรียน เหตผุลของเรียน ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
จากการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ประวติัความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดหมายของเรียน ลาํดบัขั4นตอนของการเรียน เหตผุลของเรียน ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
จากการศึกษา 

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

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

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

............................... 
................................. 
................................ 
................................ 
................................. 
............................... 
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3. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวติของตนเองและครอบครัว 
 

จุดหมายของเรียน ลาํดบัขั4นตอนของการเรียน เหตผุลของเรียน ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
จากการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................. 
.................................. 
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4.  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ 
 

จุดหมายของเรียน ลาํดบัขั4นตอนของการเรียน เหตผุลของเรียน ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
จากการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................. 
.................................. 
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ใบงานที� 3 
เรื�อง  การค้นพบหลกัการ 

รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101  ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 

 
คําชี0แจง   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมสรุปสาระสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 
                 ตนเองและสังคม ดงัต่อไปนี4  
 

สรุปสาระสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายและ
ความสาํคญัของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

…………………... 
…………...……... 
……………...…... 
……………….... 
………………..... 
………………..... 
………………..... 
…………………... 
…………………... 
………………...... 
…………………... 
…………………... 
…………………... 
…………………... 
…………………... 
………………...... 
………………...... 
 

ประวติัความเป็นมา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

…………………... 
…………………... 
………………..... 
………………..... 
………………..... 
………………..... 
…………………... 
…………………... 
…………………... 
…………...…….... 
…………………... 
…………..…….... 
…………………... 
………………..... 
…………………... 
………………...... 
………………....... 
...............................
... 

การประยกุตใ์ช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาํเนินชีวติของ

ตนเองและครอบครัว 

………………...... 
…………….....… 
………………...... 
……………......… 
…………….......… 
………………...... 
………………...... 
………………..... 
………………...... 
………………...... 
………………...... 
………………..... 
………………...... 
………………..... 
………………....... 
………………...... 
……………......… 

 

การประยกุตใ์ช้
เศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม  

การคา้และบริการ 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

. 
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ใบงานที� 4 
เรื�อง การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 

รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101  ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 

 
คําชี0แจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ อภิปราย เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ในดา้น 1) สิ�งแวดลอ้มกายภาพในการดาํเนินงาน 2) การอยูร่่วมกนัในสังคม 3) คุณธรรม  
                 จริยธรรม และ 4) ดา้นความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในหวัขอ้ต่อไปนี4  
 

1. ความหมายและความสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ 

และวตัถุ 

การอยูร่่วมกนัในสงัคม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.ประวติัความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ 

และวตัถุ 

การอยูร่่วมกนัในสงัคม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

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

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

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

............................... 
................................. 
................................ 
................................ 
................................. 
............................... 
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3. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวติของตนเองและครอบครัว 
 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ 

และวตัถุ 

การอยูร่่วมกนัในสงัคม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ 
 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ 

และวตัถุ 

การอยูร่่วมกนัในสงัคม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

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

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

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

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

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

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

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

................................. 
.................................. 
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ใบงานที� 5 
เรื�อง การประเมินผลและประยุกต์ใช้ 

รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101  ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 

 
คําชี0แจง      ใหน้กัเรียนร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากกลุ่มเพื�อนจากใบงานที� 4 ที� 
                    พิจารณาแลว้สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง แลว้ร่วมกนัวางแผนและนาํไปประยกุตใ์ช ้ 
                   ในชีวติประจาํวนัของตนเองและของกลุ่มทั4งในและนอกเวลาเรียนตลอดภาคเรียน  ดงันี4  
 

1.  แนวปฏิบติัของกลุ่มที�เลือก คือกลุ่มที�..........ชื�อกลุ่ม...................................................................... 
2.  วางแผน/แนวทางการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัของตนเอง และของกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
3. ระยะเวลาที�ฝึกปฏิบติั……………………………………………………………………………... 
4.  รายชื�อสมาชิก 

    4.1……………………………………………………………………….. เลขที�............... 
    4.2……………………………………………………………………….. เลขที�............... 
    4.3………………………………………………………………………… เลขที�............... 
    4.4………………………………………………………………………… เลขที�............... 
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ตัวอย่างเครื�องมือที�ใช้ในการวดัและประเมินผล 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิIทางการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา  ส 31101   

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�องเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 
คําชี0แจง   ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้เลือกตอบที�เห็นวา่ถูกที�สุด แลว้ทาํเครื�องหมาย X ลงใน 
 กระดาษคาํตอบที�แจกให้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที� 1   
1.  ความพอเพียง ตามหลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงขอ้ใด 
     ก.  ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความ 
          ซื�อสัตยสุ์จริต 
     ข.  ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีความ 
          รับผดิชอบ 
    (ค.) ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบ 
          ภูมิคุม้กนัที�ดี 
     ง. ความพอประมาณ มีความรับผดิชอบ  
         และมีระบบภูมิคุม้กนัที�ดี 
2.  เงื�อนไขสาํคญัที�เป็นพื4นฐานในการจดัการ 
อยา่งพอเพียง คือขอ้ใด 
   (ก.) มีคุณธรรมกาํกบัความรู้ 
     ข. มีความรู้เกี�ยวกบัคุณธรรม 
     ค. มีคุณธรรมในดา้นความซื�อสัตย ์
     ง. มีความรอบรู้ในการพึ�งตนเอง    
3. นายสุเทพดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงคาํวา่  
“พอเพยีง”มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
   (ก.)พอมี พอกิน 
    ข. ตระหนี� มธัยสัถ ์
    ค. มีมากใชน้อ้ย มีนอ้ยใชน้อ้ย 
    ง. โลภนอ้ย เบียดเบียนผูอื้�นนอ้ย 
 

4. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้ง 
กบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในขอ้ใด 
      ก. อริยสัจ 4 
      ข. พละ 5 
      ค. อุบาสกธรรม 5 
     (ง.)สัปปุริสธรรม 7 
5. ขอ้ใดกล่าวถึงกรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกตอ้ง 
    ก. มองโลกเชิงระบบที�มีลกัษณะพลวตั 
    ข. ชี4แนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตน 
    ค. สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการดาํเนิน 
         ชีวติไดต้ลอดเวลา    
   (ง.) เนน้นาํมาประยกุตใ์ชก้ารดาํเนินกิจกรรม 
          ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
6. ขอ้ใดสรุปเกี�ยวกบัการนาํปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
ประจาํวนัไดถู้กตอ้ง 
    ก.แนวทางการดาํเนินชีวติตามหลกั 
       เศรษฐศาสตร์ 
     ข. แนวทางการดาํเนินชีวิตโดยยดึตนเองเป็นสาํคญั 
    ค. แนวทางการดาํเนินชีวติโดยยดึความ 
        ซื�อสัตยสุ์จริต 
  (ง.) แนวทางการดาํเนินชีวิตตามหลกั 
        พอประมาณอยา่งมีเหตุผลและภูมิคุม้กนัที�ดี 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน (ต่อ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที� 2   
7.  บุคคลในขอ้ใดดาํเนินชีวิตตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตห้ลกัการ 
มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 
      ก. สมพรประกอบอาชีพดว้ยความซื�อสัตย ์
          สุจริต 
    (ข.) สมเจตวางแผนการทาํงานก่อนลงมือ 
           ปฏิบติัเสมอ 
      ค. สมศรีทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความ 
           เตม็ใจ 
      ง.  สมนึกนาํเงินที�เก็บไดส่้งคืนเจา้ของ 
8.  พฤติกรรมในขอ้ใดแสดงถึงการดาํเนินชีวติ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ก.  กูย้มืเงินมาลงทุนคา้ขาย 
    (ข.) ปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทานที�สวน 
           หลงับา้น 
      ค.  นาํสิ�งของในบา้นไปขายเพื�อนาํเงินมาใช ้
      ง.  ทาํงานหาเงินเพื�อผอ่นชาํระรถยนต ์
9. พฤติกรรมในขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกบัการ 
ดาํเนินชีวติของตนเองตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ก. มีสติพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อน 
          ตดัสินใจ 
      ข. การคิดและการกระทาํจะตอ้งอยูพ่ื4นฐาน 
          ของเหตุผล 
      ค. ยดึความพอประมาณตามสถานภาพ 
          บทบาท และหนา้ที�ของตนเอง 
     (ง.)ไม่ขวนขวาย ดิ4นรนแสวงหาสิ�งต่าง ๆ   
          เพิ�มเติม 

10. พฤติกรรมในขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกบั 
การดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดบัครอบครัว 
     ก.  คนในครอบครัวตอ้งพึ�งพาอาศยักนั       
     ข.  คนในครอบครัวตอ้งไม่เบียดเบียนกนั 
     ค.  คนในครอบครัวตอ้งช่วยกนัหาปัจจยั 4 
          มาเลี4ยงในครอบครัว  
   (ง.)  คนในครอบครัวตอ้งดิ4นรนทาํงานเพิ�มเติม 
เพื�อหาเงินมาซื4อสิ�งอาํนวยความสะดวก 
และทนัสมยัเพิ�มมากขึ4น 
11. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงใน 
การดาํเนินชีวติของตนเองและครอบครัว  
ควรยดึหลกัปฏิบติัในขอ้ใด 
    ก. มีความพอประมาณ หรือมีเหตุผลหรือมี 
        ภูมิคุม้กนั 
    ข. มีความพอประมาณอยา่งมีเหตุผลหรือมี 
         ความรับผดิชอบ 
   (ค.)มีความพอประมาณอยา่งมีเหตุผลและมี 
         ภูมิคุม้กนั 
    ง.  มีความพอประมาณอยา่งมีเหตุผลหรือมี 
         ภูมิคุม้กนั 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน (ต่อ) 
 

12. ความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนัของความ 
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัในการ 
นาํมาเป็นแนวทางปฏิบติัของตนเองและ
ครอบครัว สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในขอ้ใด 
     (ก.)หลกัการ 
      ข. เงื�อนไข 
      ค. หลกัการและเงื�อนไข 
      ง. ความรู้และคุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที� 3   
13.ขอ้ใดเป็นการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการคา้และ
บริการ 
    ก. การลงทุนขยายกิจการขนาดใหญ่ 
    ข. การคา้ขายภายในประเทศเท่านั4น 
    ค. การขยายการคา้กบัต่างประเทศ 
  (ง.) การลงทุนที�มีการวางแผนรองรับ 
        ผลกระทบที�จะเกิดขึ4น 
 
 

14. การที�ผูป้ระกอบการมองการณ์ไกลทาํกาํไร 
ในระดบัที�เหมาะสม มีการวางแผนในการขยาย 
ธุรกิจ ภายใตคุ้ณธรรมและเอาใจใส่ต่อสังคม 
และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด 
     ก. ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีผลกาํไรเพิ�มขึ4น 
          อยา่งรวดเร็ว  
    (ข.)ทาํใหธุ้รกิจค่อย ๆเจริญเติบโตอยา่งมั�นคง 
          และย ั�งยนื 
     ค. ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีผลกาํไรมากกวา่ 
         คู่แข่ง 
     ง. ทาํใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรและองคก์รให ้
            ความเจริญกา้วหนา้ยิ�งขึ4น 
15. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาค 
 อุตสาหกรรม การคา้และบริการ จะส่งผลดี 
หรือไม่ อยา่งไร 
  (ก.)  ดีเพราะเป็นแนวทางหนึ�งในการบริหาร 
          ความเสี�ยงเพื�อใหธุ้รกิจค่อยๆ เจริญเติบโต 
          อยา่งมั�นคงและย ั�งยนื 
    ข.   ดีเพราะทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ 
           องคก์รมีผลกาํไรมากขึ4นจากการลด 
           ตน้ทุนการผลิต 
    ค.  ไม่ดี เพราะทาํใหผ้ลการประกอบการ 
           ลดลงจึงไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
    ง.  ไม่ดี เพราะทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดการ 
          มองการณ์ไกลและยดึติดกบัผลประโยชน์ 
         ระยะสั4นที�มีความเสี�ยงสูง 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิIทางการเรียน       
 

คําชี0แจง   ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงขอ้เดียว 
 

เรื�องที� 1:  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาตนเองและสังคม 
1.   ความพอเพียง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงขอ้ใด 
      ก.  ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความรับผดิชอบ 
      ข.  ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความซื�อสัตยสุ์จริต 
 (ค.) ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีระบบภูมิคุม้กนัที�ดี 
      ง.  ความพอประมาณ มีความรับผดิชอบ และมีระบบภูมิคุม้กนัที�ดี 
2.  ขอ้ใดกล่าวถึงกรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกตอ้ง 
  ก. มองโลกเชิงระบบที�มีลกัษณะพลวตั 
 ข. ชี4แนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตน 
  ค. สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิตไดต้ลอดเวลา    
 (ง.) เนน้นาํมาประยกุตใ์ชก้ารดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
3.  บุคคลในขอ้ใดดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตห้ลกัการมีภูมิคุม้กนัใน 
 ตวัที�ดี 
 ก. สมนึกนาํเงินที�เก็บไดส่้งคืนเจา้ของ 
   ข. สมพรประกอบอาชีพดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 
 (ค.) สมเจตวางแผนการทาํงานก่อนลงมือปฏิบติัเสมอ 
 ง. สมศรีทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ    
4. พฤติกรรมในขอ้ใดแสดงถึงการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ก.  กูย้มืเงินมาลงทุนคา้ขาย 
 ข.  ทาํงานหาเงินเพื�อผอ่นชาํระรถยนต ์
       ค.  นาํสิ�งของในบา้นไปขายเพื�อนาํเงินมาใช ้
 (ง.) ปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทานที�สวนหลงับา้น 
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5.  พฤติกรรมในขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในระดบัครอบครัว 
 ก.  คนในครอบครัวตอ้งพึ�งพาอาศยักนั       
 ข. คนในครอบครัวตอ้งไม่เบียดเบียนกนั 
 ค. คนในครอบครัวตอ้งช่วยกนัหาปัจจยั 4 มาเลี4ยงในครอบครัว  
 (ง.) คนในครอบครัวตอ้งดิ4นรนทาํงานเพิ�มเติมเพื�อหาเงินมาซื4อสิ�งอาํนวยความสะดวกและ 
     ทนัสมยัเพิ�มมากขึ4น 
6.   ความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนัของความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัในการนาํมาเป็น 
 แนวทางปฏิบติัของตนเองและครอบครัวสอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด 
     (ก.) หลกัการ 
  ข. เงื�อนไข 
  ค. หลกัการและเงื�อนไข 
  ง. ความรู้และคุณธรรม 
7.  ขอ้ใดเป็นการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการคา้และบริการ 
 ก. การลงทุนขยายกิจการขนาดใหญ่ 
 ข. การคา้ขายภายในประเทศเท่านั4น 
 ค. การขยายการคา้กบัต่างประเทศ 
      (ง.) การลงทุนที�มีการวางแผนรองรับผลกระทบที�จะเกิดขึ4น 
8.   การที�ผูป้ระกอบการมองการณ์ไกลทาํกาํไรในระดบัที�เหมาะสม มีการวางแผนในการขยายธุรกิจ  
 ภายใตคุ้ณธรรมและเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด 
 ก. ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีผลกาํไรมากกวา่คู่แข่งขนั 
 ข. ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีผลกาํไรเพิ�มขึ4นอยา่งรวดเร็ว  
 (ค.) ทาํใหธุ้รกิจค่อย ๆ เจริญเติบโตอยา่งมั�นคงและย ั�งยนื 
 ง. ทาํใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรและองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิ�งขึ4น 
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9.   การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมการคา้และบริการ จะส่งผลดีหรือไม่  
 อยา่งไร 
       ก. ไม่ดี เพราะทาํใหผ้ลการประกอบการลดลงจึงไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
 ข.  ดีเพราะทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจขององคก์รมีผลกาํไรมากขึ4นจากการลดตน้ทุนการผลิต 
      (ค.)ดีเพราะเป็นแนวทางหนึ�งในการบริหารความเสี�ยงเพื�อใหธุ้รกิจค่อย ๆ เจริญเติบโตอยา่ง 
      มั�นคงและย ั�งยนื 
    ง. ไม่ดี เพราะทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดการมองการณ์ไกล และยดึติดกบัผลประโยชน์ระยะสั4น 
     ที�มีความเสี�ยงสูง 
10.  นกัเรียนเห็นดว้ยกบัการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นภาคเกษตร  
 อุตสาหกรรม การคา้และบริการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหธุ้รกิจเจริญเติบโตชา้ 
 ข. เห็นดว้ย เพราะเป็นการใชท้รัพยากรการผลิตลดลงและช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
      (ค.) เห็นดว้ย เพราะช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจลดความเสี�ยงมีการเจริญเติบโตมั�นคงและย ั�งยนื  
 ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมที�จะนาํมาใชเ้ฉพาะภาค 
            เกษตรเท่านั4น 
 

เรื�องที� 2:  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาประเทศ 
11. ขอ้ใดกล่าวถึงวสิัยทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 11 ไดถู้กตอ้ง 
  ก.  คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา 
  ข.  สร้างความสมดุลในการพฒันาทุกมิติ 
 (ค.) สร้างสังคมใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลง 
  ง.  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา 
12.  สาระสาํคญัในขอ้ใดที�นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�องในแผนพฒันา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 9-11 
 ก.  หลกัการตลาด 
  ข.  หลกัสิทธิมนุษยชน 
 ค.  หลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
     (ง.) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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13.  การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที�มุ่งเนน้พฒันาเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหา 
 สาํคญัในขอ้ใด 
   ก.  การเพิ�มขึ4นของหนี4สาธารณะ 
 ข.  การขาดดุลชาํระเงินเพิ�มมากขึ4น 
       ค.  การขาดดุลงบประมาณแผน่ดินเพิ�มมากขึ4น 
     (ง ) การเหลื�อมลํ4าในการกระจายรายไดเ้พิ�มมากขึ4น     
14.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 6  มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�เป็นจุดเด่น 
 และแตกต่างจากแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัอื�น ๆ ตามขอ้ใด 
     (ก.) การกระจายรายไดแ้ละความเจริญสู่ชนบท 
      ข. การส่งเสริมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ค. การยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวติใหเ้พิ�มมากขึ4น 
      ง. การส่งเสริมเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ�มมากขึ4น 
15 ขอ้ใดกล่าวถึงเหตุการณ์ที�สาํคญัในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 8   
 ไม่ถูกตอ้ง 
 ก. เกิดวกิฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 
 ข. มีเครือข่ายการพฒันาร่วมกบัภาครัฐ 
 ค. หนี4 ต่างประเทศและหนี4สาธารณะเพิ�มมากขึ4น 
     (ง.)   มีการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ4น 
16. การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาประเทศ มีเป้าหมายสาํคญั 
 ตามขอ้ใด 
 ก. ป้องกนัและแกปั้ญหาวกิฤตเศรษฐกิจที�จะเกิดขึ4น 
 ข. พฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจควบคู่กบัทางดา้นสังคม 
     (ค.) พฒันาที�ย ั�งยนืและการอยูดี่กินดีมีสุขของคนไทย 
 ง. การป้องกนัการเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
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17.  การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพฒันาและบริหารประเทศจะส่งผล 
 หลายประการยกเวน้ขอ้ใด 
   ก. ทาํใหป้ระเทศรอดพน้จากภาวะวกิฤติ 
  ข. ทาํใหป้ระเทศสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคง 
      (ค.) สามารถนาํประเทศไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจตามกระแสโลก 
   ง.  เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ�งแวดลอ้ม 
18.  การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาประเทศจะส่งผลดีตาม 
 ขอ้ใดเป็นสาํคญั 
 ก.  เกิดความสามคัคีของคนในชาติ 
  ข.  เศรษฐกิจของชุมชนมีความเขม้แขง็มั�นคง 
     (ค.) สังคมที�มีคุณภาพทั4งทางเศรษฐกิจและสังคม 
      ง.  การดาํเนินชีวติของคนในชาติอยา่งมีความสุข 
19.  สังคมไทยยนืหยดัอยูไ่ดใ้นท่ามกลางกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลกในช่วงแผนพฒันา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 9-10  เป็นผลมาจากปัจจยัสาํคญัในขอ้ใด 
 ก. ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจจากต่างประเทศ 
 ข.  การพึ�งตนเองของสังคมไทยที�เป็นสังคมเกษตรกรรม 
 ค. นโยบายของรัฐบาลที�เนน้ใหป้ระชาชนยดึหลกัความประหยดั 
     (ง.) การนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาประเทศ 
20. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลของการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการ 
 พฒันาประเทศต่อเนื�องมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 11 
       ก. การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
       ข. การเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงทั4งภายในและภายนอกประเทศ 
      (ค.) การส่งเสริมแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจในโลกเสรีนิยมแบบตะวนัตก 
       ง. การสร้างภูมิคุม้กนัเพื�อเตรียมความพร้อมดา้นคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ    
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เรื�องที� 3: ระบบสหกรณ์ 
21.  สหกรณ์แห่งแรกของไทยจดัตั4งที�จงัหวดัใด 
    ก.  จนัทบุรี 
     (ข.) พิษณุโลก 
 ค.  ราชบุรี 
  ง.   สิงห์บุรี 
22.  ประเทศไทยเริ�มมีแนวคิดเรื�องสหกรณ์เกิดขึ4นครั4 งแรกในสมยัใด 
       ก. รัชกาลที� 2 
       ข. รัชกาลที� 3 
       ค. รัชกาลที� 4 
     (ง.) รัชกาลที�  5 
23.  พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือท่านใด 
     (ก.) กรมหมื�นพิทยาลงกรณ์ 
       ข. กรมหมื�นราชบุรีดิเรกฤทธิa  
       ค. กรมหลวงเจษฎาบดินทร์ 
       ง. กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
24.  ขอ้ใดจดัเป็นความสาํคญัของสหกรณ์ในดา้นการบริหารและการปกครอง 
 ก.  ส่งเสริมการมีงานทาํ 
 ข.  ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม     
  ค.  ส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาอาชีพ 
      (ง.)  ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
25.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของคาํวา่“สหกรณ์”ไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  การร่วมมือกนั 
       ข.  การกระทาํร่วมกนั 
      (ค.) การเขา้ร่วมชุมนุมกนั 
       ง.  การรวมกลุ่มเพื�อช่วยเหลือกนั 
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26.  ถา้นกัเรียนมีรายไดป้ระจาํและตอ้งการพึ�งตนเองเพื�อสะสมเงินนกัเรียนควรจะไปใชบ้ริการของ 
       สหกรณ์ในขอ้ใด 
  ก.  สหกรณ์นิคม 
      ข.  สหกรณ์บริการ 
       ค.  สหกรณ์การเกษตร 
      (ง.) สหกรณ์ออมทรัพย ์
27.  ถา้นกัเรียนมีอาชีพขบัรถแทก็ซี�และมกัประสบปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย นกัเรียนควร 
      สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทใด 
       ก. สหกรณ์นิคม 
       ข. สหกรณ์ร้านคา้ 
      (ค.) สหกรณ์บริการ 
       ง. สหกรณ์การเกษตร 
28. จากสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยสหกรณ์ในขอ้ใดที�ไม่เหมาะสมที�จะตั4งในภาค 
 ตะวนัออกเฉียงเหนือมากที�สุด 
       ก. สหกรณ์ร้านคา้ 
       ข. สหกรณ์บริการ 
     (ค.) สหกรณ์ประมง 
 ง. สหกรณ์ออมทรัพย ์
29. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 10  ไดเ้นน้ความสาํคญัของระบบสหกรณ์ 
 ในการพฒันาเศรษฐกิจและชุมชนในขอ้ใด 
   ก. ส่งเสริมความประชาธิปไตยแก่ชุมชน 
      ข. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน      
      ค. ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาอาชีพในชุมชน 
     (ง.) ส่งเสริมการรวมใหชุ้มชนรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ 
30.  ธนาคารในขอ้ใดที�เขา้ไปมีส่วนร่วมกบังานสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนและ 
 ประเทศมากที�สุดในปัจจุบนั 
 ก. ธนาคารออมสิน 
 ข. ธนาคารกสิกรไทย 
       ค. ธนาคารไทยพาณิชย ์
     (ง.) ธนาคารเพื�อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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เรื�องที� 4: ปัญหาเศรษฐกจิชุมชน 
31.  ผูป้ระกอบอาชีพในขอ้ใดไดรั้บผลกระทบจากการกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรมมากที�สุด 
       ก.  พอ่คา้ 
       ข.  ขา้ราชการ 
     (ค.)  เกษตรกร 
       ง.  นกัธุรกิจ 
32.  “รวยกระจุก จนกระจาย” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาเศรษฐกิจของไทยตามขอ้ใด 
    ก. ปัญหาการวา่งงาน 
    ข. ปัญหาความยากจน 
       ค. ปัญหาการขาดคุณธรรมของผูผ้ลิต 
     (ง.) ปัญหาการกระจายรายไดไ้ม่เท่าเทียมกนั      
33.  สาเหตุสาํคญัในขอ้ใดที�ทาํให้ชุมชนชนบทส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนเทคโนโลยมีาช่วยเพิ�มผลผลิต 
 ในการประกอบอาชีพมากที�สุด 
 ก. ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ 
     (ข.) ขาดเงินทุนในการจดัซื4อจดัหา 
  ค. ขาดความรู้ความชาํนาญในการใช ้
   ง. ขาดความนิยมเพราะเคยชินกบัวธีิการดั4งเดิม 
34.  การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนควรดาํเนินการตามกิจกรรมในขอ้ใด 
 ก. ใหค้นในชุมชนกูย้มืเงินดอกเบี4ยตํ�า 
  ข. ซื4อสินคา้ที�ผลิตและจาํหน่ายในประเทศ 
 ค.  ขอรับบริจาคในชุมชนเพื�อนาํเงินที�ไดม้าพฒันาชุมชน 
      (ง.)  ฝึกอบรมงานฝีมือให้คนในชุมชนและนาํผลผลิตไปจาํหน่าย 
35.  การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพควรดาํเนินการตามขอ้ใด 
       ก. สนองนโยบายของรัฐบาล 
       ข. สนองความตอ้งการเอกชน 
      (ค.) สนองความตอ้งการของชุมชน 
       ง. สนองความตอ้งการของตลาดโลก 
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36.  ถา้นกัเรียนเป็นผูน้าํชุมชนจะดาํเนินการวางแผนในการแกปั้ญหาแรงงานไร้ฝีมือในชุมชนให ้
 ย ั�งยนืไดต้ามแนวทางขอ้ใด 
 ก. ใหท้าํงานประเภทการใชแ้รงงาน 
     (ข.) ใหค้วามรู้และฝึกทกัษะอาชีพเพิ�มเติม 
 ค. หางานประเภทใชค้วามรู้ความชาํนาญ 
 ง. แจง้หน่วยงานรัฐมาช่วยแกปั้ญหาโดยด่วน 
37.  การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนใหย้ ั�งยนืควรพิจารณาขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก 
     (ก.) การพฒันาคนในชุมชน 
       ข.  การพฒันาผูน้าํในชุมชน 
       ค. การพฒันาทรัพยากรในชุมชน 
       ง.  การพฒันาสิ�งแวดลอ้มในชุมชน 
38.  “การรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพเป็นวธีิการหนึ�งในการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็และพึ�งตนเอง 
 ได”้  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะการรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพอาจจะไม่ประสบผลที�ตอ้งการก็ได ้
       ข.  เห็นดว้ย เพราะช่วยใหผู้น้าํชุมชนสามารถสร้างแรงจูงใจใหค้นในชุมชนมารวมกลุ่มได ้
            สาํเร็จ 
      (ค.) เห็นดว้ย เพราะวธีิการที�ช่วยคนในชุมชนนาํทรัพยากรชุมชนมาผลิตเป็นสินคา้และจาํหน่าย 
        สร้างรายไดที้�มั�นคง 
       ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะการรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพจะทาํใหค้นในชุมชนตอ้งแข่งขนักนัผลิต 
       และจาํหน่ายสินคา้กนัขึ4น 
39.  “ชุมชนบา้นบ่อลูกรัง อาํเภอวงันํ4าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ไดด้าํเนินการจดัทาํศูนยบ์ริการขอ้มูล 
 ชุมชนเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนืจนประสบความสาํเร็จในการพฒันาชุมชน” ถา้นกัเรียนเป็นผูน้าํ 
 ชุมชน นกัเรียนจะนาํแนวคิดดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชนของตนเองหรือไม่  
 เพราะเหตุใด 
     ก. ไม่ควรนาํไปประยกุตใ์ช ้เพราะไม่ตอ้งการเลียนแบบชุมชนแห่งนี4  
   ข. ไม่ควรนาํไปประยกุตใ์ช ้เพราะวธีิการแกปั้ญหาไม่สามารถเลียนแบบกนัได ้
   ค. ควรนาํไปประยกุตใ์ช ้เพราะเป็นการลดเวลาและรายจ่ายในการหาแนวทางปฏิบติัใหม่ 
      (ง.)ควรนาํไปประยกุตใ์ช ้เพราะเป็นตน้แบบแนวคิดในการแกปั้ญหาของชุมชนที�ประสบ 
            ความสาํเร็จ      
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40.  ถา้นกัเรียนในฐานะผูน้าํชุมชน ตอ้งการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของชุมชนตนเองใหป้ระสบ 
 ผลสาํเร็จตามชุมชนบา้นบ่อลูกรัง อาํเภอวงันํ4าเยน็ จงัหวดัสระแกว้นกัเรียนควรจะวางแผน 
 ในการพฒันาอยา่งเป็นระบบตามลาํดบัในขอ้ใด 
       ก. ร่วมกนักาํหนดแนวทางปฏิบติัวเิคราะห์ สาํรวจ และลงมือปฏิบติั 
       ข. ร่วมกนักาํหนดแนวทางแกปั้ญหา สาํรวจ วเิคราะห์ และลงมือปฏิบติั 
      (ค.)ร่วมกนัสาํรวจ วเิคราะห์ กาํหนดแนวทางแกปั้ญหา และลงมือปฏิบติั 
       ง. ร่วมกนัสาํรวจ กาํหนดแนวทางแกปั้ญหา ลงมือปฏิบติั และวเิคราะห์ปัญหา 
 

เรื�องที� 5:  เศรษฐกจิไทยในยุคโลกาภิวตัน์ 
41.  ขอ้ใดเป็นจุดเริ�มตน้ที�ทาํใหเ้ศรษฐกิจของไทยตอ้งพึ�งพาเศรษฐกิจโลกจนกระทั�งปัจจุบนั 
       ก.  ทาํสนธิสัญญาเบอร์นีกบัองักฤษ 
      (ข.) ทาํสนธิสัญญาเบาริ�งกบัองักฤษ 
      ค.  จดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรก 
      ง.  เขา้เป็นสมาชิกขอ้ตกลงที�วา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ 
42.  ขอ้ใดจดัเป็นการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื4นฐานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ ฉบบัที� 1   
 พ.ศ. 2504-2509 
  ก. ผลิตสินคา้เพื�อส่งออกเป็นหลกั 
 ข. ขยายการคา้ทั4งส่งออกและนาํเขา้ 
     (ค.) การขยายเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้า 
  ง. เปลี�ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมใหม่ 
43.  การเปิดเสรีทางการเศรษฐกิจไทยในยคุโลกาภิวตัน์ ทาํใหเ้กิดวกิฤติทางการเงินครั4 งสาํคญัใ น 
       ปีใด 
       ก. พ.ศ. 2535 
      (ข.) พ.ศ. 2540 
       ค. พ.ศ. 2549 
       ง. พ.ศ. 2554   
44.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจในขอ้ใดที�ไม่ส่งเสริมการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      (ก.)การเพิ�มภาษีสินคา้นาํเขา้ 
       ข. นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
       ค. ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก 
       ง. การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
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45.  นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนอยา่งจริงจงัโดยการออกพระราชบญัญติัส่งเสริมการ 
 ลงทุนเพื�อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  
 เพราะเหตุใด 
       ก. เห็นดว้ย เพราะทาํใหสิ้นคา้ที�ผลิตในไทยราคาถูกลง 
      (ข.) เห็นดว้ย เพราะทาํให้มีนกัลงทุนเขา้มาเขา้มาลงทุนเพิ�มมากขึ4น 
       ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะต่างชาติเขา้มาลงทุนเป็นการทาํลายสิ�งแวดลอ้มไทย 
       ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํให้ชาวต่างชาติเขา้มาอาศยัอยูใ่นไทยเพิ�มมากขึ4น       
46.  “การส่งเสริมใหน้กัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศ จะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของไทย 
 เขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งของระบบทุนนิยมโลกมากขึ4น” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัคาํกล่าวดงักล่าว 
 หรือไม่เพราะเหตุใด 
       ก. เห็นดว้ย เพราะ เป็นสิ�งที�สังคมโลกกาํหนดใหท้าํ 
       ข.ไม่เห็นดว้ย เพราะทาํใหไ้ทยขาดโอกาสเป็นเจา้ของกิจการ 
     (ค.) เห็นดว้ย เพราะ เป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจยคุโลกาภิวตัน์ 
       ง.ไม่เห็นดว้ย เพราะ การลงทุนทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติของไทยร่อยหรอเพิ�มขึ4น 
47.  การเปิดเสรีทางดา้นเศรษฐกิจไทยจะส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในขอ้ใด 
       ก. มีปัญหามลพิษนอ้ยลง 
       ข. มีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นผลิตสินคา้มากขึ4น     
     (ค.)  มีการแข่งขนัดา้นราคาและคุณภาพของสินคา้ 
       ง.  มีการบริโภคสินคา้ที�ผลิตไดภ้ายในประเทศเป็นหลกั 
48.  ในปี พ.ศ. 2546 พืชผกัผลไมจี้นทะลกัเขา้มาตีตลาดไทยเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม หอมแดง  
       หอมหวัใหญ่ลาํใยของไทยตอ้งเผชิญปัญหาราคาตกตํ�า ซึ� งเป็นผลมาจากขอ้ใดเป็นสาํคญั 
       ก. จีนมีศกัยภาพในการผลิตผกัและผลไมม้ากกวา่ไทย 
     (ข.) การยกเลิกภาษีนาํเขา้พืชผกัผลไมร้ะหวา่งไทยกบัจีน 
       ค.  พืชผกัผลไมไ้ทยมีผลผลิตตกตํ�าเนื�องมาจากภยัแลง้ 
       ง.  รัฐบาลหนัมาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมากกวา่เกษตรกรรม 
49.  การเปิดเสรีทางดา้นเศรษฐกิจจะส่งผลดีต่อการผลิตในภาคการเกษตรของไทยในภาพรวมขอ้ใด 
     (ก.) สินคา้เกษตรส่งออกไดม้ากขึ4น 
       ข. สินคา้เกษตรที�มีคุณภาพเขา้มาแยง่ตลาดไทยมากขึ4น 
       ค. สินคา้ส่งออกถูกกีดกนัโดยมาตรการกีดกนัที�ไม่ใช่ภาษี 
       ง. สินคา้เกษตรจากต่างประเทศเขา้มาแยง่ตลาดในประเทศ 
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50.  ผลประโยชน์ที�ประเทศไทยไดรั้บจากการเป็นสมาชิกของเขตการคา้เสรี (FTA) มากที�สุด  
 คือขอ้ใด 
       ก.ไดแ้หล่งกูย้มืเงินจากประเทศในกลุ่มสมาชิก 
      (ข.) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศในกลุ่มสมาชิก 
       ค. ไดโ้ควตา้ในการส่งเขา้สินคา้เขา้ไปขายในประเทศกลุ่มสมาชิก 
       ง. ไดรั้บการประกนัราคาสินคา้ที�ส่งเขา้ไปขายในประเทศกลุ่มสมาชิก 
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แบบรายงานตนเอง 
รายวชิาสังคมศึกษา ส 31101 

ชื�อนกัเรียน...........................................................................ชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4     เลขที�......... 
เรื�องที�เรียนหน่วยการเรียนรู้ที�........เรื�อง...................................................................................... 

 
1.  หน่วยการเรียนรู้นี4  ฉนัไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2. การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี4  ทาํใหฉ้นัเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงใดบา้ง  และฉนัสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 
     (   ) ใฝ่เรียนรู้................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
     (   ) มีวนิยั…………………………………………………………………………………...……. 
……………………………………………………………………………………………………..... 
    (   ) อดทน……………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….… 
    (   ) พอประมาณ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….… 
    (   ) มีเหตุผล…………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
     (   ) มีภูมคุม้กนั…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….…….... 
 

                                     ลงชื�อ...............................................................ผูบ้นัทึก 
            (.................................................................) 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

คาํชี0แจง   ให้พจิารณาพฤติกรรมต่อไปนี0 แล้วให้ระดบัคะแนนที�ตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนตามความ 
                 เป็นจริงโดยทําเครื�องหมาย  � ลงในช่องระดบัคะแนน ลกัษณะการปฏิบัติ     
                           5     หมายถึง   ปฏิบัตโิดยเป็นนิสัย หรือทําเป็นประจํา                                                                        
 4     หมายถึง   ปฏิบัติโดยยดึเป้าหมาย ผลการกระทํา หรือยดึลาํดบัความสําคัญ 
 3 หมายถึง   ปฏิบัติโดยการยอมรับ  ชื�นชอบ หรือรู้สึกว่ามีคุณค่า 
 2    หมายถึง   ปฏิบัติโดยการยนิยอม  เต็มใจ หรือพอใจ 
 1 หมายถึง   ปฏิบัติโดยการรับรู้ ด้วยการรู้จัก หรือตั0งใจรับรู้     
  

ชื�อผูถู้กประเมิน....................................................................ชั4น.......................เลขที�.................. 
ครั0งที�ประเมิน   (    )  ก่อนเรียน   (    )  หลงัเรียนครั0งที� 1    (   )  หลงัเรียนครั0งที� 2    (    )  ติดตามผลการเรียน 

 

ที� รายการประเมิน ลกัษณะการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้      

1 บนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากสิ�งที�ไดจ้ากการอ่านหรือสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ 

     

2 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมมือกบัผูอื้�นดว้ยความกระตือรือร้น      
3 เพียรพยายามในการศึกษาเนื4อหาสาระหรือสิ�งที�สงัเกตพบเห็น      
4 จาํแนกแยกแยะตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้      
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมีวนิัย      

1 ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็นสาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

     

2 อยูร่่วมกบัผูอื้�นตามขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน  สงัคมและไม่ละเมิดสิทธิa  
ของผูอื้�น 

     

3 เพียรพยายามเมื�อไดป้ฏิบติัตนตามขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียนโรงเรียนและสงัคม      
4 จาํแนกแยกแยะเหตุผลและความจาํเป็นในการปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของห้องเรียน โรงเรียน และสงัคม 
     

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความอดทน      

1 ลงมือปฏิบติังานการเรียนตามที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมาย      
2 ร่วมมือกบัผูอื้�นในการทาํงานหรือกิจกรรมการเรียนอยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมาย      
3 เพียรพยายามในการทาํงานโดยไม่ละทิ4งงาน      
4 จาํแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและหาวิธีแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

จนสาํเร็จลุล่วง 
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ที� รายการประเมิน ลกัษณะการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความพอประมาณ      

1 อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั และคุม้ค่า        
2 ร่วมมือกบัผูอื้�นในการใชเ้ครื�องอุปโภคบริโภคของส่วนรวมอยา่งประหยดั และ คุม้ค่า      
3 เพียรพยายามในการปฏิบติัตามหลกัความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็น  

เหมาะแก่ฐานะของตนเอง 
     

4 จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งพอดี พอเหมาะ พอควรต่อ 
ความจาํเป็น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง 

     

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมีเหตุผล      

1 อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง อยา่งสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจาก 
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

     

2 ร่วมมือแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง      
3 เพียรพยายามอุปโภค บริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณา 

จากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
     

4 จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยั 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

     

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมีภูมิคุ้มกนั      

1 วางแผนในการใชว้สัดุ สิ�งของอุปกรณ์การเรียนของตนเอง และปรับตวัเขา้กบั 
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือวตัถุที�เกี�ยวขอ้ง 

     

2 ร่วมมือกบัผูอื้�นในการวางแผนการเรียน การปฏิบติังาน และปรับตวัเขา้กบัสงัคม 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

     

3 เพียรพยายามในการวางแผนป้องกนัความเสี�ยงและเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี�ยนแปลงในดา้นการเรียน การทาํงาน และการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

     

4 จาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ ออยา่งรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง 
ทั4งทางดา้นสงัคมและวตัถุ 

     

 
 

           ลงชื�อ....................................................................ผูป้ระเมิน 
                                                    (..................................................................................)  

                   สถานภาพของผูป้ระเมิน    (      )  ครูผูส้อน  (      )  เพื�อนนกัเรียน    (      )  ผูป้กครอง 
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แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที�เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 
       ……………………………………………………………………………………………. 

 
คําชี0แจง    ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้เลือกตอบที�เห็นวา่ตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากที�สุดเพียงขอ้เดียว  
 

ด้านที� 1 : ใฝ่เรียนรู้ 
1.  “อนุชาชมรายการโทรทศัน์เกี�ยวกบัการวเิคราะห์ข่าวการเมือง หลงัจากชมเสร็จไดจ้ดบนัทึก   
      สาระสาํคญัที�ไดจ้ากการชมทุกครั4 ง” จากพฤติกรรมของอนุชานกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. เขาตอ้งการบนัทึกตามที�ครูแนะนาํ   
       ข.  เขาตอ้งการพฒันาความสามารถในการจดบนัทึก  
 ค.เขารู้จกัจดบนัทึกสาระไดจ้ากการชมรายการโทรทศัน์  
  ง. เขาชอบจดบนัทึกสาระที�ไดจ้ากการอ่านหรือสังเกตพบเห็นอยูเ่สมอ  
       จ. เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ดว้ยการจดบนัทึกสาระที�ไดจ้ากการอ่านและสังเกตพบเห็น  
2.  “จินตนาทบทวนบทเรียนและจดบนัทึกสาระสาํคญัที�ไดจ้ากการอ่านก่อนนอนทุกคืน” จาก 
 พฤติกรรมของจินตนา นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก.โอ.้.ดีจงั 
       ข. เป็นวธีิการที�ดีนะ  
 ค. อยา่งนี4ตอ้งทาํบา้งล่ะ  
       ง. การเรียนที�ดีควรทาํเช่นจินตนา  
 จ. เราก็ทาํเช่นจินตนาเป็นประจาํอยูแ่ลว้ 
3.  ในชั�วโมงเรียนวชิาสังคมศึกษาครูมอบหมายใหน้กัเรียนรวมกลุ่มเพื�อศึกษาเนื4อหาจากใบความรู้ 
 แลว้ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�ครูกาํหนดให้”  ถา้นกัเรียนเป็น 
 สมาชิกของกลุ่มดงักล่าว  จะมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. แบ่งกลุ่มเลยหรือ   
       ข. ขอแบ่งหนา้ที�กนัก่อนดีไหม  
       ค. ขอ้สรุปของกลุ่มเราทุกคนยอมรับนะ    
       ง. พวกเราควรแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัทุกคน  
       จ. อยา่ลืมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อนในกลุ่มทุกครั4 งที�ทาํงานกลุ่ม  
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4.  ในชั�วโมงเรียนวชิาสังคมศึกษา ในขณะที�ครูกาํลงัอธิบายเนื4อหา สมรไดช้วนสมพิศคุย 
 นอกเนื4อหา บทเรียน  ถา้นกัเรียนเป็นสมพิศ จะทาํอยา่งไร 
 ก. สมร...เดีiยวค่อยคุยกบัเรานะ  
      ข. สมร...เธออยากคุยเรื�องอะไรล่ะ  
      ค. สมร... เดีiยวเราฟังคาํอธิบายของครูไม่รู้เรื�องนะ  
      ง. สมร...เราเป็นนกัเรียนควรตั4งใจเรียนหนงัสือนะ 
      จ. สมร...เราควรตั4งใจฟังคาํอธิบายของครูทุกครั4 งนะ  
5.  “จิราพรไดศึ้กษาเนื4อหาสาระบทเรียนในชั�วโมงเรียนแลว้เมื�อกลบัถึงบา้นไดน้าํเนื4อหาบทเรียน 
 มาทบทวน จาํแนกแยกแยะเป็นประเด็นต่าง ๆ มีการตรวจสอบความเป็นเหตุและผล และสรุป 
       สาระสาํคญัที�ไดเ้รียนรู้” จากพฤติกรรมของจิราพร นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก.น่าชื�นชมจิราพร 
       ข. เราอยากทาํบา้งจงั  
       ค. โอ.้.. เราก็ทาํเป็นประจาํอยูน่ะ  
       ง.  เราจะเอาแบบอยา่งของจิราพร   
  จ. แน่นอน..การกระทาํของจิราพรทาํให้เกิดปัญญา 
 

ด้านที� 2 : มีวนัิย 
6.  สมพงษก์าํลงัจะเดินขึ4นอาคารเรียนเพื�อมาเรียนวชิาสังคมศึกษา ณ อาคาร 1 ชั4น 3 ซึ� งมีป้ายหนา้ 
 อาคาร เรียนวา่  “ กรุณาถอดรองเทา้เมื�อขึ4นอาคารเรียน” ถา้นกัเรียนเป็นสมพงษ ์จะทาํอยา่งไร     
       ก.ถอด...ก็ถอด  
  ข. ถอดรองเทา้ก็ดีเหมือนกนั  
 ค. ถอดรองเทา้ไม่ตอ้งกวาดพื4นบ่อย ๆ  
 ง. ถอดรองเทา้จะช่วยให้โรงเรียนเราสะอาดมากขึ4น  
       จ. เราก็ถอดรองเทา้ก่อนขึ4นอาคารเรียนเป็นประจาํอยูแ่ลว้  
7. ศิริโชคไม่สนใจเรียน และชวนสมจิตคุยในชั�วโมงเรียน  ถา้นกัเรียนเป็นเพื�อนร่วมห้อง จะมี 
     ความรู้สึกอยา่งไร  
 ก.   เป็นห่วงศิริโชควา่เขาจะเรียนไม่ทนัเพื�อน  
 ข.   อยากใหศิ้ริโชครักษาขอ้ตกลงในการเรียน  
 ค.   อยากเตือนศิริโชคให้เลิกคุยในชั�วโมงเรียน  
 ง.  อยากใหศิ้ริโชคปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการเรียนทุกชั�วโมงเรียน  
 จ.   อยากใหศิ้ริโชคมีวนิยัในการอยูร่่วมกบัผูอื้�นดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการเรียน  
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8.  เสรีขี�รถจกัรยานยนตม์าติดไฟแดงที�สี�แยก ดูแลว้ไม่มีรถวิ�งถนนวา่ง จึงรีบออกรถฝ่าสัญญาณ 
 ไฟแดงทนัที  จากพฤติกรรมของเสรี นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก.  เสรีฝ่าไฟแดงนี�หวา่     
       ข. ไฟเขียวค่อยไปปลอดภยักวา่  
       ค.  ฝ่าไฟแดงอนัตรายมากนะ 
       ง. ไฟเขียวก็ปลอดภยัแต่เราควรดูซา้ยขวาอีกครั4 ง 
       จ. เพื�อความไม่ประมาทในการใชร้ถเราควรปฏิบติัตามกฎจราจรอยูเ่สมอ 
9. “ศราวฒิุรีบมาโรงเรียนก่อนเวลาเรียน เพื�อทาํความสะอาดหอ้งเรียน และจดัโตะ๊ใหเ้ป็นระเบียบ 
       เรียบร้อยอยูเ่ป็นประจาํ” จากพฤติกรรมของศราวฒิุนกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. ศราวฒิุ...เธอน่ารักจงั   
 ข. ถา้มีคนเช่นศราวฒิุห้องเรียนจะสะอาดนะ  
       ค. ศราวฒิุ...เราขอช่วยเธอทาํความสะอาดหอ้ง  
       ง. ถา้พวกเราช่วยกนัอยา่งศราวฒิุโรงเรียนคงน่าอยูดี่นะ   
       จ. พวกเราจะรักษาความสะอาดของห้องเรียนตลอดไป   
10.  “โรงเรียนกาํหนดใหน้กัเรียนเดินเรียนระหวา่งอาคารเรียนในรายวชิาต่าง ๆ ซึ� งในช่วงเปลี�ยน 
 ชั�วโมงเรียน ปาริชาติจะรีบเดินและใชเ้วลาใหน้อ้ยที�สุดในการเดินเขา้ห้องเรียนในวชิาถดัไป”  
 จากพฤติกรรมของปาริชาตินกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. โรงเรียนกาํหนดใหป้ฏิบติั  
 ข. ปาริชาติไม่ตอ้งการให้ครูตาํหนิ  
      ค. ปาริชาติตอ้งการมาเขา้เรียนทนัเวลา  
 ง. การประพฤติตนของปาริชาติทาํใหเ้ขา้เรียนทนัเวลาเสมอ  
 จ. ปาริชาติรู้วา่การปฏิบติัตนเช่นนี4 จึงจะทาํให้เขา้เรียนไดท้นัเวลา  
 

ด้านที� 3 : ความอดทน 
11. “ประภาสทาํใบงานวชิาสังคมศึกษาที�ครูมอบหมายจนเสร็จและส่งครูตามกาํหนด” นกัเรียนมี 
      ความรู้สึกอยา่งไรกบัพฤติกรรมของประภาส 
 ก. ตรงเวลาดีจงั 
 ข. ทุกคนควรทาํเช่นประภาสนะ  
       ค. เป็นนกัเรียนควรรู้คุณค่าของเวลา  
 ง. ประภาสมีความพยายามอยา่งมาก        
 จ. ประภาสลงมือปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องจึงทาํใหท้าํงานไดส้าํเร็จ  
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12.  “ครูมอบหมายภาระงานกลุ่มใหน้กัเรียนไปสัมภาษณ์การดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงของครู 
  นกัเรียนและผูป้กครองและตอ้งนาํมารายงานผลหนา้ชั4นเรียนโดยกาํหนดเวลาใหแ้ลว้เสร็จ 
 ภายใน 2 สัปดาห์” นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อภาระงานที�มอบหมาย 
       ก.  เป็นภาระงานกลุ่มที�ครูมอบหมาย  
      ข. จะตอ้งรวมกลุ่มเพื�อนก่อนลงมือปฏิบติังาน  
       ค. เพื�อนทุกคนในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติังานใหส้าํเร็จ  
       ง. ทุกคนในกลุ่มตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งต่อเนื�องในการลงมือปฏิบติังาน     
       จ. ทุกครั4 งที�มีภาระงานกลุ่มทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องจนกวา่บรรลุผล  
13.  ทุกครั4 งที�ครูมอบหมายภาระงานกลุ่มในวชิาสังคมศึกษา  นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. เรื�องอะไรล่ะ   
       ข. ตอ้งเป็นเรื�องที�น่าสนใจเป็นแน่  
       ค. การคน้ควา้ช่วยให้เราไดค้วามรู้เพิ�มเติม  
       ง. พวกเราคน้ควา้ทาํรายงานกลุ่มอยูป่ระจาํ  
       จ. การคน้ควา้ทาํงานกลุ่มช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั  
14.  “อนุชา ส่งงานตามที�ครูมอบหมายชา้เกินกาํหนด ครูจึงตกัเตือนใหก้ารส่งงานครั4 งต่อไปไดส่้ง 
 ตามกาํหนดเวลาดว้ย” จากพฤติกรรมของอนุชา นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. อนุชา...เธอมีปัญหาอะไรหรือ  
       ข. อนุชา... อะไรคือสาเหตุของปัญหา        
       ค. อนุชาควรพยายามและกระตือรือร้นในทาํงานทุกครั4 ง  
       ง. อยากใหอ้นุชามีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการทาํงาน  
       จ. ถา้อนุชามีความมีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในทาํงานก็จะสามารถส่งงานได ้
            ทนัเวลากาํหนด  
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15.  ภาคภูมิเป็นนกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4  มกัจะเขา้เรียนสายในชั�วโมงแรกเป็นประจาํ โดยอา้ง 
   เหตุผลวา่ จะตอ้งไปรับประทานอาหารเชา้ก่อนเรียนจากพฤติกรรมของภาคภูมิ  นกัเรียนมี 
 ความรู้สึก อยา่งไร 
       ก. ภาคภูมิเขา้ห้องเรียนชา้เพราะตื�นสาย   
       ข. การเขา้ห้องเรียนชา้อาจเป็นเหตุใหภ้าคภูมิเรียนไม่ทนัเพื�อนได ้ 
       ค. ภาคภูมิจะตอ้งตื�นแต่เชา้และเขา้หอ้งเรียนชั�วโมงแรกใหท้นัเวลา  
     ง. ภาคภูมิจะตอ้งปรับเปลี�ยนการตื�นให้เชา้กวา่เดิมและตอ้งเขา้ห้องเรียนชั�วโมงแรกใหท้นัเวลาเสมอ  
       จ. ภาคภูมิจะตอ้งตื�นแต่เชา้เพื�อรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียนเพื�อจะไดเ้ขา้ห้องเรียนใน 
      ชั�วโมงแรกไดท้นัเวลา  
 

ด้านที� 4:  ความพอประมาณ 
16. “ในวนัเปิดภาคเรียนวนัแรก เพื�อนนกัเรียนส่วนใหญ่แต่งกายดว้ยเสื4อผา้และรองเทา้ชุดใหม่  
       แต่พชัราพรยงัคงใชชุ้ดเดิม เพราะพิจารณาแลว้สภาพยงัใชไ้ด ้  จึงไม่จาํเป็นตอ้งซื4อใหม่”  
       จากพฤติกรรมของพชัราพร  นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
       ก. ดีแลว้นะ  
       ข. เห็นดว้ยกบัการกระทาํของพชัราพรนะ 
  ค. พชัราพรเป็นคนรู้จกัใชรู้้จกัประหยดัดีจงั 
       ง. สิ�งของเครื�องใชที้�ยงัใชไ้ดค้วรใชต่้อไปเพื�อให้คุม้ค่าที�สุด  
       จ. สิ�งของเครื�องใชที้�สภาพยงัใชง้านไดจ้ะตอ้งนาํมาใชต่้อจนกวา่จะใชง้านไม่ไดอี้ก  
17.  สมหมายนาํโทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่มาอวดและบอกใหเ้พื�อนไปขอเงินจากผูป้กครองซื4อ 
       โทรศพัทมื์อถือเครื�องใหม่เช่นเดียวกบัตน ถา้นกัเรียนเป็นเพื�อนกบัสมหมาย จะมีคิดเห็น 
 อยา่งไร 
  ก. ขอคิดดูก่อนนะ  
  ข. ไม่เอา..เรายงัไม่ซื4อใหม่   
   ค. เครื�องเก่าของเรายงัใชไ้ดดี้อยูนี่�  
   ง. พวกเราควรประหยดันะ เราเองก็ยงัหาเงินไม่ได ้  
   จ. ไม่ซื4อใหม่ เพราะเราจะตอ้งใชสิ้�งของที�มีอยูใ่หคุ้ม้ค่าก่อนเสมอ  
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18. หลงัเลิกเรียนในชั�วโมงสุดทา้ย ก่อนเดินออกจากหอ้งเรียน นิธิสังเกตเห็นหลอดไฟและพดัลม 
 เปิดอยูจึ่งเดินไปปิดหลอดไฟและพดัลม จากพฤติกรรมของนิธิ นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
    ก. ปิดใหห้มดเลยนะ  
  ข. ตรวจดูอีกครั4 ง ปิดหมดหรือยงั  
   ค. ปิดไฟทุกครั4 งที�เลิกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า     
  ง. พวกเราควรช่วยกนัประหยดัพลงังาน       
  จ. พวกเราจะตอ้งร่วมมือกนัช่วยโรงเรียนประหยดัไฟฟ้าโดยปิดไฟฟ้าหลงัเลิกใชแ้ลว้ทุกครั4 ง  
19.  นุจรินทร์วางแผนการใชจ่้ายเงินที�ผูป้กครองใหม้าโรงเรียนวนัละ 50 บาท โดยแบ่งเป็นค่า 
 โดยสารรถยนตไ์ป-กลบั จาํนวน 10 บาท ค่าอาหารกลางวนั 30 บาท และเก็บออมไว ้10 บาท  
 จากพฤติกรรมของนุจรินทร์  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร 
   ก. น่าเอาอยา่งนุจรินทร์จงั  
  ข. นุจรินทร์เป็นผูที้�รู้จกัใชจ่้าย  
  ค. นุจรินทร์รู้จกัวางแผนใชจ่้ายและรู้จกัออม 
   ง. การใชจ่้ายอยา่งพอดี เป็นสิ�งที�เราจะตอ้งนาํมาปฏิบติัอยูเ่สมอ  
 จ. การใชจ่้ายเงินตามหลกัความพอดีและสาํเร็จไดถ้า้เรามีความเพียรพยายามในการปฏิบติั 
20. สมศกัดิa นกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที� 4/2 ไดซื้4อรถจกัรยานยนตค์นัใหม่  สมชายซึ�งเป็นนกัเรียน 
 ร่วมชั4นเดียวกนั เกิดความสนใจและคิดจะเปลี�ยนรถจกัรยานยนตค์นัใหม่บา้ง จึงขอร้อง 
 ผูป้กครองซึ�งมีฐานะยากจนซื4อให ้ถา้นกัเรียนเป็นเพื�อนกบัสมชาย นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร 
 ก.สมชาย...ใจเยน็ ๆ นะ   
   ข. สมชาย...ทาํไมตอ้งเปลี�ยนรถคนัใหม่ละ  
   ค. สมชาย..รถคนัเก่าก็ยงัใชไ้ดดี้อยูน่ะ  
 ง. สมชาย...ความไม่มีหนี4 เป็นลาภอนัประเสริฐนะ  
       จ. สมชาย...ผูป้กครองจะเดือดร้อนเพราะสมชายนะ 
 

 
 
 
 
 
 



 285

ด้านที� 5: มีเหตุผล 
21.  “นวลสมรไดรั้บเงินเป็นค่าใชโ้ทรศพัทจ์ากผูป้กครองเดือนละ 200 บาท ดงันั4น สมรจึงแบ่ง 
 ค่าใชโ้ทรศพัทเ์ฉพาะที�จาํเป็นดงันี4  1) โทรติดต่อกบัเพื�อนไม่เกิน 100 บาท 2) โทรติดต่อกบั 
 ผูป้กครอง 60 บาท และ 3) ที�เหลือ 40 บาทไวโ้ทรติดต่อกบัคนอื�นที�เกี�ยวขอ้ง” จากพฤติกรรม 
 ของนวลสมร  นกัเรียนมีความเห็นอยา่งไร 
   ก. ก็ดีนะ  
    ข. วางแผนดีจงั  
    ค. น่าจะเป็นแบบอยา่งที�ดีนะ      
    ง.  ทุกคนควรทาํให้เป็นนิสัยนะ  
     จ. ทุกคนควรวางแผนการใชจ่้ายที�เหมาะสมกบัตนนะ  
22.  “ปราณีซื4ออาหารและขนมมารับประทานวนัละหลาย ๆ ครั4 ง จึงเป็นเหตุใหบ้างวนั  
 เงินไม่พอจ่าย ตอ้งยมืเงินจากเพื�อนอยูเ่ป็นประจาํ” จากพฤติกรรมของปราณีนกัเรียนมี 
 ความรู้สึกอยา่งไร 
    ก. ปราณี..เกิดอะไรขึ4น  
       ข. ไม่อยากเป็นเช่นปราณี  
       ค. ปราณีควรรู้จกัการใชจ่้ายใหม้ากกวา่นี4   
    ง. ปราณีควรวางแผนการใชจ่้ายใหเ้ป็นกิจนิสัย   
      จ. ปราณีควรวางแผนการใชจ่้ายประจาํวนัของตวัเอง  
23.  ในชั�วโมงเรียนวชิาสังคมศึกษาครูจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่มเพื�อร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ในประเด็นที�ครูกาํหนด ถา้นกัเรียนเรียนอยูช่ั4นดงักล่าว จะทาํอยา่งไร 
       ก.  เสนอใหเ้ลือกประธานและเลขากลุ่มเป็นลาํดบัแรก  
       ข.  สอบถามรายละเอียดในการทาํกิจกรรมกลุ่มเพิ�มเติมจากครูผูส้อน  
       ค.  เสนอใหทุ้กคนตอ้งร่วมแสดงร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุมีผล  
       ง.  เสนอหลกัปฏิบติัในการแสดงความคิดเห็นกบัเพื�อนอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปัจจยั 
      ที�เกี�ยวขอ้งใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกนั  
       จ. เสนอหลกัปฏิบติัในการแสดงความคิดเห็นกบัเพื�อนอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปัจจยั 
      ที�เกี�ยวขอ้งและใหทุ้กคนนาํไปใชทุ้กครั4 ง  
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24. ชั�วโมงเรียนวชิาสังคมศึกษา ครูให้นกัเรียนอภิปรายในประเด็น“ผลกระทบของการไม่ประมาณตน 
 ในดา้นการอุปโภคและบริโภค”  สมนึกไดแ้สดงความสนใจและพยายามพดูอภิปรายถึงเหตุ 
 ปัจจยัและผลกระทบที�ไดรั้บจากไม่ประมาณตนในดา้นการอุปโภคและบริโภคไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 จากพฤติกรรมของสมนึก นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก.  ควรทาํเช่นสมนึก  
       ข.  สมนึกรู้จกัประมาณตน  
 ค.  เป็นการแสดงความเพียรพยายามในการอุปโภคบริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมี 
            เหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง  
      ง. การอุปโภคบริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที� 
           เกี�ยวขอ้งจะตอ้งเกิดจากความเพียรพยายามของผูป้ฏิบติั  
       จ. อยากใหส้มนึกมีความเพียรพยายามอุปโภคบริโภคและแสดงความคิดเห็นกบัผูอื้�นอยา่งมี 
           เหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งเช่นนี4ตลอดไป  
25. “การพิจารณาดาํเนินการหรือกระทาํกิจใด ๆ ดว้ยหลกัคิดจาํแนกแยกแยะดว้ยเหตุผล  
 โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งจะส่งผลใหผู้ที้�ปฏิบติัเป็นประจาํ เกิดการพฒันาปัญญาดว้ย 
 การเป็นผูมี้เหตุผล”จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
    ก. เออ...ก็คิดเช่นนั4นนะ   
    ข. ทุกคนควรกระทาํอยา่งมีเหตุผล   
 ค. ใช่เลยพวกเราจาํเป็นตอ้งคิดอยา่งมีเหตุผล  
    ง. การพฒันาปัญญาดา้นความมีเหตุผลไดน้ั4นจะตอ้งฝึกปฏิบติัดว้ยการใชห้ลกัคิดจาํแนกแยกแยะ 
     ดว้ยเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
     จ. ผูที้�มีปัญญาดา้นเหตุผลจะตอ้งมีการพิจารณาดาํเนินการหรือกระทาํกิจใด ๆ ดว้ยหลกัคิด 
     จาํแนกแยกแยะดว้ยเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอยูเ่สมอ   
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ด้านที� 6: มีภูมิคุ้มกนั 
26.  “ถาวรทาํตารางการเขา้ใชบ้ริการที�หอ้งสมุดของโรงเรียนเพื�อศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 
 ในช่วงพกักลางวนัโดยกาํหนดเป็นทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์” จากการพฤติกรรมของถาวร 
 นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. ถาวรก็ควรทาํนะ  
    ข. เราควรทาํบา้งนะ  
       ค. เราก็กระทาํเป็นประจาํอยูแ่ลว้นี�นา 
   ง. ชื�นชมการกระทาํเช่นนี4ของถาวรนะ   
   จ. ถาวรไดส้ร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเองนะ  
27. ในชั�วโมงวชิาสังคมศึกษาครูประจาํวชิาไดม้อบหมายภาระงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบติั 
 ในการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีให้กบัตนเอง ถา้นกัเรียนเป็นสมาชิกของกลุ่มดงักล่าว จะทาํอยา่งไร 
   ก. ร่วมกนัแบ่งหนา้ที�ผูรั้บผดิชอบตามภาระงาน  
     ข. ร่วมกบัเพื�อนช่วยกนัวางแผนในการฝึกปฏิบติั  
   ค. อธิบายรายละเอียดของภาระงานที�ครูมอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง  
     ง. ถา้มีภาระงานกลุ่มเช่นนี4 อีกจะใหค้วามร่วมกบัเพื�อนช่วยกนัวางแผนในการปฏิบติังานทุกครั4 ง   
   จ. รู้สึกวา่การให้ร่วมมือกบัผูอื้�นในการวางแผนการฝึกปฏิบติังานเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี 
           อีกวธีิหนึ�ง 
28.  ในรายวชิาพระพุทธศาสนา ครูมอบหมายภาระงานกลุ่มให้นกัเรียนไปสนทนาธรรมกบั 
 พระสงฆที์�วดัใกลบ้า้น นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรกบัภาระงานดงักล่าว 
       ก. เราตอ้งใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มในวางแผนการปฏิบติัตามภาระงาน  
  ข. เราตอ้งประชุมกลุ่มเพื�อศึกษาและมอบหนา้ที�การทาํงานใหก้บัสมาชิกทุกคน  
    ค. เราตอ้งรีบศึกษารายละเอียดของภาระงานที�ครูมอบหมายก่อนที�จะพดูคุยกบัสมาชิก        
 ง. ถา้มีกิจกรรมกลุ่มเช่นนี4 อีกเราจะใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มในวางแผนการปฏิบติัตาม  
     ภาระงานทุกครั4 ง  
 จ. ถา้มีกิจกรรมกลุ่มเช่นนี4 อีกเราจะใหค้วามร่วมมือในวางแผนการปฏิบติัตามภาระงาน 
      เพื�อสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีให้กบักลุ่มตนเอง 
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29. “ในการสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา เบญจวรรณ นกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที� 6   
 มีความสนใจและตั4งใจอยา่งแน่วแน่ในการเลือกสมคัรเขา้ศึกษาต่อ ในคณะแพทยศ์าสตร์ และ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นลาํดบัที�หนึ�ง สองและสามตามลาํดบั” จากพฤติกรรมของเบญจวรรณ 
 นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. เป็นคณะวชิาที�น่าสนใจนะ  
 ข. เป็นการตดัสินใจเลือกคณะวชิาที�ถูกตอ้งนะ 
 ค. การเลือกคณะวชิาโดยดูความสามารถของตนเองเป็นหลกั 
 ง. เป็นการวางแผนและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ4นในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ 
 จ. นบัจากนี4ไปเราตอ้งนาํวธีิการของเบญจวรรณไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเราบา้ง 
30.  มยรุาเดินทางไป-กลบัโรงเรียนดว้ยรถโดยสารประจาํทางวนัหนึ�งครูไดน้ดัหมายใหม้าเรียนซ่อมเสริม 
 ในช่วงเวลาเยน็ก่อนกลบับา้น มยรุากงัวลวา่จะไม่มีรถโดยสารกลบับา้น เพราะรถโดยสาร 
 ช่วงเวลาเยน็มีเที�ยวเดียวเท่านั4น ถา้นกัเรียนเป็นมยรุาจะทาํอยา่งไร 
 ก. ขออนุญาตครูไม่เขา้เรียนโดยแจง้เหตุจาํเป็น  
 ข. รับทราบนดัหมายแต่ไม่เขา้เรียนเพราะเกรงวา่จะไม่มีรถโดยสารกลบับา้น  
 ค. จะตอ้งเขา้เรียนแน่ ๆ แต่จะตอ้งวางแผนการเดินทางกลบับา้นก่อน 
 ง. จะตอ้งคิดพิจารณาดาํเนินการในการเขา้เรียนและหาวธีิการเดินทางกลบับา้นอยา่งปลอดภยั  
 จ. ทุกครั4 งที�มีกิจกรรมในช่วงเวลาเยน็หลงัเลิกเรียนจะตอ้งคิดพิจารณาดาํเนินการหาวธีิการ 
     เดินทาง  กลบับา้นอยา่งปลอดภยัเสมอ  
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน/ครูที�ปรึกษา 
เรื�อง   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

              …………………………………………………………………………………… 
แนวทางสัมภาษณ์ครูผู้สอน/ครูที�ปรึกษา 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
  1.1  ชื�อ –ชื�อสกุลนกัเรียน 
      1.2  ชื�อ- ชื�อสกุลครูผูส้อน/ครูที�ปรึกษา 
2. นกัเรียนที�ท่านไดส้อนหรือเป็นที�ปรึกษา มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์อไปนี4อะไรบา้งและมี

พฤติกรรมอยา่งไร 
  2.1 ใฝ่เรียนรู้ ( นกัเรียนไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ จากการศึกษาคน้ควา้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
  มีการทบทวนตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้หรือไม่ อยา่งไร ) 
 2.2 มีวนิยั (นกัเรียนไดดู้แลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็นสาธารณประโยชน์ 
  ใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และเขา้ใจเหตุผลในการปฏิบติัตาม 
  ขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน สังคมหรือไม่  อยา่งไร)  
 2.3 มีความอดทน (นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานการเรียน มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และ 
  เพียรพยายามในการจาํแนกปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
  อยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมายทุกครั4 งหรือไม่  อยา่งไร ) 
 2.4 ความพอประมาณ (นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนพร้อมทั4งร่วมมือกบัผูอื้�นในอุปโภคและบริโภคใน 
  ชีวติประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั คุม้ค่า มีความเพียรพยามยาม จาํแนกแยกแยะ 
  แนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็นและฐานะ 
  ของตนเองหรือไม่  อยา่งไร) 
 2.5 มีเหตุผล (นกัเรียนมีความเพียรพยายามในการปฏิบติัและมีส่วนร่วมกบัผูอื้�นในการอุปโภค 
  และบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง พร้อมทั4งจาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือ 
  ทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่  อยา่งไร)   
 2.6 มีภูมิคุม้กนั (นกัเรียนมีการวางแผน ร่วมมือกบัผูอื้�น มีความเพียรพยายาม และจาํแนก 
  แยกแยะในการใชว้สัดุ สิ�งของอุปกรณ์การเรียน มีการปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มหรือ 
  กระทาํกิจใด ๆ อยา่งรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั4งทางดา้นวตัถุ สิ�งแวดลอ้ม สังคมและ 
  วฒันธรรมหรือไม่ หรือไม่  อยา่งไร) 
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แบบสัมภาษณ์เพื�อนนักเรียน 
เรื�อง   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

                   ………………………………………………………………………………… 
แนวทางสัมภาษณ์เพื�อนนักเรียน 
1. ชื�อ –ชื�อสกุลนกัเรียน และเพื�อนนกัเรียนที�ใหส้ัมภาษณ์ 
2.  นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมการเรียนการในรายวชิาที�นกัเรียนไดเ้รียนผา่นมานั4น ทาํใหเ้พื�อนนกัเรียน 

คนดงักล่าวมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนี4
อะไรบา้งและปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 

  2.1 ใฝ่เรียนรู้ ( นกัเรียนไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ จากการศึกษาคน้ควา้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
  มีการทบทวนตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้หรือไม่ อยา่งไร ) 
 2.2  มีวนิยั  (นกัเรียนไดดู้แลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็นสาธารณประโยชน์ให้ 
  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และเขา้ใจเหตุผลในการปฏิบติัตาม 
  ขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน สังคมหรือไม่  อยา่งไร)  
 2.3 มีความอดทน (นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานการเรียน มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และ 
  เพียรพยายามในการจาํแนกปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
  อยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมายทุกครั4 งหรือไม่  อยา่งไร ) 
 2.4 ความพอประมาณ (นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนพร้อมทั4งร่วมมือกบัผูอื้�นในอุปโภคและบริโภคใน 
  ชีวติประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั คุม้ค่า มีความเพียรพยามยาม จาํแนกแยกแยะ 
  แนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็นและฐานะ 
  ของตนเองหรือไม่  อยา่งไร) 
 2.5  มีเหตุผล (นกัเรียนมีความเพียรพยายามในการปฏิบติัและมีส่วนร่วมกบัผูอื้�นในการอุปโภค 
  และบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง พร้อมทั4งจาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือ 
  ทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่  อยา่งไร)   
 2.6 มีภูมิคุม้กนั (นกัเรียนมีการวางแผน ร่วมมือกบัผูอื้�น มีความเพียรพยายาม และจาํแนก 
  แยกแยะในการใชว้สัดุ สิ�งของอุปกรณ์การเรียน มีการปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มหรือ 
  กระทาํกิจใด ๆ อยา่งรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั4งทางดา้นวตัถุ สิ�งแวดลอ้ม สังคมและ 
  วฒันธรรมหรือไม่ หรือไม่  อยา่งไร) 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
เรื�อง   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

…………………………………………………………………………… 
แนวทางสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
1.   ขอ้มูลทั�วไป 
 1.1  ชื�อ –ชื�อสกุลนกัเรียน 
 1.2  ชื�อ- ชื�อสกุลของผูป้กครอง 
2. นกัเรียนที�อยูใ่นความปกครองของท่าน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์อไปนี4อะไรบา้งและ 
  มีพฤติกรรมอยา่งไร 
  2.1 ใฝ่เรียนรู้ ( นกัเรียนไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ จากการศึกษาคน้ควา้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
  มีการทบทวนตรวจสอบสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้หรือไม่ อยา่งไร ) 
 2.2  มีวนิยั  (นกัเรียนไดดู้แลรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวั และสิ�งที�เป็นสาธารณประโยชน์ให้ 
  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และเขา้ใจเหตุผลในการปฏิบติัตาม 
  ขอ้ตกลง ระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน สังคมหรือไม่  อยา่งไร)  
 2.3 มีความอดทน (นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานการเรียน มีการร่วมมือกบัผูอื้�น และ 
  เพียรพยายามในการจาํแนกปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
  อยา่งต่อเนื�องจนบรรลุเป้าหมายทุกครั4 งหรือไม่  อยา่งไร ) 
 2.4 ความพอประมาณ (นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนพร้อมทั4งร่วมมือกบัผูอื้�นในอุปโภคและบริโภคใน 
  ชีวติประจาํวนัของตนเองอยา่งประหยดั คุม้ค่า มีความเพียรพยามยาม จาํแนกแยกแยะ 
  แนวทางดาํเนินการหรือทาํกิจใด ๆ อยา่งพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาํเป็นและฐานะ 
  ของตนเองหรือไม่  อยา่งไร) 
 2.5  มีเหตุผล (นกัเรียนมีความเพียรพยายามในการปฏิบติัและมีส่วนร่วมกบัผูอื้�นในการอุปโภค 
  และบริโภคในชีวิตประจาํวนัของตนเอง พร้อมทั4งจาํแนกแยกแยะแนวทางดาํเนินการหรือ 
  ทาํกิจใด ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่  อยา่งไร)   
 2.6 มีภูมิคุม้กนั (นกัเรียนมีการวางแผน ร่วมมือกบัผูอื้�น มีความเพียรพยายาม และจาํแนก 
  แยกแยะในการใชว้สัดุ สิ�งของอุปกรณ์การเรียน มีการปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มหรือ 
  กระทาํกิจใด ๆ อยา่งรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงทั4งทางดา้นวตัถุ สิ�งแวดลอ้ม สังคมและ 
  วฒันธรรมหรือไม่ หรือไม่  อยา่งไร) 
3.  ท่านคิดวา่โรงเรียนหรือครูผูส้อนหากตอ้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อเสริม 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จะใหป้รับอะไร หรือเพิ�มเติมอะไรบา้ง 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชื�อ-ชื�อสกุล 
สถานที�อยูปั่จจุบนั 

 

นายนรา  ตรีธญัญา 
บา้นเลขที�  115  หมู่ 10  ตาํบลหนองไผ ่  
อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  36150 
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การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สําหรับนักเรียนชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย* 

 

The Development of  Instructional Model Based on Buddhism to Enhance the Desired 

Characteristics  Focusing  on Sufficiency Economy Philosophy for High School Students 

นรา  ตรีธัญญา** 

Nara  Threetanya** 

              

บทคัดย่อ 
              การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ดังนี�   1) เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 2)  เพื�อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย และ 3) เพื�อขยายผลการ
นาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใชใ้นเนื�อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�   เป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4โรงเรียน
แกง้คร้อวิทยา  จาํนวน 40  คน ที�เรียนรายวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา 2557  เครื�องมือที�ใชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน แบบประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ(t-test  
dependent) และการวเิคราะห์เนื�อหา (content analysis)            
                          

* บทความนี� เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558  เรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
             **  นกัศึกษาระดบัการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร  Email: narathree@gmail.com  โทร. 08-7966-4555   อาจารยที์�ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.อรพิณ  ศิริสมัพนัธ์  อาจารยที์�ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  ศาสตราจารย ์ดร. สิริวรรณ  ศรีพหล  และอาจารย ์ดร.บาํรุง  ชาํนาญเรือ 
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             ผลการวจิยั  พบวา่  
             1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีองค์ประกอบคือ หลักการ 
วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และปัจจยัที�เอื�อต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
ระบบสงัคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุนโดยรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นมีกระบวนการ
เรียนการสอน 5 ขั�นตอน คือ 1) ขั�นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ)   2) ขั�นสะทอ้นคิด (โยนิโส
มนสิการ) 3) ขั�นคน้พบหลกัการ (สัมมาทิฎฐิ)  4) ขั�นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั�นประเมินผล 
และประยกุตใ์ช ้ (ภาวนา 4) 
             2. ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา่  2.1) หลงัเรียนตามรูปแบบนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  2.2) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งขึ�น
จากระดบัการตอบสนองเป็นระดบัการจดัระบบ  
             3. ผลการขยายผลรูปแบบ พบวา่  หลงัเรียนตามรูปแบบนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  และมีพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งขึ�นจาก
ระดบัการตอบสนอง เป็นระดบัการเห็นคุณค่า 
คาํสาํคญั : รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์ , คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของ 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 
             The purposes of this research were: 1) to develop the instructional model based on Buddhism to 
enhance  the desired characteristics focusing on  sufficiency economy philosophy for high school students, 2) 
to evaluate the effectiveness of the instructional model based on Buddhism to enhance the desired 
characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for high school students  and 3) to disseminate the 
instructional model based on Buddhism ot enhance the desired characteristics focusing on sufficiency 
economy philosophy for high school students in other subjects of Social Studies,Religion and Culture . 
The sample consisted of 40 students who studied at Kaengkhrowittaya School for the first semester in 2014. 
The research instruments were: 1) lesson plans 2) learning achievement test, and 3) the desired characteristics 
test. The data were analyzed by using mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test for dependent sample and 
content analysis. 
             The results of this research were as follows: 
             1. The instructional development model based on Buddhism to enhance the desired characteristics 
focusing on  sufficiency economy philosophy for high school students were:  1) the principle  2) the objective 
3) the instructional process and 4) evaluation 5) the factors supporting learning  consisted of 3 components, 1) 
social system  2) principle of reaction 3) supporting system and the learning process consisted of five steps: 1) 
faith forming and fact discovery (Paratoghosa) 2) reflection  (Yonisomanasikara)3)principle construction 
(Sammaditthi) 4)learning process(Tri-sikkha) 5)evaluation and application.(Bhavana) 
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             2. The effectiveness of the instructional development model revealed that the learning achievement 
from the post-test was  significantly higher than the pre - test at the .01 t level and the desired characteristics 
were developed from the responding level to the organization level. 
             3. The results of dissemination  revealed that the learning achievement from the post-test was 
significantly higher than the pre-test at the .01  level and the desired characteristics were developed from the 
responding level to the value level. 
Keyword : Instructional Model based on Buddhism , The desired characteristics Focusing on Sufficiency 
                  Economy Philosophy               
 

บทนํา 
             กระแสโลกาภิวตัน์ทาํให้ประเทศไทยไดน้าํแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งพฒันาและ
ดาํเนินการตามหลกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม จึงก่อให้เกิดความเสียหายในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอยา่ง
มาก  จึงมีการเสนอทางออกให้กบัการแกไ้ขเพื�อให้สังคมไทยรอดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและ
ยั�งยืนในยคุโลกาภิวตัน์ โดยการนาํแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ� งสามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั (สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย,์ 2549)  สอดคลอ้งแนวนโยบายดา้น
การบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมและสังคมแห่งชาติ ตั�งแต่ฉบบัที� 8 -10 (พ.ศ. 2540-2554) และต่อเนื�องถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมและสังคมแห่งชาติในปัจจุบนั ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลกัในการปฏิบติัของประชาชนทุกระดบั และขบัเคลื�อนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551 ที�ได้กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่
อยา่งพอเพียง พร้อมทั�งนโยบายขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ซึ� งมีเป้าหมายเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง ดงัที�คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอน ( 2554:5 ) และสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2553:27-31) ไดก้ล่าววา่ ผูที้�มีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง จะตอ้งมีทกัษะ
กระบวนการในการจดัการอย่างพอเพียง  มีการรู้จกัประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนที�มีอยู่ และรู้จกัสภาพ 
แวดลอ้มของชุมชนหรือสังคมที�อาศยัอยู่   มีการปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพื�นฐานของความถูกตอ้ง โดยใช้
สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทาํโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบติั และ มีภูมิคุม้กนัที�ดีใน
ตวั พร้อมรับผลกระทบอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์   
             เมื�อศึกษาแนวพระราชดาํริในเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดว้า่พระองคท่์านไดท้รง
ประยกุตแ์นวคิดจากหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาที�เนน้การดาํรงชีวติแบบพอเพียง ดงัความในตอนหนึ�งใน
พระราชกระแสที�วา่ “...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางยิ�งกวา่นี� อีก คือคาํวา่พอ ก็พอเพียงนี� ก็พอแค่นั�นเอง 
คนเราถา้พอในความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เมื�อมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอื�นนอ้ย ถา้ประเทศใดมี
ความคิดอนันี�  มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ซื�อตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยู่
เป็นสุข พอเพียงนี�อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอื�น...” พระราชดาํรัส 
เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั  วนัที� 4 ธนัวาคม 2541  (มูลนิธิชยัพฒันา, 2558) ความ
ในพระราชดาํรัสนี� ชี� ใหเ้ห็นขอบข่ายในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงที�วา่ดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสาย



4 
 

กลาง ที�มุ่งเนน้ใหล้ดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุดโตง่ โดยลดระดบัลงใหเ้พียงพอต่อความจาํเป็น  
ดาํรงชีวติที�เรียบง่าย พึ�งตนเองได ้ บริโภคอยา่งพอเพียง ลดการพึ�งพาจากต่างประเทศ ซึ�งจะเป็นการเดินทางสาย
กลางตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาตามหลกัพระพทุธศาสนา 
             พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที�มีหลกัการสาํคญัคือ หลกัของเหตุและผลสิ�งต่างๆ ที�เกิดมาในโลกนี� ซึ� งเป็น
ผล ลว้นเกิดมาจากเหตุทั�งสิ�น  เมื�อหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตั�งอยู่หลกัของเหตุผล  การดาํเนินชีวิตต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การเรียนการสอน การแกปั้ญหาต่าง ๆ จะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้แบบพุทธหรือกระบวนการแห่ง
ปัญญา (พระไพศาล วสิาโล, 2544) สาระสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธนั�น ไดแ้ยกกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนแรกเป็นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม ขั�นตอนที�สอง เป็น
การใชห้ลกัโยนิโสมนสิการ และขั�นตอนที�สาม เป็นธรรมานุธรรมปฏิบติั ทั�งหมดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัพระพทุธศาสนา โดยเริ�มจากเมื�อรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น และครบถว้น
แลว้ กระบวนการเรียนรู้ต่อมา คือ การคิดเอาสิ�งที�รับรู้นั�นมาย่อยจัดระเบียบ เป็นการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโส
มนสิการ) และสุดทา้ยเป็นการปฏิบติั การปฏิบติันี� เป็นจุดสาํคญัที�ทาํใหก้ารศึกษาแบบตะวนัตกหลายสาํนกัที�เนน้
การใชค้วามคิดลว้น ๆ เป็นการเรียนรู้ระดบัพุทธิปัญญา ส่วนการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการ
เรียนรู้ระดบัพทุธิปัญญาแลว้ยงัตอ้งอาศยัการปฏิบติัเป็นส่วนสาํคญัอีกดว้ย 
             รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ช่วงชั�นที� 4 ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดั
ชยัภูมิ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 มีคะแนนเฉลี�ยในระดบัประเทศในสาระเศรษฐศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี�ยตํ�าสุดคือ 29.31 ดงันั�น สาระเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นสาระการเรียนรู้ที�โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา จะตอ้ง
เร่งพฒันาคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนซึ�งตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศและคะแนนตํ�าที�สุดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัการสาํรวจสภาพปัญหาการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
กบัการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนแกง้คร้อวิทยา โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา และ
ผูป้กครองนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีความตอ้งการให้ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนเพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาํหลกัปรโตโฆสะหลกัโยนิโส
มนสิการ  หลกัสัมมาทิฏฐิ หลกัไตรสิกขา และหลกัภาวนา 4  ในทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งประกอบดว้ย มีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มี
ความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัในสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ต่อไป 
 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
             ในการวจิยัในครั� งนี�ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงันี�  
             1.  เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
             2.  เพื�อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงันี�  
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                 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลงัเรียน 
                 2.2 ศึกษาพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  4 ระยะ คือ  ก่อนการจดัการเรียน
การสอน  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 2 และติดตามผลการจดัการ
เรียนการสอน  
             3. เพื�อขยายผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายไปใชใ้นเนื�อหาสาระ
อื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

วธีิการวจัิย 
             ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายมีแนวคิดสาํคญัที�ผูว้จิยัใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน คือใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
ร่วมกบัการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2012) ใชก้ระบวนการวจิยัแบบ
ผสมผสานวธีิวธีิ (Mixed  Methodology)แบบรองรับภายใน(The Embedded Design) และใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experiment Design ) ที�มีกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการวดัผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียนแบบ The One –Group Pretest-Posttest Design และศึกษาพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์  4 ช่วงระยะเวลาดว้ยการประยกุตใ์ชร่้วมกบัรูปแบบการวจิยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times 
Series Design ซึ�งมีวธีิการดาํเนินการ  4 ขั�นตอน ดงันี�   1) ขั�นตอนที�  1 การวจิยั  ( Research : R1)  ศึกษาขอ้มูล
พื�นฐาน   2)   ขั�นตอนที�  2   การพฒันา ( Develop: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3)  
ขั�นตอนที� 3    การวจิยั (Research :R2) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4)   ขั�นตอนที� 4    การพฒันา 
(Research :D2)  การประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 
เครื�องมือการวจิยั 
             เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มี
ดงันี�  
              1.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 
                   1.1  รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย   
                  1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ 
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                   ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั โดยประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งใน
ประเด็นการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากผูเ้ชี�ยวชาญ โดยกาํหนดเกณฑพิ์จารณา  5 
ระดบั ไดค้่าเฉลี�ย ระหวา่ง 4.20-4.80  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานตั�งแต่ 0.45-0.89 และจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ
ในประเด็นการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
             2. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ดงันี�  
                  2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียน 
                 2.2  แบบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                 2.3  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                 2.4  แบบสมัภาษณ์ 
                 2.5  แบบรายงานตนเอง             
                 ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   ดว้ยการตรวจสอบความตรงตามเนื�อหา  
( Content Validity ) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)  จากผูเ้ชี�ยวชาญ โดยกาํหนดเกณฑ์
พิจารณา 5 ระดบั ไดค้่าเฉลี�ย 3.50 ขึ�นไป และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0   และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 30  คน โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนมีค่าความความยากง่าย (p)  
ระหวา่ง 0.35-0.80  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง 0.30-0.75 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) เท่ากบั 0.85 
 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
              ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีดงันี�  
             1. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์ 
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ดงัแผนภาพที� 1 
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   ปัจจัยที�เอื,อต่อการเรียนการสอน 

 

                                          
                                                                       
 
 
 
 
  
                                                                                 
 
 
แผนภาพที� 1   รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                        ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

  หลกัการ: การจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ช้การจดัการ เรียนรู้ ตามแนวพุทธศาสน์ โดยใช ้หลกัปรโตโฆสะ  หลกัโยนิโสมนสิการ   

                                      หลกัไตรสิกขา  และ หลกัภาวนา 4 

 

วตัถุประสงค์:  เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

กระบวนการเรียนการสอน 
1.ขั�นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริง (ปรโตโฆสะ)  
      1.1 ตรวจสอบ และให้ความรู้พื�นฐานที�สาํคญัหรือ
จาํเป็น 
      1.2 ให้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียนผา่น กระบวนการที�เกิด
จากการสมัผสัทางกาย (ตา หู จมูก  ลิ�น กาย)  ผ่านสื�อ
การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ขั�นสะท้อนคดิ (โยนิโสมนสิการ) 
    การคิดหาเหตุในดา้นการมีจุดหมาย ความเป็นไป
ตามลาํดบัขั�นตอนความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็น
และประโยชน์ที�เกิดขึ�น 
3. ขั�นค้นพบหลกัการ (สัมมาทิฏฐิ) 
    นาํกระบวนการคิดที�ไดจ้ากขั�นสะทอ้นคิดมาสรุป
เป็นความคิดรวบยอด หรือหลกัการ เพื�อสร้างความเชื�อ 
และความเขา้ใจในเรื�องที�ศึกษาไดถู้กตอ้ง 
4. ขั�นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) 
    4.1  การอภิปราย วิเคราะห์ ตามหลกัทางสายกลาง
ในดา้น ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ หรือ
วตัถุและทางสงัคม (ศีล)  ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
(สมาธิ)  และดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความจริงตาม 
หลกัเหตุผล (ปัญญา) 
    4.2  การอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย 
    4.3  การนาํเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
5. ขั�นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) 
    5.1  ประเมินผลงานกลุ่มในดา้นแนวทางปฏิบติัต่อ
สิ�งแวดลอ้มกายภาพ (กายภาวนา) ดา้นทกัษะทางสงัคม
(ศีลภาวนา) ดา้นคุณธรรม (จิตภาวนา) และดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจ ความจริงตามหลกัเหตุผล (ปัญญาภาวนา) 
    5.2  การคดัเลือกผลงานกลุ่ม 
    5.3  วางแผนและนาํผลงานที�ไดค้ดัเลือก 
         ไปฝึกปฏิบติัทั�งในและนอกเวลาเรียน 

   ระบบสังคม: การทาํงาน
ร่วมมือโดยการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
 ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ
ผูส้อนกบัผูเ้รียนแบบ
กลัยาณมิตร 

 

    ระบบสนับสนุน:  
จดับรรยากาศ ภาพ
แวดลอ้ม สื�อการเรียนการ
สอน และการประสาน
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง
ในการพฒันาผูเ้รียน 

    หลักการตอบสนอง: 
ผูเ้รียนมีทกัษะการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นโดยครูกระตุน้
และให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนเพื�อ
ช่วยส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการในการจดัการ
อยา่งพอเพียง     การวัดและประเมินผล 

1.ผลสมัฤทธิI ทางการเรียน 
    1.1 ก่อนเรียน 
    1.2 หลงัเรียน 
2. คูณลกัษณะอนัพึง ประสงค ์
      2.1 ก่อนเรียน 
     2.2 หลงัเรียนครั� งที� 1 
     2.3 หลงัเรียนครั� งที� 2 
     2.4  ติดตามผลการเรียน 
           การสอน 

 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 

1 .มีความใฝ่เรียนรู้ 

2. มีวินัย 

3. มีความอดทน 

4. มีความพอประมาณ 

5. มีเหตุผล 

6. มีภูมิคุ้มกัน 
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             จากแผนภาพที� 1  พบวา่  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีองคป์ระกอบที�
สาํคญั  5 ส่วน  คือ  1) หลกัการ  2)  วตัถุประสงค ์  3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การวดัและประเมินผล และ 
5) ปัจจยัที�เอื�อต่อการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ระบบสงัคม  หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน 
ซึ�งองคป์ระกอบ 5 ส่วนมีส่วนเชื�อมโยงซึ�งกนัและกนัที�จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ�งประกอบดว้ย มีความใฝ่เรียนรู้  มีวนิยั  มี
ความอดทน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั ของนกัเรียนไดส้าํเร็จ 
                2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงันี�  
                      2.1  นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีคะแนน
ผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนหลงัเรียน ( X = 35.80 , S.D. = 3.18) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 29.18 , S.D. = 5.63) อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2.2 นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายซึ� ง
ดาํเนินการวดัและประเมินผล 4 ระยะ  โดยมีค่าเฉลี�ยคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั�ง 6 ดา้น ดงัตารางที� 1   
 
 ตารางที� 1  ผลพฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั�ง 6 ดา้น 
                  ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ช่วงเวลาทดสอบ คะแนนเตม็ ผลการประเมิน 
  

Χ S.D. ระดบัพฤติกรรม  
ก่อนเรียน 5 2.48 0.29 การตอบสนอง  
หลงัเรียนครั� งที� 1 5 3.09 0.41 การเห็นคุณค่า  
หลงัเรียนครั� งที� 2 5 3.36 0.27 การเห็นคุณค่า  
ติดตามผลการเรียน 5 4.03 0.18 การจดัระบบ  

 
             จากตารางที�  1 แสดงผลพฒันาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายรวมทั�ง 6 ดา้น โดยใชแ้บบสอบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ประเมิน  4 ระยะ โดยภาพรวม  คือ ในระยะก่อนการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัการตอบสนอง ( Χ = 2.48, 
S.D. = 0.29) หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 อยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.09, S.D. = 0.41)   หลงัการ
จดัการเรียนการสอนครั� งที� 2  อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า (Χ = 3.36, S.D. = 0.27)    และติดตามผลการจดัการ
เรียนการสอน อยูใ่นระดบัการจดัระบบ (Χ = 4.03, S.D. = 0.18) 
 



9 
 

              3. การนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลสอนในเนื�อหาสาระอื�นๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) 
สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม 3) สาระประวติัศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์ 
พบวา่  
                  3.1 นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันี� 1) สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม หลงัเรียน ( X = 18.48 , S.D. = 1.82) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 12.43 , S.D. = 2.46)   2) สาระ
หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม หลงัเรียน( X = 21.70 , S.D. = 2.91) สูงกว่าก่อนเรียน 
( X = 15.53 , S.D. = 2.76)  3) สาระประวติัศาสตร์หลงัเรียน ( X = 19.05 , S.D. = 2.48) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 
13.15 , S.D. = 2.15)  และ 4) สาระภูมิศาสตร์ หลงัเรียน ( X = 19.58 , S.D. = 2.72) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 13.25 , S.D. 
= 2.50) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
                  3.2 นกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้าง 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
การนาํไปใชข้ยายผลการทดลองใน 4 สาระและมีการวดัและประเมินผล 4 ระยะ มีพฒันาการของคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ดงันี�  คือ  ก่อนการจดัการเรียนการสอน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงั
การจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการ
สอนครั� งที� 2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจดัการเรียนการสอน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  
 
อภิปรายผลการวจิยั 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า มี
องคป์ระกอบที�สาํคญัคือ หลกัการ  วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และ ปัจจยัที�
เอื�อต่อการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุน  รูปแบบ
การเรียนการสอนที�พฒันาขึ�น มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั�นตอน คือ 1) ขั�นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง 
(ปรโตโฆสะ)  2) ขั�นสะทอ้นคิด (โยนิโสมนสิการ) 3) ขั�นคน้พบหลกัการ (สัมมาฑิฐฏิ) 4) ขั�นสู่กระบวนการ
เรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั�นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้(ภาวนา 4)  รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นผ่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด จึงถือวา่รูปแบบมีความเหมาะสม
ที�จะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทั�งนี� อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย   ไดพ้ฒันาขึ�นมาอย่างเป็นระบบและตามหลกัการของการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีการ
ดาํเนินงานตามขั�นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช 2551 ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการเรียน
การสอนที�เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด หลกัการและทฤษฎี
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ต่าง ๆที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนครั� งนี�  ซึ� งเป็นการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของครูส (Kruse, 2012)  นาํมาประยกุตร่์วมกบักระบวนการวิจยั
และพฒันา (Research and Development)  ประกอบดว้ย   ขั�นตอนที� 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน (Analysis)  
ขั�นตอนที� 2 การออกแบบและพฒันา (Design and Development) ขั�นตอนที� 3 การนาํไปใช ้(Implementation) 
และขั�นตอนที� 4  การประเมินผล (Evaluationป และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล ์
(Joyce and Weil, 2009) ที�ไดก้าํหนดองคป์ระกอบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
(The Model of Teaching)  ประกอบดว้ย1) กระบวนการที�สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases)  
2)ระบบสงัคม (Social System) 3) หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction)  และ 4 ) ระบบสนบัสนุน ( Social 
system)ส่วนที� 2 เป็นการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้( Application ) และส่วนที� 3 ประกอบดว้ยสาระ
หลกัและสิ�งส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effection) ซึ� งองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนที�กาํหนดมีความสัมพนัธ์ส่งเสริมกันและกันตลอดทั� งระบบ สอดคลอ้งกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี 
(2545) ที�กล่าวโดยสรุปไวว้่า การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งผ่านการจดัองค์ประกอบต่าง ๆของ
รูปแบบการเรียนการสอนใหเ้ป็นระบบ โดยคาํนึงถึงทฤษฎีและหลกัการที�เกี�ยวขอ้ง  รวมทั�งตอ้งจดัองคป์ระกอบ
ต่าง ๆของรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กัน เพื�อนําไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ นอกจากนั�นยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของวินัยธร  วิชัยดิษฐ์ (2555) ที�พฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที�
ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นมีชื�อเรียกว่า EPCPAEE Model มีองค์ประกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน 7 ขั�น คือ 1 ขั�นเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขั�นใหค้วามรู้และฝึกปฏิบติั (P: 
Presentation and Practice) 3) ขั�นสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of  Knowledge) 4) ขั�นส่งเสริม
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์( F: Fostering of Higher Level Characteristics Development) และ7 ขั�น
ประเมินผล(E: Evaluation) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากบั 83.60/80.90 ซึ� งมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้ 
             2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปรากฏผลดงันี�   
                2.1  ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของนักเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ที�ระดบั .01  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนนี� ไดก้าํหนดหลกัการ ซึ� งใชเ้ป็น
แนวปฏิบติัที�สาํคญัตลอดกระบวนและการปฏิบติัตามรูปแบบเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นอยา่งครบถว้น โดยมุ่ง
เสริมสร้างและพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการประยกุตแ์ละ
ผสมผสาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามแนวพทุธศาสน์พระพรหมคุณาภรณ์ (2552) ที�เนน้หลกัปรโตโฆสะ เป็น
การสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง โดยมีการตรวจสอบ และใหค้วามรู้พื�นฐานที�จาํเป็น และการใหค้วามรู้ใหม่
แก่ผูเ้รียนผ่านกระบวนการที�เกิดจากการสัมผสัทางกาย (ตา หู จมูก ลิ�น กาย ) ผ่านสื�อการเรียนรู้  และกิจกรรม
การเรียนรู้  แลว้ใชห้ลกัโยนิโสมนสิการเพื�อสะทอ้นคิดหาเหตุผลในดา้นการมีจุดหมาย ความเป็นไปตามลาํดบั
ขั�นตอน ความสัมพนัธ์ของเงื�อนไขจาํเป็นและประโยชน์ที�จะเกิดขึ�น แลว้ให้ผูเ้รียนใชห้ลกัสัมมาทิฎฐิ เพื�อสรุป
เป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการ แลว้เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา โดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ สังคม คุณธรรมจริยธรรม และความรอบรู้ แลว้ประเมินผลโดยใช้
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หลกัภาวนา 4 จาํแนกการประเมินทางดา้นกายภาพ วตัถุ คุณธรรม และความรู้ความเขา้ใจตามหลกั สอดคลอ้งกบั 
ดารารัตน์  อุทยัพยคัฆ ์(2548) ไดท้าํวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบพทุธวธีิเพื�อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธี พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉลี�ยหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนทดลอง ทั�งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นเจตคติ และดา้นปฏิบติั สอดคลอ้งกบั
ประชาคม  จนัทรชิต (2552) ได้ทาํวิจยัเรื�อง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวทิยาลยัการอาชีพสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะเป็นการบริหารงานวิชาการโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อให้ครูผูส้อนนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื�อพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณลกัษณะตามมาตรฐานกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
             2.2  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนใน
สาระเศรษฐศาสตร์ ซึ�งดาํเนินการประเมิน 4 ระยะคือ มีพฒันาการตามลาํดบั คือ ก่อนการจดัการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  
หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการเรียนการ
สอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการจดัระบบ  ซึ� งแสดงให้เห็นวา่พฒันาการสูงสุดดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนอยูที่�ระดบัการจดัระบบ ซึ�งเป็นกระบวนการคิดเชิงระบบ มองภาพรวม เมื�อความคิดเปลี�ยนพฤติกรรมก็
จะเปลี�ยน สอดคลอ้งกบั กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2553)  กล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เป็น คุณลกัษณะที�ตอ้งการให้เกิดขึ�นกบัผูเ้รียน ในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาํนึก เพื�อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นอยา่งมีความสุขในฐานะที�เป็นเมืองไทยและพลเมือง
โลก และ แนวคิดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัที�ชวลิต  ชูกาํแพง (2553);สาํนกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ( 2553 ) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยใชแ้นวคิดแครธ
โวลและคณะ (Krafhwohl,Bloom and Masia)  มาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินผล ซึ�งแบ่งระดบัคุณลกัษณะออกเป็น 
5 ระดบั ตามลาํดบั ดงันี�   คือ  1) การรับรู้ (Receiving)  2) การตอบสนอง ( Responding)   3) การเห็นคุณค่า  
(Perference for Value)  4) การจดัระบบ (Organization)  และ 5)การสร้างลกัษณะนิสัย( Characterization)  แต่
ผลการวิจัยในครั� งนี� มีพัฒนาการเริ� มตั� งแต่ ระดับที�  2) การตอบสนอง ( Responding)   3) การเห็นคุณค่า  
(Perference for Value) และ 4) การจดัระบบ (Organization)  เนื�องจาก ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลายซึ�งมีพื�นฐานความรู้ในเนื�อหาที�เรียนมาบา้งแลว้ ดงันั�นจึงเริ�มที�ขั�นการตอบสนอง ( Responding)  พฒันาการ
ไปถึง ขั�นที� 3) การเห็นคุณค่า  (Perference for Value) และ ขั�นที� 4) การจดัระบบ (Organization) เนื�องจาก
ระยะเวลาที�ใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์เท่านั�น  ดงันั�น การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนจึงยงัไม่ถึงขั�นที� 5 การสร้างลกัษณะนิสัย   ( Characterization) ซึ� งจะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ขั�นในการเสริมสร้าง  
            3.  ผลการขยายผลในเนื�อหาสาระอื�นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551ไดแ้ก่สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระหนา้ที�
พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสงัคม สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์   
             3.1. ผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
ทุกสาระ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ� งเป็นการยืนยนัผลการวิจยัที�สามารถในไปใชใ้นการ
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จดัการเรียนการสอนในสาระอื�น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในการพฒันา
ผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนได ้
             3.2  พฒันาการของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนที�ใน
การขยายผลด้วยการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  ประเมินผล  4 ระยะพบวา่ มีพฒันาการสูงขึ�นเป็นลาํดบั ดงันี�  ก่อนการจดัการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็น
คุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 2  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  และติดตามผลการจดัการ
เรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า ซึ� งในสาระเศรษฐศาสตร์ที�ใชเ้วลาทดลอง 20 สัปดาห์ และ
ระยะติดตามผลการจดัการเรียนการสอนจึงอยูใ่นระดบัการจดัระบบ ส่วนสาระอื�น ๆที�มีการทดลองใชข้ยายผล 
จะมีการพฒันาการสูงสุดอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า ทั�งนี� เกิดจากระยะเวลาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
สาระอื�นใชร้ะยะเวลา10 สปัดาห์ ซึ�งใชเ้วลานอ้ยกวา่การทดลองในสาระเศรษฐศาสตร์ 
 

สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลการวจิยั พบวา่ 
              1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ   
วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล และปัจจยัที�เอื�อต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
ระบบสงัคม หลกัการตอบสนอง และระบบสนบัสนุนโดยรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นมีกระบวนการ
เรียนการสอน 5 ขั�นตอน คือ 1) ขั�นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้เท็จจริง (ปรโตโฆสะ)  2) ขั�นสะทอ้นคิด  (โยนิโส
มนสิการ)   3) ขั�นคน้พบหลกัการ (สมัมาทิฐิ)  4) ขั�นสู่กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิกขา) และ 5) ขั�นประเมินผล และ
ประยกุตใ์ช ้(ภาวนา 4)   
             2. หลงัใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 2.1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  2.2) ผลของพฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีการพฒันาการสูงขึ�นเป็น
ลาํดบั ดงันี�  ก่อนการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการตอบสนอง  หลงัการ
จดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 2  มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการจดัระบบ  
            3.  ผลการขยายผลในสาระอื�น ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย     
1 )สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสงัคม 3) สาระ
ประวติัศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์  พบวา่ 3.1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.01และ3.2)ผลพฒันาการคือ ก่อนการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
การตอบสนอง  หลงัการจดัการเรียนการสอนครั� งที� 1 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า  หลงัการจดัการเรียน
การสอนครั� งที� 2 มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
การเห็นคุณค่า  
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ขอ้เสนอแนะ 
             ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการวจิยัไปใช ้
             1. จากการวจิยั พบวา่  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพทุธศาสน์เพื�อ 
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ช่วยพฒันาผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั�นเมื�อนาํรูปแบบการเรียนการ
สอนไปใชจ้ริง  ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจและดาํเนินตามองค์ประกอบของการเรียนการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพื�อใหก้ารจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             2.  จากการวจิยั จะเห็นไดว้า่  การนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 สัปดาห์ พบวา่  ผลสัมฤทธิ@
ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง และผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัการจดัระบบ ซึ� งยงัไม่ถึง
ระดับการสร้างลักษณะนิสัย  ดังนั� น ครูผูส้อนที�จะนํารูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นไปใช้  ควรใช้
ระยะเวลาจดัการเรียนการสอนมากกวา่ 1  ภาคเรียน   
             3. จากการวิจยั จะเห็นไดว้า่  จากการนาํไปทดลองใชข้ยายผลในสาระอื�น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551  ประกอบดว้ย 1) 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม 3)เศรษฐศาสตร์  4) 
ประวติัศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ กบักลุ่มตวัอยา่งขยายผล จาํนวน 10 สปัดาห์ พบวา่ ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนอยู่
ในระดบัสูง และคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัการเห็นคุณค่าทุกสาระ ซึ� งยงัไม่ถึงระดบัการ
จดัระบบคุณค่าและการสร้างลกัษณะนิสัย  ดงันั�น ครูผูส้อนที�จะนาํรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นไปใช ้ 
ควรใชร้ะยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมากกวา่ 1  ภาคเรียน   
             ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิยัครั,งต่อไป 
             1.  ควรพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นอื�น ๆ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  
             2.  ควรศึกษาตวัแปรกลางที�ส่งผลต่อตวัแปรตาม   เช่น  นักเรียนที�มีระดบัการเรียนรู้แตกต่างกัน  
นกัเรียนที�มีการเลี�ยงดูของผูป้กครองแตกต่างกนั 
             3. ควรศึกษาตวัแปรตามที�เกี�ยวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่  ความซื�อสตัยสุ์จริต  ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป็นตน้  
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