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 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1)  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน 2) พฒันารูปแบบการจัด 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี  3)  

ทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี และ 4)  ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบที�

พฒันาขึ�นกบักลุ่มทดลอง จาํนวน 30 คน และมีกลุ่มควบคุม จาํนวน 30 คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่       

แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ แบบสาํรวจ แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรม แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณธรรม  

แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต  แบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง แบบติดตามผลการเรียนรู้ และ        

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ แบบสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยใช ้t-test และการวิเคราะห์เนื�อหา  

 ผลการวิจยัพบวา่  

  1.  รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีที�พฒันาคือ KM-LED Model 5 ขั�นตอน คือ การให้ความรู้ (Knowledge : K) 

การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M)  การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living skill : L)  การประเมินผลปฏิบตัิงาน 

(Evaluation : E) การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) โดยมีองค์ประกอบดังนี�   1) หลักการ  2)  

วตัถุประสงค ์ 3)  กระบวนการจดักิจกรรม และ 4) เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใฃ ้

 2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี “KM-LED Model” หลังการทดลอง นักศึกษามีความรู้ ( X = 

19.93,S.D.=4.12) มีคุณธรรม ( X =3.50,S.D.=0.34) มีทกัษะการดาํเนินชีวิต ( X =4.65,S.D.=0.29) และมีคุณลกัษณะ

ความพอเพียง ( X =3.85,S.D.=0.15) สูงกว่าก่อนทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  และเมื�อ

ติดตามผลหลงัการทดลองเดือนที� 6 พบว่า คุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษาอยูท่ี�ระดบัมากที�สุด  

  3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที�สุด 

(X =4.67,S.D.=0.24) 
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 NAREERAT TABTONGKUL : THE DEVELOPMENT OF ACTIVITIES ENHANCE 

CHARACTERISTICS MODEL BASED ON THE PHILOSOPHY CONCEPT OF SUFFICIENCY 

ECONOMY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS. THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF. KANIT 

KHEOVICHAI, Ed.D AND ASSOC. PROF. THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D.  383 pp. 
 

 The purposes of this research were : 1) to study and analyze fundamental data; 2) to 

develop a model of activities  to enhance characteristic; 3) to implement a model of activities to enhance 

characteristics; and 4) to evaluate a model of  activities enhance characteristics.  The research design by 

which pretest-posttest technique was used for the experimental group of 30 students and a control group of 30 

students.  The research instruments were  the direct interview form,  the survey questionnaire, the 

knowledge test, the assessment form of moral, the assessment form of living skill, the assessment form 

of sufficiency economy characteristics, the follow-up operation form, the satisfaction questionnaire and 

the observation form. 

 The research results were : 

 1. The model of  activities to enhance characteristics based on the philosophy concept of 

sufficiency economy for undergraduate students (KM-LED Model) comprised  5 steps : Knowledge (K), 

Moral (M), Living skill (L), Evaluation (E) and Dissemination (D). Each stage of the process had sub-

stages which were : Plan : P, Doing : D, Check : C and Act : A. The component of the implementation 

condition included with social system support system, principle of reaction and success condition 

 2. The evaluation a “KM-LED Model” of activities to enhance characteristic after the 

experiment was higher than before using the model in the statistics level at .05 included knowledge 

( x =19.93,S.D.=4.12) moral ( x )=3.50,S.D.=0.34) living skill ( x )=4.65,S.D.=0.29) characteristic of 

sufficiency ( x )=3.85,S.D.=0.15) and follow-up operation ( x )=4.65, S.D.=0.14).   The six months follow 

up suggested that the sufficiency economy characteristic was at the highest level. 

 3. The satisfaction of the undergraduate students were at the highest level ( x )=4.59, 

S.D.=0.37) 
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โสภณคณาภรณ์ อาจารย ์ดร.นิรันดร์ ยิ�งยวด อาจารย ์ดร.เปรมวดี คฤหเดช และนายกมล  แมลงทบั 

ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา 

 ขอบพระคุณ เพื�อนๆ ปริญญาเอกและเพื�อนที�ทํางานทุกคน โดยเฉพาะอาจารย ์    

ปุญญาวีร์ อาราเม อาจารยทิ์นกฤติพชัร์ รุ่งเมือง อาจารยพ์ิรัชฌา ระรวยรื�น อาจารยพ์นมพร เส็งผล 

คุณศรีมาลา  รุ่งเรืองเสถียร ที�ช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นกลัยาณมิตรตลอดมา 

 ท้ายสุดนี�  ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ ทับทอง คุณแม่อนงค์ ทับทอง   

ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กมล ทบัทอง อาจารยล์ะม่อม ทบัทอง ที�อบรมเลี�ยงดู สนบัสนุนและให้กาํลงัใจ 

เพื�อใหม้ีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจนสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 นกัศึกษา นบัว่าเป็นทรัพยากรมนุษยที์�เป็นภูมิปัญญาของประเทศ และมีโอกาสพฒันา

ประเทศในรูปแบบต่างๆ กัน ส่วนใหญ่มีอายุ 18-24 ปี เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนต้นที�กาํลงัปรับปรุง 

เปลี�ยนแปลงความเชื�อ ทศันคติ และค่านิยมต่างๆ นักจิตวิทยาพฒันาการเชื�อว่าเป็นช่วงที�สมอง

คนเราจะพฒันาไปถึงขึดสูงสุด จึงเป็นช่วงที�เหมาะสมมาก ที�สถาบนัอุดมศึกษาจะจดัสิ�งแวดลอ้ม            

จดัประสบการณ์ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาอยา่งเต็มที� ดงันั�น หนา้ที�ของสถาบนัอุดมศึกษาจึงไม่เพียงแต่

สอนนักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพเท่านั�น แต่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพฒันา

นักศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) เพื�อเป็นบัณฑิตที�สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข         

ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 ในมาตรา 81 ระบุไวว้่า “รัฐต้องจัด

การศึกษาอบรม เพื�อใหค้วามรู้คู่คุณธรรม” และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 

6 ระบุไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ ทั�งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื�นได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550:5) คนที�มีความ

สมบูรณ์ดงักล่าวนี�  คือ คนดีที�ประเทศชาติตอ้งการ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯ (ร.9) ที�ว่า 

  “...การศึกษาเป็นเครื�องมืออนัสาํคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด  

  ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื�อใหเ้ป็น 

  พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ยอ่มทาํได ้

  โดยสะดวกราบรื�นไดผ้ลที�แน่นอนและรวดเร็ว...” 

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลยั : วนัที�  22 

กรกฎาคม 2520) 
 

 การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เป็นหน้าที� โดยตรงของสถาบัน 

อุดมศึกษา ที�จะตอ้งเชื�อมโยงและบูรณาการ (Lintegration) หลกัการพฒันานักศึกษากบัแผนการ

พฒันาการศึกษาและการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก เพื�อให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ ความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศ ประชาคมอาเซียน 

และนานาชาติตลอดจนมีภูมิคุม้กนัพร้อมรองรับต่อการเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ทั�งภายในและ

ภายนอก เพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์ แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.

2560-2564)  ที�ว่า “มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที�ดี มีความสุขในสังคม” 

และแผนยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ที�ว่า “ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยืน เป็นประเทศ          

ที�พฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 12,51) 

 จากบทเรียนของการพัฒนาประเทศในการเผชิญกับกระแสโลกาภิว ัตน์ที�ผ่านมา 

ก่อใหเ้กิดปัญหาทบัถมมาอยา่งต่อเนื�อง จนกลายเป็นปัญหารุนแรงระดบัประเทศที�สะทอ้นให้เห็น

ถึงการพฒันาที�ไม่สมดุล โดยไม่คาํนึงถึงสภาพการณ์ ภูมิสังคมของประเทศ หรือระบบและความ

พร้อมของคน ดงัที� จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2552) กล่าวว่า “ประเทศไทยยงัขาดความรู้เท่าทนั   

ต่อการเปลี�ยนแปลง หลงระเริงไปกบัสิ�งที�ฉาบฉวย ทาํใหข้าดภูมิคุม้กนัที�ดี คือ ยงัพึ�งตนเองไม่ได ้มี

สภาวะจิตใจที�ไม่เข้มแข็ง ขาดจิตสาํนึกที�ดี ไม่มีความเอื�ออาทร ไม่รู้จกัประนีประนอมนึกถึงแต่

ผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่ค่อยช่วยเหลือเกื�อกลูกนัและส่วนใหญ่ยงัดาํรงชีวิตอย่างฟุ่ มเฟือยเกินฐานะ

ตนเอง ในทาํนองเดียวกนักระทรวง ศึกษาธิการ (2559:11) ไดก้ล่าวถึงสงัคมปัจจุบนัว่า มีความเสื�อม

ถอยทางวัฒนธรรมของเยาวชนและคนในสังคม ได้แก่ การให้คุณค่าและความนิยมกับความ

สนุกสนานความฟุ้ งเฟ้อ การละเลยเรื�องระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเคารพยาํเกรง

ต่อผูอ้าวุโส ติดการสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัผา่นทางสังคมออนไลน์ ติดเกมส์อินเตอร์เน็ทและมีการ

ใชภ้าษาที�ไม่เหมาะสม มีการเผยแพร่ขอ้มลูและภาพที�ใชค้วามรุนแรงและความไม่เหมาะสมทางเพศ 

อนัส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเสี�ยงต่อการก่ออาชญากรรมและปัญหาตั�งครรภ์ใน

วยัรุ่นที�เพิ�มสูงขึ�น นอกจากนี�  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดร่้วมกบัสวนดุสิตโพลส์ 

(2556) สาํรวจความคิดเห็นของนกัเรียน นกัศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์และผูป้กครอง

ทั�วประเทศ พบว่า พฤติกรรมของเยาวชนที�เป็นปัญหาและสังคมพึงตระหนักในขณะนี�  คือ ร้อยละ 

25.21 มีการใชสิ้นค้าฟุ่ มเฟือย ยึดติดกบัวตัถุ รองลงมา คือ ร้อยละ 24.00 แต่งตัวโป๊ตามแฟชั�น

ต่างชาติ ร้อยละ 20.05 การมั�วสุมอบายมุข ร้อยละ 15.49 การแสดงออกจนเกินงาม และร้อยละ 

14.43 การแสดงความกา้วร้าวไม่เชื�อฟังพ่อแม่ ขาดความกตญั�ูและสัมมาคารวะ ปัญหาเหล่านี�

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเสื�อมโทรมของสงัคมที�นบัวนัจะทวีความรุนแรงขึ�นเรื� อยๆ จนถึงขั�นวิกฤติ 

ดงัที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ร.9) ไดแ้สดงถึงความห่วงใยในปัญหาการเปลี�ยนแปลงของ

สงัคมไทย ไวว้่า 
 

“ความเปลี�ยนแปลงอยา่งหนึ�งที�น่าวิตกก็คือทุกวนันี�ความคิดอ่านและ 

  ความประพฤติหลายๆ อยา่ง ซึ�งแต่ก่อนถือว่าเป็นความเชื�อ ความผดิ 
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ไดก้ลายเป็นสิ�งที�คนในสงัคมยอมรับแลว้พากนัปฏิบติัโดยไม่รู้สึก 

  สะดุง้สะเทือนจะทาํใหเ้กิดปัญหาและทาํใหว้ิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมน 

  ลงไป ขา้พเจา้เห็นว่าเป็นหนา้ที�ของชาวพุทธจะตอ้งร่วมกนัแกไ้ข 

  ปัญหานี�อยา่งจริงจงั แต่ละท่าน แต่ละฝ่าย ตอ้งยดึหลกัการใหม้ั�นคง 

  ที�จะไม่ทาํสิ�งใดๆ ที�ชั�วที�เสื�อมตอ้งกลา้และบากบั�นที�จะทาํแต่สิ�งที� 

  ความประพฤติดีปฏิบติัชอบ บงัเกิดเพิ�มพนูขึ�นเป็นลาํดบั” 

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 18 พฤศจิกายน 2532) 
 

 การจดัการกบัปัญหาวิกฤตินี�  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ร.9) ทรงมีพระราชดาํรัส

ชี�แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั�งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นตน้มา ที�ได้ทรงเน้นย ํ�าแนวทางการพฒันา  

อยา่งเป็นขั�นเป็นตอนบนหลกัแนวคิดพึ�งตนเอง เพื�อใหเ้กิดความพอมี พอกิน พอใช ้และมีความสุข 

โดยใช้หลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ ้มกันที�ดีในตัว ทรงเตือนสติ

ประชาชนชาวไทยไม่ใหป้ระมาท ตระหนกัถึงการพฒันาที�สมดุล กา้วหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละ

ขั�นตอนอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการและการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการคิดและการ

กระทาํ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา เพื�อสังคม

ส่วนรวมจักได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั�นคงและย ั�งยืน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:1)  

 จากการศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการและผลงานวิจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงยงัมีความสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย สามารถสร้างภูมิคุม้กนัเพื�อการ

รองรับผลกระทบที�เกิดขึ�นทั�งภายในและภายนอก จนถึงสังคมโลก (สุริยนต์ หลาบหนองแสง, 

2555) เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา เพื�อให้คนไทยรอดพน้จากวิกฤตการณ์ต่างๆ สามารถอยู่ได้

อยา่งมั�นคงย ั�งยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ (ลดาวลัย ์คาํภา, 2555) 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อรสุดา เจริญรัถ (2546:114) ที�พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถปรับไปตามบริบทของสงัคมที�เปลี�ยนผ่านเขา้สู่สังคมทนัสมยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ในทศันะโลก มีนกัวิชาการ บุคคลสาํคญัไดเ้ห็นความสาํคญัและแลกเปลี�ยนมุมมองเกี�ยวกบัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไว ้เช่น Wolfgang Sachs (1999 สืบคน้จาก http://www. Sufficiencyeconomy.com) 

ผูเ้ชี�ยวชาญประจําสถาบันวุพเพิลทอล ประเทศเยอรมนันี กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีก       

ทางเลือกหนึ� งสําหรับทุกประเทศในเวลานี� ” ส่วน Jigme y. Thinley (1999 สืบคน้จาก http://www. 

Sufficiencyeconomy.com) กษตัริยแ์ห่งภูฏาน กล่าวว่า “ประเทศไทยจะสามารถสร้างโลกใบใหมจ่ากปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และ Peter Boothroyd (1999 สืบคน้จาก http://www.Sufficiencyeconomy.com) 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์พื�อการตั�งถิ�นฐานมนุษยแ์ห่งมหาวิทยาลยับริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา กล่าววา่ 
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“เศรษฐกิจพอเพียงหาใช่แนวทางที�ทาํใหถ้อยหลงั หากแต่นาํทางใหโ้ลกไดเ้ห็นอนาคต” นอกจากนี�  

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัในการ

วางแผนพัฒนาประเทศ ได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จ   พระเจา้อยูห่วั (ร.9) มาเป็นปรัชญานาํทางในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   ฉบบัที� 9 (พ.ศ.2545-2549) ฉบบัที� 10 (2550-2554 ฉบบัที� 11 (พ.ศ.2555-2559) 

และฉบบัปัจจุบนั คือฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื�อใหพ้สกนิกรชาวไทยทุกวยั ทุกอาชีพ และทุก

ระดบั นาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้และเปลี�ยนกระบวนทัศน์การดาํรงชีวิต 

พร้อมทั�งปรับแนวทางการพฒันาทุกดา้นให้อยู่บนพื�นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

“ทางสายกลาง”  เพื�อ “การพึ�งตนเอง” และมีนโยบายให้หน่วยงานทุกแห่งน้อมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื�องมือในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ที�ของตนเอง 

 ความสาํคญัดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากเป็น

หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัในการดาํรงชีวิตของชาวไทยแลว้ ยงัสามารถเป็นคุณลกัษณะ       

ที�พึงประสงค์ที�สาํคญัอย่างยิ�ง สาํหรับนักศึกษาไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ�งในการดาํเนินการ

พฒันานกัศึกษาใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556:3) 

ไดใ้ห้ความสาํคญักบักิจกรรมนอกหลกัสูตร โดยเชื�อว่ากิจกรรมนอกหลกัสูตร เป็นกระบวนการ

หนึ�งที�ช่วยเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตอนัพึงประสงค์ สอดคลอ้งกบั Williamson (1961:3) ที�

กล่าวว่า “งานกิจกรรมนักศึกษาเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการอุดมศึกษาในการพฒันานักศึกษา  

แต่ละคนใหเ้ป็นคนที�สมบูรณ์” และ Chickering (1969) ที�กล่าวว่า “กิจกรรมเป็นปัจจยัหนึ� งที�ส่งผล

ต่อการพฒันานกัศึกษา ทั�ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาความสามารถ การควบคุมอารมณ์ การพฒันา

ความเป็นตวัของตวัเอง การเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของตวัเอง การพฒันาการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลอย่างไม่จาํกัด การพฒันาเป้าหมายและการพฒันาบูรณภาพ...” ซึ� งจากการศึกษาการจัด

กิจกรรมนอกหลกัสูตรในสถาบนัอุดมศึกษาที�ผ่านมา พบว่า การจดักิจกรรมประสบปัญหาหลาย

ประการ ทั�งในดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม เนื�อหากิจกรรม นักศึกษาที�เขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจน

บุคลากร อาจารยที์�ปรึกษาและผูบ้ริหารที�ยงัขาดการแนะนาํ  ในการบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎี การ

พฒันานักศึกษากับกระบวนการจัดกิจกรรม ทาํให้การจัดกิจกรรมทุกวนันี� ไม่สนองตอบต่อ

วตัถุประสงคแ์ละโจทยปั์ญหาของสงัคม (คณะอนุกรรมการเครือข่ายบณัฑิตอุดมคติไทย, 2550:15) 

ซึ�งแนวทางหนึ� งที�สถาบันคลงัสมองของชาติ (2554) ไดเ้สนอแนะไว ้คือ รูปแบบวิธีการดาํเนิน

กิจกรรมจะตอ้งปรับเปลี�ยนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และความตอ้งการของสังคม ดงันั�น การจดั

กิจกรรมที�มีคุณภาพ นอกจากตอบโจทย์ปัญหาของสังคมแล้ว จะต้องปรับเปลี�ยนรูปแบบให้

เหมาะสม โดยบูรณาการจากแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ มาผสมผสานกนั  
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 ดงันั�น การศึกษาวิจัยการพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีครั� งนี�  ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษา

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีการจดักิจกรรมและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาผสมผสานกนั เพื�อเพิ�มพื�นที�ของการเรียนรู้และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มและการ

เรียนรู้จากวิทยากร พร้อมศึกษาดว้ยตนเองเพื�อให้นักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมและเพิ�มศกัยภาพในการ

เรียนรู้ดว้ยการเริ�มตน้จากการใหค้วามรู้และเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจ เพื�อให้นักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์ไตร่ตรอง ตดัสินใจ โดยใชห้ลกัวิชาและกรอบคุณธรรมจริยธรรมในการฝึกทกัษะปฏิบติั

ในสถานที�จริง และกระตุน้ประสบการณ์เดิมเพื�อเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการเรียนรู้ประสบการณ์

ใหม่ เป็นองคค์วามรู้ใหม่ที�ช่วยใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงคุณค่า ยอมรับและศรัทธาที�จะนาํแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการเรียนและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั พร้อมเผยแพร่และ

แบ่งปันบอกต่อคนอื�นๆ อนัส่งผลต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในที�สุด 

 ผูว้ิจยัเชื�อว่า กิจกรรมนกัศึกษา บูรณาการกบักิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นรูปแบบที�ดีใน

การพฒันาคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหวงัว่าจะเป็นส่วนสาํคญัส่วน

หนึ�งของการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที�มุ่งเสริมสร้าง

โอกาสในการพฒันาคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา ซึ�งเป็น

ทรัพยากรมนุษยที์�สาํคญัของประเทศและเป็นปฏิบติัการใหม่ในการจดักิจกรรมนักศึกษา จึงนับว่า

เป็นส่วนหนึ� งในการร่วมเสนอทางเลือกและทางรอด สําหรับการเตรียมรับมือกับกระแสการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆ ของโลก ที�กาํลงัทวีความรุนแรงเพิ�มมากขึ�นในสงัคมไทย ดว้ยการเริ�มตน้พฒันา

นกัศึกษาใหม้ีคุณลกัษณะและใชชี้วิตแบบพอเพียง เพื�อเป็นตน้แบบของเยาวชนและการอยู่ร่วมกนั

อย่างสันติสุข อนัจะเป็นรากฐานสําคัญของการพฒันามนุษยที์�ย ั�งยืนตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

คาํถามของการวจิยั 

 การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีคาํถามในการวิจยั ดงันี�  

 1. ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

และเป็นอยา่งไร 
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 2. รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีองค์ประกอบและกระบวนการจดักิจกรรมเป็น

อยา่งไร 

 3. ผลการทดลองการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นอยา่งไร 

 4. ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค ์ดงันี�  

 1. เพื�อศึกษาข้อมูลพื�นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 2. เพื�อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 3. เพื�อทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 4. เพื�อประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี   
 

สมมตฐิานการวจิยั 

 การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสมมติฐานของการวิจยั ดงันี�   

 1. นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการของความรู้ที�เสริมสร้างคุณลกัษณะก่อน-หลงั

การทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 2. นกัศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการของคุณธรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะก่อน-หลงั

ทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 3. นักศึกษากลุ่มทดลอง มีพัฒนาการของทักษะการดําเนินชีวิตที� เสริมสร้าง

คุณลกัษณะก่อน-หลงัทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 4. นักศึกษากลุ่มทดลอง มีพฒันาการของคุณลกัษณะความพอเพียงก่อน-หลงัการ

ทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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 5. นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยู่ใน

ระดบัมากขึ�นไป 

 6. นักศึกษากลุ่มทดลองภายหลงัการทดลองมีพฒันาการคุณลกัษณะความพอเพียง

เพิ�มสูงขึ�นในเดือนที� 6 
 

ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ขอบเขตของการวิจยั ดงันี�  

 1. ประชากร (Population) ที�ใชใ้นการวิจยั 

  1.1 ประชากรที�ใช้ในการสํารวจสภาพปัจจุบัน ได้แก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครปฐม ตาํแหน่งอธิการบดี และ/หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือรองอธิการบดี

ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาหรือเรียกชื�ออยา่งอื�น 

  1.2 ประชากรที�ใชใ้นการสมัภาษณ์การจดักิจกรรม ไดแ้ก่ อาจารยที์�ปรึกษา และ/

หรือบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง และผูน้ ํานักศึกษา และ/หรือนักศึกษาทั�วไปของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  1.3 ประชากรที�ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงั

สนามจนัทร์ จาํนวน 60 คน เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน จากการรับสมคัร

และใชว้ิธีการจบัคู่ (matching) ที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเป็นคู่ๆ แลว้นาํมาจดัสรรเป็นกลุ่มที� 1 และ

กลุ่มที� 2 เพื�อจบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

 2. ตวัแปรที�ศึกษา (Variable) ประกอบดว้ย 

  2.1 ตวัแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

   2.2.1 คุณลกัษณะความพอเพียง 

   2.2.2 ความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 3. ศนูยเ์รียนรู้และสถานศึกษาเป้าหมาย 



 8 

  ศูนยเ์รียนรู้ที�เป็นพื�นที�ในการวิจยั คือ กลุ่ม Young Smart Farmer อาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม และศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที�ยวคลองมหาสวสัดิ�  ตาํบลศาลายา 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

  สถานศึกษาที�เป็นพื�นที�ในการวิจัย มี 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

เนื�องจากมีบริบทของการบริหารจดัการทั�วไปและสภาพแวดลอ้มที�ใกลเ้คียงกนั 

 4. ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง 

  ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ�งดาํเนินการ

สปัดาห์ละ 1-2 วนั รวม 7 วนั 49 ชั�วโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม หมายถึง การใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา 

(Research and Development : R&D) เพื�อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย ขั�นตอนที� 1 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน (Study and Analysis)  ขั�นตอนที� 2 การพฒันารูปแบบ 

(Development) ขั�นตอนที�  3 การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation) และขั�นตอนที� 4 การ

ประเมินผลการใช้รูปแบบ (Evaluation) เพื�อให้ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรีที�มีความสมบูรณ์

และสามารถนาํไปใชไ้ดแ้ละเผยแพร่ต่อไป 

 2. การเสริมสร้างคุณลกัษณะ หมายถึง กระบวนการที�ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้คุณธรรม

และทกัษะการดาํเนินชีวิตที�เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง โดยประเมนิผลการเรียนรู้ 3 ดา้น คือ 

  2.1 ความรู้ คือ ระดบัความรู้ของนกัศึกษาที�เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขียนโครงการและวิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียง 

  2.2 คุณธรรม คือ ระดบัคุณธรรมของนกัศึกษาที�เกี�ยวกบัความซื�อสัตย ์ความขยนั 

ความอดทน และการแบ่งปัน 

  2.3 ทกัษะการดาํเนินชีวิต คือ ระดบัทกัษะของนกัศึกษาที�เกี�ยวกบัการวางแผนใช้

จ่ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย การลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

 3. คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที�

แสดงออกถึงการตดัสินหรือการกระทาํใดๆ ที�พอเพียงหรือเรียกสั�นๆ ว่า “คุณลกัษณะความพอเพียง” 

ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ซึ�งมีพฤติกรรมบ่งชี�  คือ 

  3.1 รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน 
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  3.2 การบนัทึกรายรับ - รายจ่าย  

  3.3 ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น 

  3.4 ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

  3.5 ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

  3.6 ปฏิบติัตนและปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและยึดหลกัคุณธรรม( ซื�อสัตย ์

ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

  3.7 ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน 

  3.8 รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผดิพลาด 

  3.9 กลา้ทาํในสิ�งที�ถกูตอ้ง 

  3.10 ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

  3.11 วางแผนการเรียนและการใชชี้วิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร 

  3.12 พยายามหารายไดเ้สริม 

  3.13 รู้จกัออม 

  3.14 ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 4. รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง ระบบหรือแนวทางในการจดักิจกรรม ซึ�งประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์

กระบวนการจัดกิจกรรม  เงื�อนไขการนํารูปแบบไปใช้สําหรับกระบวนการจัดกิจกรรมเป็น

องค์ประกอบหลกัของรูปแบบเพราะเป็นขั�นตอนการจัดกิจกรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 ขั�น (KM-Led Model) ดงันี�  

  ขั�นที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) หมายถึง การให้ความรู้เชิงปฏิบติัการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เอื�อให้

เกิดความพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 

  ขั�นที� 2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศ

ทางสงัคมจริยธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ให้ผูเ้รียนไดม้ีความ

เข้าใจและประสบการณ์ด้านคุณธรรมเพิ�มขึ� น โดยใช้สื�อต่างๆ ให้ผูเ้รียนได้ขบคิดปัญหาและ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 

  ขั�นที�  3 การฝึกทักษะการดาํเนินชีวิต (Living Skill : L) หมายถึง การเขา้ร่วม

กิจกรรมในสถานที�จริง โดยเน้นให้ผูเ้รียนนําความรู้ และคุณธรรมมาบูรณาการกับทักษะชีวิต

พื�นฐานอนัประกอบดว้ย การวางแผนการใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่าย

เพิ�มรายได ้โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ ในศนูยห์รือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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  ขั�นที� 4 ขั�นการประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E) หมายถึง การให้ผูเ้รียนแต่

ละกลุ่มสะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัความรู้ ทกัษะชิ�นงานหรือประสบการณ์ต่างๆ ที�ไดรั้บจากการเขา้

ร่วมกิจกรรม ซึ�งเป็นการประเมินตวัเอง ทบทวน ขยายความรู้หรือประสบการณ์ให้ชดัเจนถูกตอ้ง 

ครอบคลุมยิ�งขึ�น  

  ขั�นที�  5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) หมายถึง การนําเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้ร้างสรรคขึ์�นมา ผา่นการจดันิทรรศการ  

 5. การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี หมายถึง 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักการของรูปแบบ ว ัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ

กระบวนการจดักิจกรรม 

 6. นกัศึกษา หมายถึง ผูที้�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2558 ของมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบขอ้มลูพื�นฐานและแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริม

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 2. ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 3. หลงัทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลักษณะความพอเพียงและพร้อมที�จะ

เผยแพร่ แบ่งปันใหก้บันกัศึกษาในสถาบนัของตนเองและสถาบนัอื�นๆ 

 4. ผลการประเมินการใชรู้ปแบบสามารถจุดประกายและกระตุน้ใหผู้บ้ริหาร อาจารย ์

บุคลากร และผูส้นใจโดยทั�วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

อนัเป็นศาสตร์ของพระราชา 
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บทที� 2 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 

 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งตามลาํดบั ดงันี�  

 ตอนที� 1 แนวทางขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 ตอนที� 2 คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนที� 3  หลกัการและเงื�อนไขการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ 

   เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนที� 4  แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะของนกัศกึษา 

 ตอนที� 5  การจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนที� 6  การพฒันารูปแบบ 

 ตอนที� 7   งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ตอนที� 1  แนวทางขับเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ให้ความสาํคัญเรื� อง“ศาสตร์

พระราชาสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมที�ย ั�งยนื” โดยไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาสร้างภูมิคุม้กันให้แก่ประชาชนเพื�อตอบสนองนโยบายในการพฒันาประเทศไทย 4.0 จึงได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลทั�งภายในและภายนอกองค์กรให้มีทกัษะและ

ความรู้ในการปฏิบติังาน ทั�งในเรื�องของการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม สร้างภูมิคุม้กนัในมิติวฒันธรรม  

การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คนึงนิจ ศรทรง, 2560)โดย

บทบญัญติัมาตรา 65  รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ั�งยืนตาม

หลกัธรรมาภิบาล เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนต่างๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกนัเพื�อให้เกิด

เป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว  การจดัทาํ การกาํหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที�จะบรรลุ

เป้าหมาย และสาระที� พึงมีในยทุธศาสตร์ชาติใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�กฎหมายบญัญติั 

ขณะเดียวกนักฎหมายจะตอ้งมีบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนทุกภาคส่วนอยา่งทั�วถึง  

11 
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 นอกจากนี�  มาตรา 74  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทาํงานอย่าง

เหมาะสมกบัศกัยภาพ และวยัและให้มีงานทาํ และพึงคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานให้ไดรั้บความปลอดภยัและ        

มีสุขอนามยัที�ดีในการทาํงาน  ไดรั้บรายได ้สวสัดิการ การประกนัสงัคม และสิทธิประโยชน์อื�นที�เหมาะสม

แก่การดาํรงชีพ และพึงจดัใหม้ี หรือส่งเสริมการออมเพื�อการดาํรงชีพเมื�อพน้วยัทาํงาน รัฐพึงจดัให้มีระบบ

แรงงานสมัพนัธที์�ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ   

 มาตรา 75  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกนัอยา่งทั�วถึง  เป็นธรรม และย ั�งยืน  สามารถพึ�งพาตนเองไดต้าม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจดัการผกูขาดทางเศรษฐกิจที�ไม่เป็นธรรม  และพฒันาความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

 ทั�งนี�  ในการพฒันาประเทศ รัฐพึงคาํนึงถึงความสมดุลระหว่างการพฒันาดา้นวตัถุกบัการพฒันา

ดา้นจิตใจ และความอยู่เยน็เป็นสุขของประชาชน โดยมาตรา 76  รัฐพึงพฒันาระบบการบริหารราชการ

แผน่ดินทั�งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถิ�น และงานของรัฐอย่างอื�นให้เป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบติัหน้าที�

เพื�อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาํบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั�งพฒันา เจ้าหน้าที�ของรัฐให้มีความ

ซื�อสตัย ์สุจริต  และมีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบติั และ

ปฏิบัติหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้รัฐบาลส่งเสริมการดาํเนินการตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังมาตรา 78 “รัฐต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื�อการพฒันาสังคม 

เศรษฐกิจและความมั�นคงของประเทศอย่างย ั�งยืน โดยตอ้งส่งเสริมการดาํเนินการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และคาํนึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศชาติเป็นสาํคญั” และมาตรา 83 

ไวว้่า “รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการดาํเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภายใตบ้ริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย” (สาํนักงานกฤษฎีกา, 2560) โดยกรอบในการ

พฒันาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที�ผูเ้ขา้มาบริหารประเทศแต่ละคณะ    

ควรจะไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป เพื�อสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศใน

ดา้นต่างๆ ที�สาํคญั ตลอดจนการลดเงื�อนไขความขดัแยง้เพื�อให้ประเทศมีความสงบสุข สอดคลอ้งกับ

วิสัยทศัน์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที�กาํหนดให้ “ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง  

ย ั�งยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาํไปสู่การพฒันาให้

คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ� งผลประโยชน์แห่งชาติในการที�จะพฒันา

คุณภาพชีวิต สร้างรายไดร้ะดบัสูง เป็นประเทศพฒันาแลว้ และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ

มั�นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นระบบเศรษฐกิจ  ประกอบดว้ย   
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  1.   ยทุธศาสตร์ดา้นความมั�นคง    

 2.   ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  

 3.   ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  

 4.   ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม  

 5.   ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม  

 6.   ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

 ขณะที�กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กบัยุทธศาสตร์แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที�กาํหนดวิสัยทศัน์ที�สาํคญัคือ “มุ่งสู่การ

เปลี�ยนผา่นประเทศไทยจากประเทศที�มีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศที�มีรายไดสู้ง มีความมั�นคง และ

ย ั�งยนื สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  และนาํไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะยาว “มั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยืน” 

ของประเทศโดย    

  1.   การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์  

 2.   การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื�อมลํ�าในสงัคม   

 3.   การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ั�งยนื  

 4.   การเติบโตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื  

 5.   ดา้นความมั�นคง   

 6.   การเพิ�มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

 7.   การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  

 8.   ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วิจยั และนวตักรรม   

 9.   การพฒันาภาคเมือง และพื�นที�เศรษฐกิจ  

 10. การต่างประเทศ  ประเทศเพื�อนบา้น  และภูมิภาค  

  ในทาํนองเดียวกนักระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4-6) ดาํเนินการส่งเสริมเพื�อขบัเคลื�อน

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน  3 ระดบั คือ 

 1.   ระดบัชาติ :  กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการขบัเคลื�อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 9 (2544-2549) ฉบบัที� 10 (2550-2554) ฉบบัที� 11 (2555-

2559)  และฉบบัที� 12 (2560-2564)  ซึ�งนอกจากจะดาํเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติแลว้ยงัไดด้าํเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในฐานะของหน่วยปฏิบติัตามนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีผา่นการศึกษา 3 รูปแบบ ดงันี�  

  1.1  การศึกษาในระบบ ผา่นองคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

   1.1.1  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
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   1.1.2  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

   1.1.3  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   1.1.4   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  1.2 การศึกษานอกระบบ ผ่านองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนกับริหารการศึกษานอกรงเรียน 

  1.3   การศึกษาตามอธัยาศยั ผา่นองคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 

   1.3.1  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสาํนักงานมาตรฐานการศึกษาและ

พฒันา การเรียนรู้ ซึ�งมีกลุ่มพฒันานโยบายดา้นภูมิปัญญาและการท่องเที�ยวเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วน

ของครูภูมิปัญญาไทยที�ถ่ายทอดความรู้ผา่นศนูยก์ารเรียนภูมิปัญญาไทยในทุกภูมิภาค 

 2.   ระดบันโยบาย :  กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายและกาํหนดใหด้าํเนินการขบัเคลื�อน

ปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกระดับ โดยจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที� 12 (พ.ศ.2560-2564) และได้กาํหนดวิสัยทศัน์ไวว้่า  “มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี

ความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที�ดีและมีความสุขในสังคม” พร้อมกาํหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี� วดั   

ที�สอดคลอ้งกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนไปสู่การจัดทํา

แผนปฏิบติัราชการของทุกองคก์รหลกั และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ  และแต่งตั�งคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจงัหวดัเป็นกลไกหลกัในการประสานงานกบัภาคเอกชน สถานประกอบการและภาคประชา

สังคม เพื�อนําไปสู่การดําเนินการในระดับการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดแผน

ดาํเนินงานหลกัไว ้4 ประการ ดงันี�  

  2.1 การสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรม

ส่งเสริมรูปแบบต่างๆ การพฒันาบุคลากร การประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจ 

  2.2 การนาํสู่การปฏิบติั โดยการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการในสถานศึกษา 

  2.3 การประสานความร่วมมือและเชื�อมโยงเครือข่าย  โดยการจดัทาํฐานขอ้มูลกลาง

เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา  

  2.4 การติดตามประเมินผลโดยการพฒันาดชันีตวัชี� วดัความพอเพียงของสถานศึกษา การ

ติดตามผลงานในพื�นที�การรายงานความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนที�รับบริการ ตลอดจนเชื�อมโยงผลงานของครู อาจารย ์ผูบ้ริหาร 

 3. ระดบัปฏิบติัการ :  จากระดบันโยบายสู่การปฏิบติั ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื�นที�

การศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงในระดบั

ปฏิบติัการในการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาดยตรง ซึ�งจะมีคณะอนุกรรมการ
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ดา้นการติดตามและประเมินผล  โดยมีหัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูติ้ดตามผลการ

ดาํเนินงานเพื�อสรุปผลการดาํเนินงาน 

 ในระดบัของการปฏิบติัในสถานศึกษา ลดัดา  ศิลาน้อย และคณะ (2551) ไดเ้สนอแนวทาง

ในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาว่าสามารถทาํไดใ้น 3 ลกัษณะ ดงันี� คือ 

 1.   ระบบบริหารสถานศึกษา สามารถนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

สร้างวฒันธรรมองคก์รในสถานศึกษา  เช่น  วฒันธรรมดา้นการประหยดัไฟฟ้า ประหยดันํ� า  ซึ�งบุคลากร

ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั�งสถาบัน รวมทั�งการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต เมื�อสถานศึกษามี

วฒันธรรมเรื� องของการประหยดัแล้ว ทุกคนในสถานศึกษาต่างก็ยึดถือปฏิบัติจนเป็นนิสัยใน

ชีวิตประจาํวนั ทุกคนฝึกความประหยดั  เห็นไฟเปิดนํ� าเปิดจะช่วยกนัปิดโดยไม่ตอ้งเตือน 

 2. การจดัการเรียนการสอนที�ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นหลกัสูตรที�เน้น

ความเป็นทอ้งถิ�น  ในการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที�จะสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

การสร้างหน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในด้านการแนะแนว และกิจกรรมต่างๆ ทั�งในรูปโครงการ  

โครงงาน ชมรม ค่ายอาสา 

 สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษายงัไดก้าํหนดผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ที�สอดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั�งให้ความหมายว่า “การเรียนรู้” หมายถึง การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�

นกัศึกษาทุกคนทุกระดบัพฒันาขึ�นในตนเองจากประสบการณ์ที�ไดรั้บระหว่างการศึกษา  โดยกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนดผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัให้บัณฑิตมีอย่างน้อย         

5 ดา้น ดงันี�  

 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ

อยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และดว้ยความรับผิดชอบทั�งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถใน

การปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั�งในเรื�อง

ส่วนตวัและสงัคม 

 2. ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการ

นาํเสนอขอ้มูล  การวิเคราะห์ และจาํแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆและ

สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

 3.   ดา้นทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด

วิเคราะห์และการแกปั้ญหา เมื�อตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ที�ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
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 4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้าํ ความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

 5. ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ  

ในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติความสามารถในการ

สื�อสารทั�งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สรุปได้ว่า แนวทางขับเคลื�อนเพื�อเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ทาํใหพ้บความสาํคญัและเชื�อมโยงอย่างเป็นระบบตั�งแต่การบญัญติั

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาสู่

กระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านการศึกษาทุกระบบมีนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการ

แผนการดาํเนินงานหลกั และแนวทางการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสาํหรับ

สถาบนัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากมีนโยบายให้สถาบนัอุดมศึกษา

จดัทาํแผนปฏิบติัราชการใหส้อดรับกบัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560 

- 2564) แลว้ ยงัไดก้าํหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ที�สอดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตอนที� 2   คุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ความหมาย  

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดาํรัส   

เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั�งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยพระองค์ไดพ้ระราชทาน

มโนทศัน์ด้าน “ความพอเพียง”  ไวเ้ป็นครั� งแรก เมื�อไดเ้สด็จพระราชทานปริญญาบตัรที�มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ดงัพระบรมราโชวาทที�ว่า “...ในการพฒันาประเทศนั�น

จาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั�น เริ�มดว้ยการสร้างพื�นฐาน คือ ความมีกิน มีใชข้องประชาชนก่อนดว้ยวิธีการ 

และใชอุ้ปกรณ์ที�ประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เมื�อพื�นฐานเกิดขึ�นมั�นคงพอควรแลว้ การช่วยเหลือ

สนบัสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั�งตวัใหม้ีความพอกินพอใชก่้อนเป็นพื�นฐานนั�น เป็น

สิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งยวด เพราะผูม้ีอาชีพและฐานะเพียงพอที�จะพึ�งตนเอง  ย่อมสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้า

ระดบัที�สูงขึ�นต่อไปไดโ้ดยแน่นอน ส่วนการถือหลกัที�จะส่งเสริมความเจริญใหค่้อยเป็นค่อยไปตามลาํดบัดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั และประหยดันั�นก็เพื�อป้องกนัความผดิพลาดลม้เหลว...” 

 ต่อมาประเทศไทยตอ้งประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 พระองค์ทรง

เสนอแนะทางออกของปัญหาเนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที� 4  ธนัวาคม 2540 โดยใชชื้�อว่า 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” ดงัพระราชดาํรัสที�ว่า “...การจะเป็นเสือนั�นไม่สาํคญั สาํคญัอยู่ที�เรามีเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั�น หมายความว่า อุม้ชูตัวเองได ้ให้มีพอเพียงกบัตวัเอง    

อนันี�ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี� ไม่ไดห้มายความว่า  ทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของตวัเอง จะตอ้ง

ทอผา้ใส่เองอย่างนั�นมนัเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาํเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร      

บางสิ�งบางอย่างที�ผลิตไดม้ากกว่าความตอ้งการ ก็ขายได ้แต่ขายในที�ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้งเสียค่า

ขนส่งมากนกั  ถา้สามารถที�จะเปลี�ยนแปลงไปทาํให้กลบัเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ตอ้งทั�งหมด แมแ้ค่ครึ� ง    

ก็ไม่ตอ้ง  อาจจะเศษหนึ�งส่วนสี�ก็สามารถอยูไ่ด.้..” 

 นอกจากนี�  พระองคย์งัมีพระราชดาํรัสเพื�อขยายความหมายใหช้ดัเจนขึ�น เช่น... 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั�นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที�ถูกตอกรองรับบา้นเรือนตวัอาคารไวน้ั�นเอง สิ�งก่อสร้างจะมั�นคงได้ก็อยู่ที�

เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียซํ� า...” (พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ) 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี� ให้ปฏิบติัเพียงครึ� งเดียวคือ  ไม่ตอ้งทั�งหมดหรือแมจ้ะเศษหนึ� งส่วนสี�    

ก็พอ... หมายความว่า  ถา้ทาํไดเ้ศษหนึ�งส่วนสี�ของประเทศก็พอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทาํ

ได้เพียงเศษหนึ� งส่วนสี�ก็พอนั�นไม่ได้แปลว่า เศษหนึ� งส่วนสี�ของพื�นที�แต่เศษหนึ� งส่วนสี�ของการ

กระทาํ…” (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที�  4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2541) 
 

 “…ที�พูดทั�งหมดนี� ฟังแล้วอาจจะน่ากลุม้ใจ  แต่ถา้ดูอีกแง่หนึ� งก็อาจจะน่าสบายใจ        

น่าสบายใจเพราะดูไดว้่าถา้เราปฏิบติัอยา่งเรียกว่าตรงไปตรงมา ดว้ยความตั�งอกตั�งใจสกัพกัหนึ�ง บอก

ว่าสักนิดก็พอไม่ตอ้งตั�งอกตั�งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไป  แต่ให้สม ํ�าเสมอ  สม ํ�าเสมอนี� ก็แบบ

เดียวกบัที�พูดถึงพอเพียง สม ํ�าเสมอในทุกอย่าง พอเพียงทุกอย่าง...” (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาส    

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2539) 
 

 “...พอเพียงนี� อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื�น      

ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ ทาํอะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง...” (พระราชดาํรัสเนื�องใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541) 
 

 จนกระทั�ง ปี พ.ศ.2542 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชามาร่วมกนัประมวลและกลั�นกรองพระบรมราโชวาทและพระราช

ดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงที�พระองคพ์ระราชทานใชใ้นวโรกาส

ต่างๆ รวมทั� งพระราชดํารัสที� เกี� ยวข้องและเรียบเรียงใหม่ขึ� นเป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                     

ซึ�งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ขและพระราชทานพระบรมราชานุญาต
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ใหน้าํไปเผยแพร่ เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2542 เพื�อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของประชาชนทั�วไป โดยมี

เนื�อหา ดงันี�  

 “เศรษฐกิจพอเพียง”  จึงเป็นปรัชญาชี�ถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก

ระดบั ตั�งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั�งในการพฒันา และบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทาง   

สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื�อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ความพอเพียง หมายถึง       

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล   รวมถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีพอสมควรต่อ

การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและภายใน ทั�งนี� จะตอ้งอาศยัความรอบรู้  

ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ�งในการนาํวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน และการ

ดาํเนินการทุกขั�นตอน ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�

ของรัฐ นกัทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบัให้มีสาํนึกในคุณธรรมความซื�อสัตย ์สุจริต และมีความรอบรู้      

ที�เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน  ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื�อให้สมดุลและพร้อม 

ต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั�งดา้นวตัถุ สังคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม

จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (คณะอนุกรรมการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง 2550 :4-5)  

 นอกจากนี� นักวิชาการ บุคคลสาํคัญ  และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการขับเคลื�อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงหลายท่านไดข้ยายความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ้ เช่น 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ ์ปยตฺุโต 2537:28) ปราชญแ์ห่งพุทธธรรมไดใ้หค้วามหมาย

ของเศรษฐกิจวา่ อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ  

 1.  มองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอก คือ ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี� เพียงพอ ที� เราพูดว่า

พอสมควรกบัอตัภาพ ซึ�งใกลเ้คียงกบัคาํว่า “พึ�งตนเอง” ไดใ้นทางเศรษฐกิจ 

 2. มองแบบจิตวิสยั หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนที�จะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคน

มีเป็นลา้นก็ไม่พอ บางคนมีเพียงนิดก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิตใจ 

 นิธิ  เอี�ยวศรีวงษ์ (2544 : 25) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนัยทาง

วฒันธรรมว่า “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งกว่านั�นมาก” เพราะตอ้งรวมเอา   

1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  2) โลกทศัน์บางอยา่ง  3)  ความสมัพนัธบ์างอยา่ง  4)  ค่านิยมบางอยา่ง  จึงจะนับได้

ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที�แทจ้ริง ซึ�งทั�ง 4 ประการที�กล่าวมานี�  คือ “วฒันธรรม” นั�นเอง 

 อาํพล  เสนาณรงค์ (2542 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การ

พยายามพึ�งตนเองช่วยตวัเองให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ให้พอมี พอกิน โดยเฉพาะอาหาร และที�อยู่

อาศยั ส่วนที�ไม่สามารถผลิตเองไดก้็แลกเปลี�ยน หรือซื�อจากภายนอกบา้ง แต่ควรซื�อและใชข้องจากที�

ผลิตไดใ้นทอ้งถิ�น หรือในประเทศมากที�สุด พยายามก่อหนี� ใหน้อ้ยที�สุด และควรมีชีวิตความเป็นอยูที่�

เรียบง่ายและพอใจในสิ�งที�ไดรั้บมาก โดยชอบธรรม ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื�อใหร้ายจ่ายไม่เกินรายรับ 
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 ประเวศ  วะสี (2544 : 21) ไดก้ล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ไม่ไดแ้ปลว่า 

ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัใคร ไม่คา้ขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื�อคนอื�น ไม่ทาํเศรษฐกิจมหภาค สิ�งเหล่านี�หลาย

คนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และกลวัไปเองทั�งนั�น เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงอย่างน้อย       

7 ประการ ดว้ยกนั คือ 

 1. พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ�งกนั 

 2. จิตใจพอเพียง ทาํให้รักและเอื�ออาทรคนอื�นได ้คนที�ไม่พอจะรักคนอื�นไม่เป็นและ

ทาํลายมาก 

 3. สิ�งแวดลอ้มพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ�มพูนสิ�งแวดลอ้ม ทาํให้ยงัชีพและทาํมาหา

กินได ้ เช่น การทาํเกษตรผสมผสาน ซึ�งไดท้ั�งอาหาร ไดท้ั�งสิ�งแวดลอ้ม และไดท้ั�งเงิน 

 4.  ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที� เข้มแข็ง จะทาํให้สามารถ

แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 5. ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 6. อยูบ่นพื�นฐานวฒันธรรมพอเพียง วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที�สมัพนัธ์

อยูก่บัสิ�งแวดลอ้มที�หลากหลาย ดงันั�นเศรษฐกิจจึงควรสมัพนัธแ์ละเติบโตขึ�นจากฐานทางวฒันธรรม

จึงจะมั�นคง เช่น  เศรษฐกิจของจงัหวดัตราดไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน

เพราะอยูบ่นพื�นฐานของสิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�เอื�อต่ออาชีพการทาํสวนผลไม ้ทาํการ

ประมงและการท่องเที�ยว 

 7.  มีความมั�นคงพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ เดี�ยวจน เดี�ยวรวยแบบกะทนัหนั เดี�ยวตกงาน ไม่มี

กิน ไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั�นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนที�เร็วเกินไป  จึงทาํใหสุ้ขภาพจิต

เสีย เครียด เพี�ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�ม ั�นคงจึงทาํใหสุ้ขภาพจิตดี 

 จิราย ุ  อิศรางกรู ณ อยธุยา (2548 : 43) กล่าวถึง  เศรษฐกิจพอเพียงว่าคือ ความพอเพียง 

ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี มีเงื�อนไขของการตดัสินใจ และ

การดาํเนินกิจกรรมที�ต้องอาศยัเงื�อนไขความรู้และเงื�อนไขคุณธรรมจึงเป็นวิถีแห่งการดาํรงชีพที�

สมบูรณ์ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื�องกาํกบัและใจตนเป็นสาํคญั ซึ�งเศรษฐกิจพอเพียงที�แทจ้ริง 

คือ วิถีชีวิตไทยที�ยดึเสน้ทางสายกลางของความพอดี นั�นเอง 

 สุเมธ ตนัติเวชกุล (2549 :13) กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที�สามารถ

อุม้ชูตนเอง (Relative Self-Sufficiency) อยู่ได้ระดบัพื�นฐาน โดยไม่เดือดร้อน จึงจะสามารถสร้างความ

เจริญกา้วหนา้และมีฐานะเศรษฐกิจขั�นสูงต่อไป โดยอธิบายว่าความสามารถในการอยู่ไดใ้นระดบัพื�นฐาน

ตอ้งยดึแนวทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) เป็นหลกัในการดาํรงชีวิต เพื�อสร้างความสามารถในการ

พึ�งตนเอง  
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 สุรยทุธ ์ จุลานนท ์(2549 : 11) กล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที�พระบาทสมเด็จ                  

พระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงชี�ใหป้ระชาชนไดเ้ห็นถึงแนวทางการปฏิบติัตนที�ควรจะเป็น เพื�อให้สามารถ

ดาํรงชีพไดโ้ดยที�ไม่เดือดร้อน ซึ�งที�จริงแลว้ก็เป็นแนวทางที�มีพื�นฐานมาจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของคนไทย  

และสามารถนาํไปใชใ้นทุกระดบัทั�งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 

 รงค ์ ประพนัธพ์งศ ์(2550 : 34) นิยามเศรษฐกิจพอเพียงที�เป็นห่วงสอดร้อยประสานกนั

เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการไดแ้ก่ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัของความพอเพียงนั�นจะตอ้ง

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง  ตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

จากการทาํนั�นๆ อยา่งรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุ ้มกันที�ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�จะเกิดขึ�น โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นในอนาคตทั�งใกลแ้ละไกล 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550 :1)  นิยามความหมายของเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงว่าหมายถึง การดาํเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 

รายจ่ายไม่เกินรายรับ รู้จกัเก็บออม รู้จกัเลือกซื�อสินคา้ที�ผลิตในทอ้งถิ�น  มีการผลิตเพื�อให้พอมีพอกิน

ในครอบครัว ชุมชน เหลือจากการบริโภคจึงนําไปจาํหน่าย รู้จกัการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื�อรักษา

ผลประโยชน์ของตน และสมาชิกในกลุ่ม 

 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2551 : 73) กล่าวว่า  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั�งหลกัคิด  

และหลกัปฏิบัติที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที� 9) ไดพ้ระราชทานให ้  

ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอ้มนาํไปเป็นแนวทางในการดาํนินชีวิตของแต่ละครอบครัว กลุ่ม หรือ

องค์กรให้สามารถดํารงอยู่และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ตลอดจนพร้อมรับต่อการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆ ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ นอกจากนี� ยงัไดเ้สนอเพิ�มเติมว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นหลกัการดาํเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง การตดัสินใจหรือปฏิบติัภารกิจ

ใดๆ ตอ้งอยู่บนพื�นฐานของความเป็นจริง ความถูกตอ้งอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาทเป็น

หลกัการที�มีพื�นฐานมาจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของสงัคมไทย ที�อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข และสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นปัจจุบนักบัการปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั 

 จากมุมมอง ทศันะ หรือคาํนิยามที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ไดส้อดแทรกไวใ้น

โอกาสต่างๆ ประกอบกบัการขยายความของนักวิชาการ บุคคลสาํคัญ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง    
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โดยสรุปว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัส

และทรงพระราชทานใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทย เป็นการชี�แนะแนวทางการตดัสินใจหรือจะกระทาํการ

ใดๆ  ในการดาํเนินชีวิตให้ตั� งอยู่บนพื�นฐานของทางสายกลาง  ความพอเพียงหรือความพอดี คือ      

ไม่มากไม่น้อยเกินไป  จึงไม่ไดห้มายถึง ความเพียงพอเพราะความเพียงพออาจจะทาํให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือประสบปัญหา แต่ความพอเพียงเน้นความพอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัวให้มี

ความพอเพียงด้านชีวิต  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ 

ระมดัระวงั  และยดึหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการตามขั�นตอนทุกขึ�นตอน ไม่ได้

ปฏิเสธความหรูหรา ความรํ� ารวยหรือความเจริญทางวตัถุตามกระแสโลกาภิวตัน์ แต่สาํคญัที�สุด คือ 

จะต้องคาํนึงถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ ้มกันในตวัที�ดีพร้อมทั�งใชค้วามรู้ควบคู่กับ

คุณธรรม หรือเรียกสั�นๆ ว่าหลกั  3  ห่วง  2  เงื�อนไข  ดงัแผนภูมิที� 1 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

     

 

 

แผนภูมิที� 1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ที�มา  :  จิราย ุ  อิศรางกรู ณ อยธุยา. SR ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในเอกสารการประชุม SR 

Forum  ครั� งที� 1 วนัพฤหสับดีที� 25 สิงหาคม 2554. 
 

 ความสําคญัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 จากการรายงานการพฒันาคนของประเทศไทยปี 2553 (2553 : 77-82) พบว่า ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศใน 6 ประการ ดงันี�  

 1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�มีความสาํคญัยิ�งสาํหรับการขจดัความยากจน  และ

การลดความเสี�ยงทางเศรษฐกิจ 

ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม 

สมดุล / มั่งคง / ยั่งยืน 
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 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื�นฐานของการสร้างพลงัอาํนาจของชุมชน และการ

พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แข็งเพื�อเป็นฐานรากของการพฒันาประเทศ 

 3. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัดว้ยการสร้าง  

ขอ้ปฏิบติัในการทาํธุรกิจที�เนน้ผลกาํไรระยะยาวในบริบทที�มีการแข่งขนั 

 4. หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัยิ�งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานภาครัฐ 

 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของ

ชาติ เพื�อสร้างภูมิคุม้กนัต่อสถานการณ์ที�เขา้มากระทบโดยฉับพลนั เพื�อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้

เหมาะสมยิ�งขึ�น และเพื�อวางแผนยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที�เสมอภาค และย ั�งยนื 

 6. ในการปลกูฝังจิตสาํนึกพอเพียง จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลี�ยนค่านิยม และความคิด

ของคน เพื�อใหเ้อื�อต่อการพฒันาคน 

 ในเรื�องเดียวกนันี�  คณะทาํงานขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา (2550:7) ได้

ระบุถึงความสาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาคนดา้นการพฒันาเพิ�มอีก 4 ประการ คือ 

 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยใหม้นุษยม์ีความพออยู ่พอกิน พอใช ้พึ�งตนเองได้

และมีความสุขตามอตัภาพ 

 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกับผูอ้ื�น ตลอดจนเสรีภาพใน

สังคมไดอ้ย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ มีจิตเมตตา และ     

จิตสาธารณะ 

 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มได้

อย่างย ั�งยืน โดยไม่ทาํลาย เห็นคุณค่า และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษยอ์ยู่อย่างมีรากเหง้าทางวฒันธรรม 

ประเพณี ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา ค่านิยม และเอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์ของแต่ละ

บุคคล/สงัคม 

 นอกจากนี� ผลสืบเนื�องจากการเน้นย ํ�าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี�ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ โดยมี

นกัวิชาการและผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่างๆ เห็นความสาํคญัและเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทาํให้ทุกภาคส่วนของประเทศตื�นตวั และสนใจในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในหลายระดบั และหลายลกัษณะทั�งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเกษตรกรรม  
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ภาคอุตสาหกรรม และการดาํเนินชีวิตในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ   

ในทศันะโลกมีนักวิชาการและบุคคลสาํคญัของประเทศต่างๆ ไดเ้ห็นความสาํคญัและแลกเปลี�ยน

มุมมองเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวอ้ย่างชดัเจน อาทิ ศาสตราจารย ์Wolfgang Sachs  

(มปป.)  ผูเ้ชี�ยวชาญประจาํสถาบนัวุพเพิลทอล ประเทศเยอรมนันี กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ�งสาํหรับทุกประเทศในเวลานี� ” (Sufficiency economy comes in when we wonder what 

kind of objective we should follow, what should we expect from an economy, expect from 

technology?)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Jigme Y. Thinley (มปป.) กษตัริยแ์ห่งภูฏานที�กล่าวว่า 

“ประเทศไทยจะสามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Thailand would be 

able to inspire a new world order, for and economic order, for a new social order, and the nore 

sustainable way of life not only for the Thai people, but for the world at large)  เช่นเดียวกบั Peter 

Boothroyd (มปป.) ผูอ้าํนวยการศูนยเ์พื�อการตั�งถิ�นฐานมนุษยแ์ห่งมหาวิทยาลยับริติชโคลมัเบีย  

ประเทศแคนาดา กล่าวว่า  “เศรษฐกิจพอเพียงหาใช่แนวทางที�ทาํใหถ้อยหลงั หากแต่นาํทางใหโ้ลกได้

เห็นอนาคต” (We have to get people thinking about system, one of the way of doing that is by 

enabling them to get engaged with their own problems is their own society)  โดย  Yohanes Usboko 

(มปป.) กล่าวว่า  “เศรษฐกิจพอเพียงเริ�มตน้จากการพึ�งพาตนเอง” (One important thing that we can 

notice from them is the change in mind and by working together we can do something better, if we 

work along and I guess that is one of the prince, les of the sufficiency economy) ในทาํนองเดียวกนั 

(Peter H. Calkins มปป.)  “เศรษฐกิจพอเพียงคือ การพฒันาเศรษฐกิจที�ดาํรงอยู่บนเงื�อนไขของ

คุณธรรม” (There is a moral dimension to economics, which western economists have forgotten 

about) และVimala Veeraraghavan  (มปป.) เชื�อว่า “การเขา้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งเกิดจากภายใน” 

(If people that then have enough, people would think about giving something to others)   

 สรุปไดว้่า ความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาพื�นฐานที�สาํคญัยิ�ง

ในการดาํเนินชีวิต ทั�งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ โดยการพึ�งตนเองและ

ดาํรงอยูบ่นเงื�อนไขของความรู้และคุณธรรม ซึ�งทาํใหข้ยดัความยากจน อยูร่่วมกบัผูอ้ื�น ธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

 เป้าหมายหลกั 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้การดาํเนินชีวิตมีความสมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี�ยนแปลงทั�งทางวตัถุ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้อย่าง

กวา้งขวาง และรวดเร็ว โดยมีรายละเอียด ดงัแผนภูมิที� 2 
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                       จิตสาํนึกและร่วม 

อนุรักษธ์รรมชาติ 

และสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที� 2  เป้าหมายหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที�มา : ปรียานุช ธรรมปิยา. ยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหนา้

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ; 

2556. 

 องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 การพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ดังนี�  (กระทรวง 

ศึกษาธิการ 2552) 

 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที�ชี� แนะแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนในทางที�ควร

จะเป็นโดยมีพื�นฐานมาจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของสงัคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และ

เป็นการมองโลกเชิงระบบที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยั และวิกฤต 

เพื�อความมั�นคง และความย ั�งยนืของการพฒันา 

 2. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก

ระดบัโดยเนน้การปฏิบติับน ทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั�นตอน  

 3. คาํนิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อมๆ กนั ดงันี�  

  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที�ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดับของความพอเพียงนั�น 

จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นจากการกระทาํนั�นๆ อยา่งรอบคอบ 

ใชว้ตัถุสิ�งของทรัพยากร 

อยา่งประหยดั คุม้ค่า = 

พอเพียง 

 

 

 

ภูมิใจและเห็นคุณค่า 

ของวฒันธรรมค่านิยม 

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

อยูร่่วมกบัผูอ้ื�นอยา่ง 

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ แบ่งปัน 

ไม่เบียดเบียน 
วตัถุ สังคม 

สิ�งแวด 

ลอ้ม 

วฒันธรรม 
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  3.3 การมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และการ

เปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นในอนาคตทั�งใกลแ้ละไกล 

 4. เงื�อนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั�นตอ้ง

อาศยัทั�งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื�นฐาน กล่าวคือ 

  4.1  เงื�อนไขความรู้ ประกอบดว้ยการฝึกตนใหม้ีความรอบรู้เกี�ยวกบัวิชาการต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมดัระวงัที�จะนําความรู้ต่างๆ เหล่านั�นมา

พิจารณาใหเ้ชื�อมโยงกนัเพื�อประกอบการวางแผนและในขั�นปฏิบติั  

  4.2  เงื�อนไขคุณธรรม ที�จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื�นฐานจิตใจของคนในชาติ  

ประกอบดว้ย ดา้นจิตใจ คือ การตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบ ชั�วดี  ซื�อสัตย ์สุจริต ใชส้ติปัญญา

อยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต และดา้นการกระทาํคือ มีความขยนัหมั�นเพียร อดทน 

ไม่โลภ ไม่ตระหนี� รู้จกัแบ่งปัน และรับผดิชอบในการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นในสงัคม 

 5. แนวทางปฏิบติั / ผลที�คาดว่าจะไดรั้บ จากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช ้คือ การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยืน พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงในทุกมิติ ทั�งจิตใจ วตัถุ 

สงัคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย กรอบแนวคิด 

คุณลกัษณะ คาํนิยาม เงื�อนไขการจดัสินใจ และการดาํเนิกิจกรรมต่างๆ และแนวทางปฏิบติัซึ�งสะทอ้น

ใหเ้ห็นว่า คุณลกัษระตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอเพียง ประกอบดว้ย ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั 
 

 คุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 จากการศึกษาองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คุณลกัษณะตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัในตวั  

ที�ดี ซึ�งจะตอ้งเกิดขึ�นพร้อมๆ กนัทั�ง 3 คุณลกัษณะ ดงันี�  

 ความพอประมาณ 

 ความพอประมาณ ในการดําเนินงานที�สะท้อนอยู่ในกระแสพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9)  ซึ�งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ ชี� ให้เห็นถึงการพิจารณาปัจจยั

ต่างๆ ในการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ คาํนึงถึงขนาดโครงการที�เหมาะสม การบริหารปัจจยันาํเขา้

อย่างเหมาะสม  และไม่โลภเกินไปอาทิ “การที�จะทาํโครงการอะไร จะตอ้งทาํดว้ยความรอบคอบ 

และอยา่ตาโตเกินไป คือ บางคนเห็นว่าโอกาสที�จะทาํโครงการอย่างโน้นอย่างนี�  และไม่ไดนึ้กถึงว่า

ปัจจยัต่างๆ ไม่ครบ ปัจจยัหนึ�ง คือ ขนาดของโรงงาน หรือเครื�องจกัรที�สามารถที�จะปฏิบติัได ้ แต่ขอ้
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สาํคญัที�สุดคือ วตัถุดิบ ถา้ไม่สามารถที�จะใหค่้าตอบแทนวตัถุดิบแก่เกษตรกร เกษตรกรก็จะไม่ผลิต   

ยิ�งถา้วตัถุดิบสาํหรับใชใ้นโรงงานนั�นเป็นวตัถุดิบที�ตอ้งนาํมาจากระยะไกลหรือนาํเขา้ก็จะยิ�งยาก  

เพราะว่าวตัถุดินที�นาํเขา้นั�น ราคายิ�งแพง บางปีวตัถุดิบนั�นมีบริบูรณ์ราคาอาจจะตํ�าลงมา แต่เวลาจะ

ขายสิ�งของที�ผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกนัเพราะว่ามีมาก จึงทาํใหร้าคาตก นี�ก็เป็นกฎเกณฑ์ที�

ตอ้งมี แต่ขอ้สาํคญัที�อยากจะพูดถึงคือ ถา้เราทาํโครงการที�เหมาะสม ขนาดที�เหมาะสม อาจจะไม่ดู

หรูหราแต่จะไม่ลม้หรือถา้มีอนัเป็นไป ก็ไม่เสียมาก”  (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา วนัที� 4 ธนัวาคม 2540) 

 ฉะนั�น ในวิถีการผลิตตามคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณควรเริ�มจากการพิจารณา

ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ที�ดิน แรงงาน วตัถุดิบ ทุน ฯลฯ ที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของการพึ�งตนเองให้ไดก่้อน

ในเบื�องตน้ หมายความว่าที�ดินที�ใช้ในการผลิตหรือให้บริการนั�น ผูผ้ลิตไดม้ีกรรมสิทธิ� หรือเป็น

เจ้าของอยู่แลว้ ไม่ควรเป็นสถานที�ที�ต้องใชทุ้นไปซื�อหา หรือเช่ามาโดยเกินกาํลงัตัวเอง ซึ� งเป็น

ทรัพยากรการผลิตที�สาํคญัคือ วตัถุดิบที� จะตอ้งหาไดภ้ายในทอ้งถิ�นทั�งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ควร

นาํวตัถุดิบมาจากภายนอก เพราะจะเพิ�มตน้ทุนเรื� องค่าขนส่งในกระบวนการผลิต  ความไดเ้ปรียบ

ทางดา้นตน้ทุนการผลิตก็จะลดลง ดงันั�นหากการผลิตใดที�ตอ้งพึ�งพาวตัถุดิบจากภายนอกทั�งหมดหรือ

เป็นส่วนใหญ่แลว้ก็ควรพิจารณาความคุม้ค่าในการผลิตว่าสมควรจะดาํเนินการผลิตนั�นๆ ดีหรือไม่  

ทั�งนี� ในเรื�องทุนที�ใชใ้นการผลิต เป็นที�ชดัเจนว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นที�การพอมีพอกิน

เป็นขั�นที�หนึ�ง การกูห้นี� ยมืสินเพื�อมาใชเ้ป็นทุนในการผลิต หรือเพื�อไปซื�อหาปัจจยัการผลิตอื�นๆ จึง

เป็นสิ�งที�ควรหลีกเลี�ยง หากกิจกรรมการผลิตนั�นสามารถสร้างผลผลิตที�ก่อให้เกิดทุนหมุนเวียนกลบั

เขา้มาในระบบไดแ้ลว้ หรืออีกนยัหนึ�งคือ สามารถพึ�งพาอาศยัการผลิตนั�นไดใ้นระดบัหนึ�งจึงค่อยเริ�ม

ขยายและพฒันาการผลิตเพื�อให้สามารถเป็นที�พึ�งแก่ผูอ้ื�นในระดบัต่อไป ขณะที�ปัจจยัการผลิตตาม

คุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ นอกจากจะเน้นการแบ่งปันร่วมมือ ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัแลว้ 

ยงัใหค้วามสาํคญัแก่แรงสมองที�จดัเป็นความรอบรู้ในฐานปัจจยัการผลิตที�สาํคญั  และจาํเป็นตอ้งมี

ความซื�อสตัยสุ์จริตทั�งต่อตนเองและผูอ้ื�น คอยกาํกบัความรอบรู้นั�น จึงจะก่อให้เกิดกิจกรรมการผลิต 

ที�ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น รวมทั�งระบบนิเวศอยา่งสมบูรณ์ 

 นอกจากนี� ความพอประมาณยงัหมายถึง ความประหยดัในทรัพยากรที�ใช้ และการ

ดาํเนินการดว้ยความมีเหตุผล ดงัตวัอยา่งที�ไดท้รงถ่ายทอดใหพ้สกนิกรว่า  

 “...เศรษฐกิจพอเพียง ที�ไดย้ ํ�าแลว้ย ํ�าอีก แปลเป็นภาษาองักฤษว่า “Sufficiency Economy” 

ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี Sufficiency Economy   แต่ว่าเป็นคาํใหม่ของเราก็ได ้ ก็หมายความว่า 

ประหยดั แต่ไม่ใช่ขี� เหนียว ทาํอะไรด้วยความอะลุม้อล่วยกัน ทาํอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็น
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เศรษฐกิจพอเพียง แลว้ทุกคนจะมีความสุข...” (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

4 ธนัวาคม 2543) 
 

 “...อยา่งพอเพียงเนี�ย เราก็ทาํ เราเขียนเรื�องทฤษฎีใหม่ เขียนเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง  เราก็

เขียนเอง ไม่ใหค้นอื�นเขียน เขียนใชค้อมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาราคาแพง แต่ว่าซื�อมา 12  ปีแลว้

ก็ยงัใชอ้ยู ่ยงัใชค้อมพิวเตอร์ที�อายกุว่า  12 – 13 ปีแลว้ ซื�อมาตอนนั�น 5 รอบ ไดค้อมพิวเตอร์มา  มาถึง 

6 รอบก็คอมพิวเตอร์อนัเดียวกนัก็ยงัใชอ้ยู.่..” (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

4 ธนัวาคม 2540 
 

 อนึ� ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลกัษณะด้านความพอประมาณนั�น มิได้

ปฏิเสธการผลิตเพื�อการคา้ หรือส่งเสริมให้ผลิตเพื�อบริโภคเองเท่านั�น เพียงแต่ควรมีขั�นตอนโดย

เริ�มตน้จากการผลิตเพื�อการพึ�งตนเองและอยู่อย่างพอกินพอใชใ้ห้ไดก่้อน เช่น การปลูกขา้วหรือทาํ

การเกษตรเพื�อพอเลี�ยงตนเองแลว้จึงใช้เวลา ที�ดิน และแรงงาน ส่วนที�เหลือไปผลิตเพื�อขายตาม

ศกัยภาพตามโอกาส และสภาพแวดลอ้มของแต่ละสังคม ขณะเดียวกนัการบริโภคตามคุณลกัษณะ

ดา้นความพอประมาณ  ควรเริ�มจากการพิจารณาการบริโภคสินคา้ และการบริการต่างๆ ที�ผลิตไดเ้อง

ก่อน หรือถ้าต้องการบริโภคสิ�งใดก็ให้ผลิตสิ�งนั� นเป็นเบื�องต้นมิใช่มุ่งเอาแต่ผลิตเพื�อขาย เช่น            

ถา้ตอ้งการบริโภคขา้วเหนียวก็ควรปลกูขา้วเหนียวไม่ใช่ปลกูขา้วหอมมะลิเพียงเพราะว่าขา้วหอมมะลิ

ขายไดร้าคาดี แต่พอถึงการบริโภคตอ้งไปซื�อขา้วเหนียวจากที�อื�นมาบริโภคซึ�งแพงกว่าที�ปลูกไดเ้อง  

เพราะตอ้งถกูบวกค่าขนส่ง ค่าบริหารจดัการ และกาํไรเขา้ไปดว้ย หลงัจากนั�นถา้มีที�ที�จะทาํนาปรัง

หรือมีที�เหลือพอทีจะปลูกขา้วชนิดอื�น จึงค่อยวางแผนปลูกขา้วหอมมะลิเพื�อขายอย่างเป็นขั�นตอน   

ดงันั�น การผลิตและการบริโภคตามคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณจึงไม่ใช่สิ�งที�แยกหรือพงึจะแยก

จากกนัโดยเด็ดขาด ตอ้งมีการเชื�อมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

 อาจกล่าวว่า  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณนั�น

มิได้ปฏิเสธความสุขจากการบริโภคสิ�งของที�เป็นสิ�งอาํนวยความสะดวกหรือสิ�งของที�ฟุ่ มเฟือย   

เพียงแต่จะตอ้งรู้จกัขั�นตอนความพอเพียง โดยมีกินมีอยู ่ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหรา หรือหากจะมีความสุข 

โดยฟุ่ มเฟือยบา้งก็สามารถทาํได ้ ขอ้สาํคญัคือ ตอ้งไม่ทาํใหต้นเองและผูอ้ื�นตอ้งเดือดร้อน  ซึ�งพิพฒัน์  

ยอดพฤติการณ์ (2550:29) สรุปคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณว่าหมายถึง คุณลกัษณะที�แสดงออก

ถึงความพอดี เหมาะสมของการดาํเนินงานทั�งในแง่ของขนาดที�ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตวั 

แต่เป็นไปตามอตัภาพกบัสิ�งแวดลอ้ม และในแง่ของจงัหวะเวลาที�ไม่เร็วเกินไปหรือไม่ชา้จนเกินไป 

และรู้จกัทาํเป็นขั�นตอน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่นเดียวกบัสหัทยา พลปัถพี (2549 : 96)  

ที�ศึกษาวิจยัแนวทางพฒันาคนใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คุณลกัษณะ

ดา้นความพอประมาณ ไดแ้ก่  ความพอประมาณกบัศกัยภาพตนเอง  ความพอประมาณกบัสิ�งแวดลอ้ม 
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และการไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผูอ้ื�น ซึ�งมีพฤติกรรมบ่งชี� ที�สาํคญั คือ มีความพึงพอใจในสิ�งที�

ตนเองมี ไม่อิจฉา ริษยา และไม่มีความโลภ รู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

อย่างประหยดัและคุ้มค่า มีสัมมาคารวะต่อครูและผูอ้ื�น ปฏิบัติตนเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี และเป็น

สมาชิกที�ดีของกลุ่มเพื�อนและสงัคม 

 ในทาํนองเดียวกนั กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 15-22)  สรุปตวัอย่างคุณลกัษณะดา้น

ความพอประมาณและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี�ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั ดงัตารางที� 1 
 

ตารางที� 1  ตวัอยา่งคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ  

กิจกรรม คุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ 

การทาํความสะอาด - พอประมาณกบัสภาพร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรง 

  และสุขภาพของตนเอง 

- พอประมาณกบัเวลาที�ใชใ้นการทาํความสะอาด 

- พอประมาณกบัสภาพที�เป็นจริงของอาคารบา้นเรือน 

การทาํสวนครัวรั� วกินได ้ - พอประมาณกบัสภาพพื�นที�ความเหมาะสมกบั 

  ภูมิประเทศสภาพแวดลอ้ม 

- พอประมาณกบัสภาพร่างกาย กาํลงัแรงงาน 

- พอประมาณกบัการนาํผลผลิตไปใชใ้นการบริโภค 

  และคุณประโยชน์ที�ไดรั้บ 

- พอประมาณกบัเวลาในการจดัทาํสวนครัวรั� วกินได ้

การปรุงอาหาร - พอประมาณกบัฐานะและกาํลงัความสามารถในการจดัอาหาร 

- พอประมาณตามความตอ้งการของร่างกาย 

- พอประมาณดา้นเวลาในการปรุงอาหาร 

- พอประมาณดา้นความรู้ความสามารถในการปรุงอาหาร 

- พอประมาณกบัคุณค่า คุม้ราคาและประโยชนข์องอาหาร 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า - พอประมาณกบัการใชป้ระโยชน์ที�จาํเป็นและคุม้ค่า 

- พอประมาณกบังบประมาณและความสามารถของ 

  ตนเองในการชาํระค่าใชพ้ลงังาน 

- พอประมาณกบัเวลา สถานที� ที�ใชพ้ลงังาน 
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ตารางที� 1  ตวัอยา่งคุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม คุณลกัษณะดา้นความพอประมาณ 

ความมั�นคงของชีวติ/ชาติ - พอประมาณกบัการแสดงความคิด  และการใชชี้วติที� 

  เสรีตามวิถีประชาธิปไตยในการรักษาความมั�นคงของชาติ   

- พอประมาณกบัสภาวะคุณลกัษณะและฐานะของตนเอง 

  ในการรักษาความมั�นคงของชาติ 

- พอประมาณกบัสภาพครอบครัว ชุมชน สงัคมที�เป็นอยู ่

   ควบคู่กบัจิตสาธารณะที�จะช่วยกนัรักษาความมั�นคง 
 

 สรุปได้ว่า ความพอประมาณ หมายถึง การรู้จักประมาณตน และการรู้จักประมาณ

สถานการณ์ ซึ�งการรู้จกัประมาณตน จะเกี�ยวขอ้งกบัสภาพร่างกาย ฐานะ ความรู้ความสามารถ ส่วนการ

รู้จักประมาณสถานการณ์ จะเกี�ยวข้องกับ เวลา สถานที�  หรือสภาพที�เป็นจริง เพื�อนํามาพิจารณา

สถานการณ์ต่างๆ ใหช้ดัเจน ซึ�งการประมาณตนทั�ง 2 ส่วนจะทาํใหเ้กิดการใฝ่รู้หรือรู้จกัขวนขวายศึกษา 

หาความรู้และเพิ�มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพที�มีอยู่ในตนเองให้ยิ�งสูงขึ�น และ

นาํมาใชป้ระกอบในการวางแผนปฏิบติัการไดถ้กูตอ้งตรงกบัปัญหา ทนัต่อสถานการณ์และความจาํเป็น

อนัจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ที�สมบูรณ์คุม้ค่า การรู้จกัประมาณตนและการรู้จกัประมาณสถานการณ์จึงเป็น

อุปการะที�จะเกื�อกลูใหบุ้คคลดาํเนินชีวิต และกิจการงานไดอ้ยา่งราบรื�น และกา้วหนา้ต่อไป 
 

 ความมเีหตุผล   

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9)   ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องของเหตุผล ดงันี�  
 

 “...หลกัอยา่งหนึ�งที�สาํคญั คือ หลกัของเหตุผล และจะตอ้งขดัเกลาตลอดเวลา มิฉะนั�น 

จะมีวิชาความรู้เท่าไรก็ตามก็ไม่สามารถนําไปเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ หลกัของเหตุผลมี

หลกัการว่า ถา้มีสิ�งใดที�เราตอ้งเผชิญตอ้งพบตอ้งมีเหตุผลทั�งสิ�น คาํนี�มีสองคาํ เหตุ คือ ตน้ของสิ�งที�เรา

เผชิญและผลเป็นสิ�งที�ต่อเนื�องจากสิ�งที�เกิดขึ�นแก่เรา  ถา้เราเผชิญสิ�งใดและเราพิจารณาดว้ยเหตุผล 

ต่อไปเราก็จะเผชิญสิ�งที�ถกูตอ้ง…” (พระบรมราโชวาท : 16 มิถุนายน 2519) 
 

 “...ทุกสิ�งทุกอยา่งที�เกิดขึ�นที�เป็นอยูแ่ก่เราในวนันี� ยอ่มมีตน้เรื� องมาก่อน...ตน้เรื� องนั�นคือ

เหตุ สิ�งที�ไดรั้บคือผล และผลที�เกิดขึ�น...  จะเป็นเหตุใหเ้กิดผลอื�นๆ เนื�องกนัไปอีกไม่หยุดย ั�ง   ดงันั�น

ที�พดูกนัว่า ใหพ้ิจารณาเหตุผลให้ดีนั�น กล่าวอีกนัยหนึ� งก็คือ ให้พิจารณาการกระทาํ หรือกรรมของ

ตนให้ดีนั�นเอง คนเราโดยมากมกันึกว่า  อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได ้แต่ที�จริงเราย่อมจะ

ทราบไดเ้หมือนกนั เพราะอนาคตก็คือ ผลของการกระทาํในปัจจุบนั ถา้ปัจจุบนัทาํดี อนาคตก็ไม่ควร
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จะตกตํ�า  ฉะนั�นเมื�อกระทาํการใดๆ ควรจะไดนึ้กว่าการนั�นจะมีผลสืบไปในอนาคต จกัไดม้สีติกระทาํ

สิ�งต่างๆ ดว้ยความรู้ตวั และระมดัระวงั  ทั�งควรจะสาํนึกตระหนกัดว้ยว่า การพิจารณาการกระทาํของ

ตนเองในปัจจุบันนั�นนับว่าสําคัญที�สุด จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบ และถ่องแท้ทุกครั� งไป  

มิฉะนั�นผลที�เกิดขึ� นอาจทาํให้ต้องผิดหวงัอย่างมากที�สุดก็เป็นได้...” (พระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : 8 กรกฎาคม  2519) 
 

 “…เหตุและผลนี� เป็นสิ� งที�ละเอียด เป็นขั�นเป็นตอนและบางทีก็ซับซ้อนมาก ยากที�จะ

มองเห็นได ้ถา้ไม่พิจารณาใหถ้ี�ถว้นรอบคอบจริงๆ เพราะฉะนั�นจึงใคร่จะปรารถนาถึงหลกัสาํคญัสาํหรับ

การคิดพิจารณาหาเหตุและผลไวส้กัสองประการ ประการแรก ขอให้เขา้ใจว่าผลทุกอย่างตอ้งมาจากเหตุ 

เมื�อมีเหตุแลว้ตอ้งเกิดผลและผลที�สาํคญัๆ ที�เป็นผลรวบยอด...ยอ่มเป็นผลที�เกิดจากเหตุและผลอื�นๆ ที�มี

ต่อเนื�องกนัมาเป็นลาํดับหลายขั�นหลายตอน  จึงจาํเป็นที�จะต้องระวงัจบัเหตุจบัผลให้ได้โดยถูกตอ้ง      

ทุกขั�นตอนไม่ใหส้บัสน อีกประการหนึ�ง เหตุที�จะให้ผลอย่างใดอย่างหนึ� งเกิดขึ�นนั�น ปรกติจะเห็นว่ามี

หลายเหตุ... เหตุทั�งหลายนี�  จาํแนกออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ เหตุต่างๆ ที�อยูน่อกตวั... ประเภทหนึ� งกบั

เหตุที�อยูใ่นตวัที�เป็นการกระทาํของตวั... จดัเป็นเหตุภายในอีกประเภทหนึ�งขอใหพ้ิจารณาทบทวนดูให้ดี  

จนเห็นว่าเหตุภายนอกทั�งหมดนั�นเป็นเพียงส่วนประกอบ...เหตุที�แทจ้ริง...อยูที่�เหตุภายในตอ้งการกระทาํ

ของตวัเอง เพราะฉะนั�น... ผูซึ้�งปรารถนาสาํเร็จในชีวิตในการทาํงานอีกมากมายในกาลขา้งหน้า จึงควร

อยา่งยิ�งที�จะเพ่งเลง็ในเหตุภายใน คือการกระทาํของตนเองเป็นสาํคญั  แลว้เร่งกระทาํเหตุที�สาํคญันั�นให้

ถกูตอ้งครบถว้น ผลสาํเร็จที�มุ่งหมายไวใ้นอนาคต จึงจะมาถึงมือท่านได.้..”  (พระบรมราโชวาทเนื�องใน

พิธีพระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั : 10 กรกฏาคม 2519) 
 

 นอกจากนี�  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ได้ทรงย ํ�าอย่างชัดเจนว่า  เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเศรษฐกิจที�ใชห้ลกัเหตุผลเพื�อนาํไปสู่การกระทาํที�ดี จะเห็นว่าทรงเน้นที�การกระทาํของ

ตนเองเป็นสําคัญ ซึ� งก็คือ ทําเหตุภายในให้ถูกต้องครบถ้วน  ผลที�ออกมาก็จะมีประสิทธิผล               

มีประโยชน์ และมีความสุข ดงัพระราชดาํรัสที�ว่า 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี� ขอย ํ�าว่า  เป็นทั�งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติที�ทาํอะไรเพื�อให้

เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมนัมาจากเหตุ  ถา้ทาํเหตุที�ดี ถา้คิดให้ดี ให้ผลที�ออกมา คือ สิ�งที�

ติดตามเหตุ การกระทาํก็จะเป็นการกระทาํที�ดี และผลของการกระทาํนั�นก็จะเป็นการกระทาํที�ดี         

ดีแปลว่ามีประสิทธิผลดี แปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่า ทาํให้มีความสุข…” (พระราชดาํรัสเนื�องใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2543) 
 

 ความสุขซึ� งเป็นผลจากการกระทาํนี� ต้องไม่มาจากการเบียดเบียนผูอ้ื�นและส่วนรวม 

เพราะหากส่วนรวมไดรั้บความเสียหายหรือเดือดร้อน ก็ยอ่มจะส่งผลกระทบกลบัมายงัตนเอง ทาํให้
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ไดรั้บความเดือดร้อนไปดว้ยในที�สุด  สิ�งสาํคญัสาํหรับการดาํเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนัที�ความคิด 

และความตอ้งการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมก็คือ การยึดเหตุผล และความถูกตอ้ง ปรับความคิดความ

ตอ้งการจากสิ�งที�เป็นคุณค่าเทียม  ซึ�งเกิดขึ�นจากความวิปริตผนัผวนของสงัคม และไม่คงทนย ั�งยืนให้

กลบัไปสู่การยอมรับนบัถือ คุณค่าแทต้ามธรรมชาติเดิมของสิ�งต่างๆ เพื�อให้เกิดความดีงามแก่ตนเอง

และสงัคมส่วนรวม ดงัพระบรมราโชวาทที�ว่า... 
 

 “…ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั�น หมายถึง ความสุขความเจริญที�บุคคลแสวงหามา

ไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั�งในเจตนา และการกระทาํ  ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความบงัเอิญ หรือดว้ยแก่งแย่ง

เบียดเบียนมาจากผูอ้ื�น ความเจริญที�แทนี้�มีลกัษณะเป็นการสร้างสรรค ์เพราะอาํนวยประโยชน์ถึงผูอ้ื�น

และส่วนรวมดว้ย ตรงกนัขา้มกบัความเจริญอยา่งเท็จเทียมที�เกิดขึ�นมาดว้ยความประพฤติไมเ่ป็นธรรม

ของบุคคล  ซึ�งมีลกัษณะเป็นการทาํลายลา้ง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทาํลายผูอ้ื�นและส่วนรวม การ

บ่อนเบียนทาํลายนั�น ที�สุดก็จะกลบัมาทาํลายตน ดว้ยเหตุที�เมื�อส่วนรวมถกูทาํลายเสียแลว้ ตนเองก็จะ

ยนืตวัอยูไ่ม่ได ้จะตอ้งล่มจมลงไปเหมือนกนั...” (พระบรมราโชวาทเนื�องในพิธีพระราชทานปริญญา

บตัรและอนุปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั : 10 กรกฏาคม  2518) 
 

 “…การรักษาคุณค่าและความสาํคญัของสิ�งที�ดีงามนั�น ในทุกวนันี� มกัเห็นกนัว่าเป็นสิ�ง

เกินวิสยัที�จะทาํ เพราะสภาพชีวิตความเป็นอยูร่วมทั�งความคิดความตอ้งการของคนเปลี�ยนไปจากเดิม

มาก สิ�งที�เคยรับนบัถือ ก็ละเลยกนัเสียโดยมาก เรื�องนี� เป็นปัญหาใหญ่ที�จะตอ้งขบคิดและแกไ้ข สงัคม

ของเรานั�นถึงจะเปลี�ยนแปลง  ไปอย่างไรก็ยงัคงตอ้งอาศยัเหตุผลเป็นรากฐานและเป็นหลกัการ

ความคิดความตอ้งการหรือความเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�มิไดเ้ป็นไปตามเหตุผล จะหนักแน่นยิ�งกว่าสิ�งที�

เกิดจากเหตุผลความถกูตอ้งไม่ได ้และจะคงทนถาวรอยู่ตลอดไปไม่ได…้” (พระบรมราโชวาทเนื�อง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร : 30 พฤศจิกายน 2514) 
 

 นอกจากนี�พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (2550:39) ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยพฒัน์มลูนิธิบูรณะ

ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความมีเหตุผลว่า “อย่างไร

ถึงเรียกว่ามีเหตุผล” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกล่าวถึงว่า ความมีเหตุผล 

หมายถึง การพิจารณาทั�งเหตุและผล  ใช้คาํภาษาองักฤษว่า “Course and Effect” ซึ�งหมายถึง การ

พิจารณาเลือกเส้นทางของการดาํเนินชีวิต คาํนึงถึงเหตุและปัจจยัทั�งหมด ส่งผลเป็นการกระทาํที�

ถกูตอ้งดีงามตามหลกัเหตุและผล ความมีเหตุผลแบบนี� จึงมีฐานมาจากความรอบคอบ ระมดัระวงัใน

การตดัสินใจเลือกเส้นทางการกระทาํโดยให้พิจารณาอย่างรอบดา้น คือ การกระทาํที�ปราศจากการ

เบียดเบียนทั�งตนเองและผูอ้ื�นทั�งในระดับความคิด คาํพูด และความประพฤติ พร้อมทั�งนาํเสนอ

ขอ้พิจารณาเกี�ยวกบัความมีเหตุผล 2 ประการ คือ 
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 ประการแรก คือ ผลที�เกิดขึ�นมาหนึ�งอยา่งจะมาจากการดูปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนัใน

ลกัษณะ Many-to-one มิใช่เหตุเดียวผลเดียว ตามหลกัการนี�หากตอ้งการไม่ใหสิ้�งใดสิ�งหนึ�งเกิดขึ�นจะ

มีทางเลือก 2 ทาง คือ กาํจดัเหตุ (Cause) หรือกาํจดัปัจจยั (Condition) สั�งสินคา้ไม่สามารถเกิดขึ�น 

 ประการที�สอง คือ เหตุหนึ�งอยา่งอาจใหผ้ลหลายอยา่งในลกัษณะ One-to-many โดยปกติ

เป็นการยากที�จะสามารถติดตามปัจจยัหนึ� งที�นาํไปสู่ผลหลายอย่าง หรือไดค้รบทุกอย่างเพราะไม่

สามารถล่วงรู้ได้เลยว่า อาจมีผลอีกหลายอย่างเกิดขึ�นติดตามมาดว้ย โดยเฉพาะผลเสียที� เราไม่ได้

คาดคิด ดว้ยเหตุนี� เมื�อบุคคลตอ้งการไดผ้ลอยา่งหนึ�งที�ถกูตอ้งดีงามเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สูงสุด มีหนทางหนึ� งที�จะหลีกเลี�ยง  ผลเสีย คือ การใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงั  มีเหตุผลจึงเป็น

คุณธรรมพื�นฐานที�สาํคญัที�ขยายต่อไปยงัความพอประมาณและการมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวัเอง   

 จากที�กล่าวมา พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์ (2550:38) เชื�อว่า คุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผล

เป็นคุณลกัษณะที�แสดงออกถึงความถี�ถว้น รอบคอบในการดาํเนินงาน การคาํนึงถึงเหตุ และปัจจยั

แวดลอ้มจะตอ้งปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น  เช่นเดียวกบัสหัทยา พลปัถพี (2549 : 96)  

ซึ�งศึกษาวิจยัแนวทางพฒันาคนใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า  คุณลกัษณะ

ดา้นความมีเหตุผล ไดแ้ก่ การไม่ประมาท การรู้ถึงสาเหตุ การมีความสามารถในการพิจารณาคน้หา

ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้ง และการคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ�น ซึ�งมีพฤติกรรมบ่งชี� ที�สําคญั คือ กลา้แสดง

ความคิดอย่างมีเหตุผล กลา้ทกัท้วงในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้งอย่างถูกกาลเทศะกลา้ยอมรับความจริง และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น ใชว้สัดุถกูตอ้ง และเหมาะสมกบังาน ไม่มีเรื�องทะเลาะวิวาทกบัผูอ้ื�น  

คิดสิ�งใหม่ๆ ที�เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และมีความคิดวิเคราะห์ในการแกปั้ญหาอย่างเป็น

ระบบ  และทั�งนี�กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 15-22) ไดส้รุปคุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผลจากการ

ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวนัและกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไวอ้ย่าง

น่าสนใจ ดงัตารางที� 2 
 

ตารางที� 2  ตวัอยา่งคุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผล 

กิจกรรม คุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผล 

การทาํความสะอาด - บา้นเรือนที�รักษาความสะอาดอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ 

  มีผลต่อสุขภาวะของผูที้�อยูอ่าศยั 

- บา้นเรือนที�น่าอยูต่อ้งควบคู่กบัการรักษาความสะอาด 

- การรักษาความสะอาดบา้นเรือนอยา่งดี บ่งชี�  

  คุณลกัษณะของเจา้ของ 

- ปลอดโรค และปลอดภยั ถา้ใส่ใจรักษาความสะอาด 

  บา้นเรือน 
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ตารางที� 2  ตวัอยา่งคุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผล (ต่อ) 

กิจกรรม คุณลกัษณะดา้นความมีเหตุผล 

การทาํสวนครัวรั� วกินได ้ - การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดคุณค่า 

- การพฒันาพื�นที�ใหม้ีประโยชน ์

- การลดรายจ่ายในครัวเรือน 

- ส่งเสริมการปรับภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้ม 

- ไดรั้บสารอาหารที�มีคุณค่า ปลอดสารพิษ 

- ไดผ้ลผลิตที�เป็นสื�อในการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 

- เพิ�มรายไดพ้ิเศษ 

การปรุงอาหาร - การปรุงอาหารที�ดีมีคุณค่าเป็นผลทาํใหร่้างกาย 

  แข็งแรง สมบูรณ์ 

- การปรุงอาหารรับประทานเองทาํใหเ้ป็นการป้องกนั 

  ภยัจากสารที�อาจเป็นโทษต่อร่างกาย 

- การปรุงอาหารรับประทานเองช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว 

- เป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีของสมาชิกในครอบครัว 

- ช่วยใหไ้ดรั้บสารอาหารที�ดี มีประโยชน์และมีคุณค่า 

  สนองความตอ้งการของร่างกาย 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า - การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ส่งผล 

  ต่อการลดรายจ่ายของตนเองและประเทศชาติ 

- ช่วยชาติประหยดัพลงังาน หากมกีารใชพ้ลงังาน 

  ไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

ความมั�นคงของชีวติ/ประเทศชาติ - ยดึหลกัประชาธิปไตยที�ใชห้ลกัคุณธรรมนาํมาซึ�ง 

  ความมั�นคงของชาติ 

- คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและของชาติจะช่วยพฒันา 

  ประเทศชาติใหเ้จริญและมั�นคง 

- การดาํรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จะช่วยใหต้นเองและประเทศชาติมั�นคง 

สมดุล และย ั�งยนื 
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 สรุปไดว้่า ความมีเหตุผล หมายถึง การทาํเหตุที�ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทาํให้เกิดผลที�ดีและ

เป็นที�พึงประสงค ์ซึ�งการทาํเหตุให้ดีจะตอ้งดาํเนินชีวิตหรือทาํกิจการงานใดๆ ที�อยู่บนพื�นฐานของ

ความรู้ควบคู่คุณธรรม ที�ทาํใหเ้กิดความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น อนัส่งผล

ใหเ้กิดประสิทธิผลอนัดีงามและยั�งยนื 
 

 การสร้างภูมคุ้ิมกนัในตวัที�ด ี

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9)  ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทที�เกี�ยวขอ้งกบั

การรับมือวิกฤติการณ์และการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�จะ

เกิดขึ�น ซึ�งถือเป็นเรื�องของการสร้างภูมิคุม้กนัให้เกิดขึ� นในตวัทั�งในระดบับุคคลและระดบัองค์กร    

ดงัพระราชดาํรัส เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  4 ธนัวาคม  2533  ดงันี�  
 

 “ ...วิกฤตการณ์เกิดขึ� นมาอย่างไร เราเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ และเราก็ไดชื้�อว่ากาํลงั

กา้วหน้าไปสู่เมืองที� เป็นมหาอาํนาจทางการค้า ทาํไมเกิดมีวิกฤติการณ์ ความจริงวิกฤติการณ์นี�        

เห็นไดม้านานแลว้สี�สิบกว่าปีมาแลว้แต่ไม่รู้ตวั เมื�อ 40 กว่าปี  มีผูห้นึ� งเป็นขา้ราชการชั�นผูน้้อยมาขอ

เงิน ที�จริงก็ไดเ้คยใหเ้งินเขาเลก็ๆ นอ้ยๆ อยูเ่รื�อยๆ เขาบอกไม่พอ เขาก็ขอยมืเงิน ขอกูเ้งิน เมื�อเขาขอกู้

เงิน ก็บอกว่า เอา้...ให ้แต่ขอให้เขาทาํบญัชี บญัชีรายรับ บญัชีรายจ่าย รายรับก็คือ เงินเดือนของเขา 

ซึ�งเป็นขา้ราชการชั�นผูน้้อยและเงินที�อุดหนุนเขา ส่วนรายจ่ายก็เป็นของที�ใชใ้นครอบครัว แต่มีสิ�ง

หนึ�งที�ครั� งนั�นไม่เขา้ใจ ไม่เคยเห็นคือ ไม่เคยทราบ มีรายการหนึ�ง บอกว่าค่าแชร์ แลว้อีกตอนหนึ�ง ก็มี

ค่าแชร์อีก...ความจริงค่าแชร์นี�ไม่ใช่เฉพาะคนนี� เท่านั�น แต่มีทั�วไปทุกแห่ง  ทั� งทางราชการทุก

กระทรวง ทบวง กรมก็มี ทุกบริษทั ทุกส่วน แมจ้ะเอกชนเขาก็มีแชร์ไดบ้อกให้เขาเลิกแชร์ เลิกแลว้ 

ทาํบญัชีต่อไป ทีหลงัเขาทาํบญัชีมา เขาไม่ขาดทุนแลว้…” 
 

 “...นอกจากที�กิจการจะต้องดาํเนินอยู่ภายใตก้าํลงัของตัวแลว้ ยงัต้องคาํนึงถึงปัจจัย

แวดลอ้มรอบขา้งที�เหมาะสมเกื�อกลูต่อการดาํเนินกิจการดว้ย วิธีการหนึ�งในการสร้างปัจจยัแวดลอ้มที�

เกื�อหนุนก็คือ การอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ้ื�นก่อน เช่น การเอื�อเฟื� อแก่ผูที้�อยูใ่นฐานะเจา้ของวตัถุดิบ 

หรือปัจจยัการผลิต ซึ�งในที�สุดก็จะส่งผลกลบัมาอาํนวยประโยชน์แก่กิจการของตนทาํให้กิจการอยู่

รอดและเจริญเติบโต เป็นวิธีการสร้างภูมิคุม้กนัดว้ยการช่วยเหลือผูอ้ื�นและส่วนรวมใหย้นือยูไ่ด…้” 
 

 “…ทุกคนต่างมีหน้าที�  แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าทาํเฉพาะหน้าที�นั�น เพราะว่าถา้คนใดทาํ

หนา้ที�เฉพาะของตวัเอง  โดยไม่มองไม่ดูคนอื�น งานก็ดาํเนินไปไม่ได ้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะตอ้ง

พาดพิงกนัจะตอ้งเกี�ยวโยงกนั ฉะนั�นแต่ละคนจะตอ้งรู้ถึงงานของผูอ้ื�นแลว้ช่วยกนัทาํ…” 
 

 พระราชดาํรัสดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นหลกัในการดาํรงชีวิตอย่างพอมีพอกิน  พึ�งตนเอง  

รู้จกัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย เพื�อจะไดใ้ช้จ่ายตามกาํลงัของตวัเอง ไม่สร้างหนี�  โดยเฉพาะหนี� ที�ไม่
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ก่อใหเ้กิดรายได ้แต่ไม่ไดห้า้มมิใหม้ีหนี�   เพียงแต่ควรเป็นการกูเ้งินที�ทาํให้เกิดรายไดห้รือก่อให้เกิด

ประโยชน์ที�สมเหตุสมผล ไม่ใช่การกูเ้งินมาใชใ้นสิ�งที�ไม่ทาํรายได ้หรือใชจ่้ายในสิ�งที�ฟุ่ มเฟือยโดยไม่

ประมาณตน นอกจากนี�  จะตอ้งคาํนึงถึงสิ�งที�เกื�อกลูต่อการดาํเนินงานหรือการดาํเนินชีวิตของตนเอง  

เพราะทุกๆ คนจะตอ้งมีงานที�เกี�ยวขอ้งกบัคนอื�น ดงันั�น การช่วยเหลือผูอ้ื�นก็ช่วยส่งผลกลบัมาอาํนวย

ประโยชน์ต่องานของเราดว้ย หรือแมแ้ต่การทาํประโยชน์เพื�อสงัคมส่วนรวมก็ยงัส่งผลต่อประโยชน์

ของเรา  เมื�อส่วนรวมดีเราก็ยอ่มไดรั้บประโยชน์ดว้ย  ดงัพระบรมราโชวาท... 
 

 “…ผูที้�ทาํงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมไดป้ระโยชน์แก่ส่วนของตนดว้ย ผูที้�

ทาํงานโดยเห็นแก่ตวัเบียดเบียนส่วนรวม ยอ่มบั�นทอนทาํงานความมั�นคงของประเทศชาติ  และที�สุด

ตนเองก็จะเอาตวัไม่รอด...” (พระบรมราโชวาทเนื�องในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประกาศนียบตัร 

และอนุปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัที� 16  มกราคม  2512) 
 

 พระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทที�อญัเชิญมาขา้งตน้นี� สะท้อนถึงหลกัคิดในการ

สร้างภูมิคุม้กนัที�เป็นขั�นตอน โดยในขั�นแรกเป็นการจดัการกบัเหตุการณ์ในตวั เช่น การไม่ก่อหนี� ที�

ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ขั�นต่อมาเป็นการจดัการกบัเหตุภายนอกตวั เช่น การอุดหนุน จุนเจือแก่ผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งรอบขา้ง ซึ�งถือเป็นการปลกูสร้างภูมิคุม้กนัอยา่งเป็น “ระบบ” ดว้ยการรวบรวม และจดัการ

เหตุปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เพื�อใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป

โดยไม่เกิดความเสียหายจนถึงขั�นที�อยูไ่ม่ได ้

 การสร้างภูมิคุ ้มกันยงัหมายถึง การรวมองค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน การจัด

กระบวนการดาํเนินต่างๆ อย่างบูรณาการจนเกิดเป็นระบบภูมิคุม้กนัที�สามารถป้องกนัผลกระทบจาก

ภายนอกในหลายดา้น  เช่น ดา้นวตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม เป็นตน้ ซึ�งพพิฒัน ์ยอดพฤติการณ์ 

(2550:45) เชื�อว่า คุณลกัษณะดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีหมายถึง การจดัองค์ประกอบของการ

ดาํเนินงานใหม้ีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายในและภายนอก

ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผลการวิจยัเกี�ยวกับแนวทางพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของ สหัทยา พลปัถพี (2548 : 96) ที�พบว่า คุณลกัษณะด้านการมีภูมิคุ ้มกันที� ดี

ประกอบดว้ย การพึ�งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจ การพึ�งตนเองไดท้างสงัคม การคาํนึงถึงผลกระยะยาวและ

การรู้เท่าทนัและพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง ซึ�งมีพฤติกรรมบ่งชี� ที�สาํคญั คือ ไม่ยุ่งเกี�ยวกบัสิ�งเสพติด    

มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน การปฏิบติังานและยอมรับผลจากการกระทาํของตนเอง อนัหมาย

รวมถึงการกลา้เสนอตวัเอง เขา้ทาํงาน กลา้แสดงออกในสิ�งที�ถกูตอ้ง กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง  ๆ

อยา่งถกูกาลเทศะ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

และควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทั�งนี� กระทรวงศึกษาธิการ (2552:15-22) ได้
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สรุปคุณลกัษณะด้านการมีภูมิคุม้กันที�ดี จากการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี�ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ดงัตารางที� 3 
 

ตารางที� 3  ตวัอยา่งคุณลกัษณะดา้นการมีภูมคุิม้กนัที�ดี 

กิจกรรม คุณลกัษณะดา้นการมีภูมคุิม้กนัที�ดี 

การทาํความสะอาดบา้น - การทาํความสะอาดบา้นเรือนตอ้งมีการจดัเตรียมอุปกรณ์

ใหค้รบ ถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบังานที�ทาํ 

- การสาํรวจสภาพของบา้นเรือนเพื�อจดัลาํดบัในการปฏิบติั 

- การปฏิบติัตามกาํลงัความสามารถและสุขภาพของตนเอง 

- การใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ที�ปลอดภยัไร้สารพษิ 

การทาํสวนครัวรั� วกินได ้ - ไดรั้บประทานอาหารพืช ผกั ปลอดสารพิษ 

- ลดรายจ่ายเพิ�มรายไดใ้นครัวเรือน 

- ปลกูฝังพฤติกรรมและค่านิยมที�ดีใหส้มาชิกในครอบครัว 

- สร้างความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครัวและชุมชน 

- เป็นการออกกาํลงักายที�ไดป้ระโยชน ์

การปรุงอาหาร - พิจารณาวสัดุ อุปกรณ์ที�นาํมาประกอบอาหารที�ปลอดจากสารพิษ 

- จดัหาเครื�องมือ อุปกรณ์ในการปรุงอาหารที�สะอาดปลอดภยั 

- ความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการปรุงอาหาร 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า - มีเงินเก็บออมเพิ�มขึ�น หากรู้จกัใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า 

- ประเทศชาติลดรายจ่ายหากประชาชนใชพ้ลงังานไฟฟ้า

อยา่งประหยดั 

- ใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งถกูวิธีมีประโยชน์ คุม้ค่า ส่งผลต่อ

การพฒันาชาติ ทั�งดา้นเศรษฐกิจความเจริญมั�นคง 

-  กิดจิตสาํนึกที�ดีและเห็นคุณค่าของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

อยา่งคุม้ค่า และประหยดั 

ความมั�นคงของชีวติ/ประเทศชาติ - ทุกคนในชาติรวมพลงั รวมใจคาํนึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลกัในการดาํรงชีวิตและมีจิต

สาธารณะ จะนาํพาซึ�งความมั�นคง สมดุล และย ั�งยนื 
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 สรุปได้ว่า การมีภูมิคุ ้มกนัที�ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมทั�งในการเรียนรู้  

การทาํงานและการดาํเนินชีวิต สามารถรองรับผลกระทบหรือการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�จะเกิดขึ�น  

 และเนื�องจากคุณลกัษณะความพอประมาณ คุณลกัษณะการมีเหตุผล และคุณลกัษณะ

การมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั หรือเรียกว่าความพอเพียง ดงัที�กล่าวแลว้นั�น มิไดเ้กิดขึ�นทีละอย่าง แต่จะ

เกิดขึ�นในลกัษณะรวมกนัทั�ง 3 ดา้น หรือเกิดขึ�นพร้อมๆ กนั ซึ�งศูนยข์บัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัโครงการสนบัสนุนการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นการศึกษาและเยาวชน สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(2559) ไดร่้วมกนักาํหนดนิยม

คุณลกัษณะ ตวัชี�วดัและพฤติกรรมบ่งชี�การอยูอ่ยา่งพอเพียง เพื�อใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะการอยูอ่ย่างพอเพียงของเยาวชนไทย ซึ�งไดก้าํหนด “คุณลกัษณะการอยู่อย่าง

พอเพียง” หมายถึง คุณลกัษณะที�แสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม มีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั และปรับตัวเพื�อสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ� งผูที้�อยู่อย่างพอเพียง

สามารถที�จะดาํเนินชีวิตอยา่งประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั อยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นดว้ยความ

รับผดิชอบไม่เบียดเบียนผูอ้ี�น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกนั ความเสี�ยงและ

พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง โดยกาํหนดตวัชี�วดัและพฤติกรรมบ่งชี�  ดงัตารางที� 4 
 

ตารางที� 4  ตวัชี�วดัและพฤติกรรมบ่งชี�    

ตวัชี�วดั พฤติกรรมบ่งชี�  

1.1  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง   เช่น   เงิน   สิ�งของ

เครื�องใช ้ฯลฯ อย่างประหยดัคุม้ค่า และเก็บรักษา

ดูแลอย่างดี รวมทั�งใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

1.2  ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยดัคุม้คา่ 

และเก็บรักษาดูแลอย่างด ี

1.3  ปฏิบตัิตน และตดัสินใจดว้ยความรอบคอบมีเหตุผล 

1.  ดาํเนินชีวติอย่างพอประมาณ มีเหตผุล รอบคอบ มี

คุณธรรม 

1.4  ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�น และไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อนพร้อม

ใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นกระทาํผิดพลาด 

2.  มีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ปรับตวัเพื�ออยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

2.1 วางแผนการเรียน  การทาํงาน และการใชชี้วติ 

ประจาํวนับนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร  

2.2  รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงสงัคม และสภาพ 

แวดลอ้ม ยอมรับ และปรับตวัเพื�ออยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นได้

อย่างมีความสุข 
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 นอกจากนี�  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) นักวิชาการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งได้

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกบัคุณลกัษณะความพอเพียงไว ้ดงันี�  
 

 “...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางยิ�งกว่านี�อีก คือคาํว่า พอ ก็พอเพียงนี�  ก็พอแค่นั�นเอง 

คนเราถา้พอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื�อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื�นน้อย ถา้

ประเทศใดมีความคิดอนันี�  มีความคิดว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื�อตรง ไม่

โลภอย่างมาก คนเรากอ้ยู่เป็นสุข พอเพียงที�อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่ว่าตอ้งไม่ไป

เบียดเบียนคนอื�น...” (พระราชดาํรัสเนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลยั วนัที� 4 

ธนัวาคม 2541) 
 

 สุนยั  เศรษฐบุ์ญสร้าง (2549:41) ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งมีส่วนที�จะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูที้�มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       

มีความรู้ มีทกัษะพื�นฐานในการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  

 1. มีความรู้และทกัษะพื�นบานในการดาํรงชีวิตและการพฒันาอาชีพที�เหมาะสมกับ

ศกัยภาพจของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมต่างๆ เช่น การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ การให ้

บริการ การดาํเนินธุรกิจขนาดต่างๆ การใชจ่้ายและการออม การเกษตร เป็นตน้ เพื�อให้สามารถอุม้ชู

ตวัเองและครอบครัวได ้

 2. มีทกัษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบื�องตน้ที�จาํเป็นในการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นในสังคมอย่าง

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่เกื�อกลู ไม่เบียดเบียน นาํไปสู่ความสนัติสุขและรู้รักสามคัคี 

 3. ใชแ้ละพฒันาทรัพยการ และสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์และความสุขที�ย ั�งยนื 

 4. สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หวงแหนทรัพยส์มบติัของ

ชาติ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 สาํหรับคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2546:55) ไดน้าํเสนอถึงคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  

 1. ปฏิบติัตนใหม้ีความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนที�มีอยู่

และรู้จกัสภาพแวดลอ้มของชุมชน / สงัคมที�อยูอ่าศยั 

 2. ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพื�นฐานของความถกูตอ้ง โดยใชส้ติปัญญา มีความรอบรู้

และรอบคอบในการคิด พดู ทาํ โดยยดึทางสายกลางในการปฏิบติั 

 3. มีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ทั�งภายใน

และภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 

 4. มีความรอบรู้ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง สามารถคิด วิเคราะห์และปฏิบติัดว้ยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั 
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 5. ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต 

ขยนั อดทน มีสติปัญญา มีวินยั สามารถพึ�งตนเองได ้มีความรับผดิชอบและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างมี

ความสุข 

 สุเมธ ตนัติเวชกุล (2546:229) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษระของผูเ้รียนที�ปฏิบติัตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ ดงันี�  

 1. มีความประหยดั ตดัตอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่ มเฟือยในการดาํรงชีพ

อยา่งจริงจงั ดงัพระราชดาํรัสที�ว่า “ความเป็นอยูที่�ตอ้งไม่ฟุ้ งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางที�ถกูตอ้ง” 

 2. ประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้งสุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดาํรง

ชีพก็ตาม ดงัพระราชดาํรัสที�ว่า “ความเจริญของคนทั�งหลาย ยอ่มเกิดมาจากการประพฤติชอบและการ

หาเลี�ยงชีพชอบเป็นหลกัสาํคญั 

 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้ขาย ประกอบอาชีพ

แบบต่อสูก้นัอยา่งรุนแรง ดงัพระราชดาํรัสที�ว่า “ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั�น หมายถึง ความสุข

ความเจริญที�บุคคลแสวงหาไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั�งในเจตนาและการกระทาํ ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความ

บงัเอิญ หรือดว้ยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอ้ื�น” 

 4. ไม่หยดุนิ�งที�จะหาทางใหชี้วิตพน้จากความทุกขย์าก โดยตอ้งขวนขวายใฝ่หาความรู้

ใหเ้กิดมีรายไดเ้พิ�มพนูขึ�น จนถึงขั�นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคยั พระราชดาํรัสตอนหนึ� งที�ทาํให้ความ

ชดัเจนว่า “การที�ต้องการให้ทุกคนพยายามที�จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั�นคงนี� เพื�อตนเอง 

เพื�อที�จะใหต้วัเองมีความเป็นอยูที่�กา้วหนา้ ที�มีความสุขพอมีพอกินเป็นขอ้หนึ�ง และขั�นต่อไปก็คือ ให้

มีเกียรติว่ายนืไดด้ว้ยตนเอง” 

 5. ปฏิบติัตนในแนวทางที�ดี ลดละสิ�งชั�วให้หมดสิ�นไป ทั�งนี� ดว้ยสังคมไทยที�ล่มสลาย

ลงในครั� งนี�  เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใช่น้อยที�ดาํเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อความชั�วให้เป็น

เครื�องทาํลายตวัทาํลายผูอ้ื�น พยายามลดพยายามละความชั�วที�ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่

ตนเองอยูเ่สมอ พยายามรักษาและเพิ�มพนูความดีที�มีอยูน่ั�นใหง้อกงามสมบูรณ์ขึ�น” 

 สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2550:33-37) ไดน้าํเสนอแนวทางการนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษา เพื�อเป็นการส่งเสริม

กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยที�สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้

ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  

 1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสาํคัญ

ของการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  
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  1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2 มีความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื�อมโยงกบัระบบ

เศรษฐกิจทั�วไป 

  1.3 เห็นประโยชน์และตระหนกัในความสาํคญัของการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการพฒันาตนเอง พฒันา

กลุ่ม/โรงเรียน/ชุมชน และพฒันาสงัคมโดยรวม 

 2. มีความรู้และทกัษะพื�นฐานในการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดงันี�  

  2.1 มีความรู้และทกัษะพื�นฐานในการดาํรงชีวิตและการพฒันาอาชีพที�เหมาะสมกบั

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมต่างๆ เช่น การผลิตและจาํหน่ายสินค้า การ

ใหบ้ริการ การดาํเนินธุรกิจขนาดต่างๆ การใชจ่้ายและการออมการเกษตร ฯลฯ เพื�อให้สามารถอุม้ชู

ตวัเองและครอบครัวได ้

  2.2 มีทกัษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบื�องตน้ที�จาํเป็นในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นในสังคม

อยา่งเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่เกื�อกลู ไม่เบียดเบียน นาํไปสู่ความสนัติสุข และรู้รักสามคัคี 

  2.3 ใชแ้ละพฒันาทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์และความสุข อย่าง

ย ั�งยนื 

  2.4 สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หวงแหนทรัพยส์มบติั

ของชาติ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 3. ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  

  3.1 ปฏิบติัตนใหม้ีความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนที�มี

อยูแ่ละรู้จกัสภาพแวดลอ้มของชุมชน/สงัคม ที�อาศยัอยู ่

  3.2 ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพื�นฐานของความถูกตอ้ง โดยใชส้ติปัญญา มีความ

รอบรู้ และรอบคอบในการคิด พดูทาํ โดยยดึทางสายกลางในการปฏิบติั 

  3.3 มีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ทั�ง

ภายในและภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 

  3.4 มีความรอบรู้ในเรื� องที� เกี�ยวข้อง สามารถคิดวิเคราห์และปฏิบัติด้วยความ

รอบคอบ ระมดัระวงั 

  3.5 ปฏิบัติตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความ

ซื�อสัตย ์สุจริต ขยนั อดทน ขยนัหมั�นเพียร แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัย พึ�งตนเอง เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่

เกื�อกลู มีความรับผดิชอบและอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 สุรียพ์ร เอี� ยวตระกูล (2550:10) และปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2550:3) ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นการพฒันาที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดย

คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจใหม้ีสาํนึกในคุณธรรม ความ

ซื�อสตัย ์ใหม้ีความรอบรู้ที�เหมาะสม ดาํรงชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาเพื�อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น 

 ประเวศ  วะสี (2551:3) ได้กล่าวในเชิงคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง การมีจิตใจที�พอเพียง มีความวิริยะพอเพียง มีวฒันธรรมที�พอเพียง มีสิ�งแวดลอ้มที�

พอเพียง และมีความเอื�ออาทรต่อกนั 

 อย่างไรก็ตาม การที� บุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณลักษณะความพอเพียง                   

ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีนั�น ณัฏฐพงศ ์ ทองภกัดี 

(2554 :143) กล่าวว่า บุคคลและครัวเรือนนั�นต้องหลุดพน้จากสภาพปัญหาที�รุมเร้าจากการเผชิญ      

ความเสี�ยงในการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การมีหนี� สินลน้พน้ตวั การที�

บุคคลและครัวเรือนมีพฤติกรรมการบริโภคนิยม ฟุ้ งเฟ้อ จบัจ่ายใชส้อยเกินความจาํเป็น การขาดระบบ

การเตรียมความพร้อมรับมือกบัความเสี�ยง ประกอบกบัโครงสร้างของระบบสังคม ขาดระบบตาข่าย

ความปลอดภยัทางสงัคม (Social Safety Net) และการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัของคนส่วนใหญ่ขาดการมี

ส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชน และสงัคมอยูม่าก ทาํใหม้ีการดาํเนินชีวิตแบบปัจเจกและเอกเทศ คาํนึงถึง

ประโยชน์ตนเป็นที�ตั�ง จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ�งมีตวัอยา่งการบริหารเงินบุคคลและครัวเรือน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  

 1. การตดัสินใจเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ (Career Decisions)  ซึ�งถือเป็นแหล่งรายได้

หลกัของการดาํเนินชีวิต  การสร้างสมดุลในชีวิต  การทาํงาน  และครอบครัว   เป็นประเด็นสาํคญัของ

การตดัสินใจในกิจกรรมนี�  การตดัสินใจตอ้งอยู่บนเงื�อนไขของความรู้และคุณธรรมเป็นหลกั การ

เลือกอาชีพสุจริตเป็นจุดเริ� มตน้สาํคญั และประกอบอาชีพอยู่บนความพอประมาณ ไม่เบียดเบียน

ตนเอง ผูบ้งัคบับัญชา เพื�อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้ังคบับญัชา ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย เช่น ผูรั้บบริการลกูคา้อยา่งเป็นธรรม มีความซื�อสตัยพ์ากเพียรไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่

ชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยการตดัสินใจเกี�ยวกบัอาชีพตอ้งอยู่บนความมีเหตุมีผล สอดคลอ้ง

กบัเงื�อนไขความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบับุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

เพื�อใหก้ารประกอบอาชีพสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�น ไม่รู้สึกอึดอดัจากการที�ประกอบอาชีพที�

ไม่ตรงกบัคุณลกัษณะของแต่ละคน 

  นอกจากนั�น การตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งของอาชีพการเงินตอ้งเชื�อมโยงกบัการสร้าง

สมดุลในชีวิตระหว่างการทาํงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตวั เพื�อให้การประกอบอาชีพไม่เบียดบงั
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ชีวิตในส่วนอื�นและเวลาของครอบครัว จนเกิดเป็นตน้ทุนที�เพิ�มขึ�นในการดาํเนินชีวิต เช่น การทาํงาน

หนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนและขาดการออกกําลังกายอย่างสมํ�าเสมอ  เกิดเป็นต้นทุนในการ

รักษาพยาบาลที�เพิ�มขึ�น การใหเ้วลากบังานมากเกินไป จนลืมเวลาสาํหรับบุคคลในครอบครัว ไม่ได้

ดูแลผูอ้ยูใ่นอุปการะทั�งบุตร ธิดา บิดา มารดาอย่างใกลชิ้ด  ทาํให้ผูอ้ยู่อุปการะประสบปัญหาในการ

ดาํเนินชีวิต นาํไปสู่การเป็นภาระอื�นต่อเนื�องได ้

 2.  การจดัการเงิน (Money Management) เป็นการบริหารจดัการเงินไดจ้ากการประกอบ

อาชีพอย่างมีแบบแผนตามหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุม้กนั เริ�มตน้จาก  

“การวางแผนทางการเงิน”  ซึ� งต้องมีการกาํหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินเป็นระยะ        

โดยควรมีการกาํหนดเป้าหมายระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวอยา่งชดัเจน เป้าหมายระยะสั�น  เช่น  

การปลดหนี�  จดัหาอุปกรณ์เครื�องใชที้�จาํเป็นในการดาํเนินชีวิต การเตรียมเงินสาํหรับการศึกษาบุตร

ในอนาคตอนัใกล ้ เป็นตน้ เป้าหมายระยะกลาง เช่น การจัดหายานพาหนะ ที�อยู่อาศยั การเตรียม

สาํหรับการศึกษาของบุตรในระยะกลาง เป็นตน้  และเป้าหมายระยะยาว เช่น การเตรียมการสาํหรับ

การศึกษาบุตรเพื�ออนาคต  และการมีชีวิตในวยัเกษียณอยา่งมีคุณภาพ เป็นตน้ 

  โดยหลกัการแลว้ การที�จะวางแผนการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจาํเป็นที�จะตอ้งมี

ขอ้มูลเพียงพอต่อการวางแผน ขอ้มูลสาํคญัรายการหนึ� งคือ ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบุคคลหรือ

ครัวเรือน ซึ�งไดม้าจากการทาํบญัชีครัวเรือนเพื�อให้เขา้ใจถึงโครงสร้างรายได้และรายจ่ายไดอ้ย่าง

ชัดเจน และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลลกัษณะดังกล่าวจะ

สะทอ้นถึงความไม่จาํเป็นของรายการใชจ่้ายบางรายการและสามารถตดัทอนลงได ้เพื�อให้มีเงินออม

เพิ�มขึ�นมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไว ้ขณะที�การจดัสรรคเงินไดที้�ไดรั้บจากการประกอบ

อาชีพควรมีการดาํเนินการตาหลกัพอประมาณ มีเหตุมีผล เพื�อสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี ควรมีการแบ่งสรร

เงินไดอ้อกเป็น  4 ส่วน ไดแ้ก่  

  ส่วนแรก  เพื�อใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั 

  ส่วนที�สอง  เพื�อเก็บออมไวใ้ชจ่้ายในอนาคต โดยมีแผนอย่างชดัเจนในการใชจ่้าย  

เช่น เพื�อลดภาระหนี�  ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา ค่าใชจ่้ายเพื�อการซื�อหาสินคา้คงทนที�มีมูลค่าสูง เช่น 

บา้น รถยนต ์ฯลฯ 

  ส่วนที�สาม เพื�อเก็บออมไวใ้ชจ่้ายในภาวะฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายที�

อาจเกิดโดยไม่คาดฝันเนื�องจากอุบติัเหตุ ฯลฯ 

  ส่วนที�สี�  เพื�อเก็บออมไวใ้ชจ่้ายในยามเกษียณอาย ุ

  ดงันั�น การจะจดัการเงินอย่างพอเพียงจาํเป็นอย่างยิ�งที�บุคคลจะตอ้งบรรลุเงื�อนไข

สาํคญั คือ การมีความรู้ที�จะเขา้ใจถึงวิธีการในการจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์สถานภาพทาง
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การเงิน และวางแผนทางการเงินของครอบครัวอยา่งเป็นระบบ เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการจดั

การเงินที�กาํหนดได ้

 3. การสร้างความมั�นคงทางการเงิน (Financial Security) เป็นการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการลงทุนเงินออมเพื�อสร้างความมั�นคงทางการเงินใหแ้ก่บุคคลและครัวเรือน การบริหารเงินออม

ที�มีอยูใ่หเ้หมาะสมตามวตัถุประสงคข์องเงินแต่ละส่วน เพื�อให้มีการสร้างผลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น 

และไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการที�บริหารจดัการเงินออมไม่มีประสิทธิภาพ 

  โดยหลกัการลงทุนอยา่งมีเหตุมีผลตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของเงินออมและ

เป็นไปตามหลกัความเสี�ยง และผลตอบแทนของแต่ละทางเลือกการลงทุน การลงทุนในเงินออม      

แต่ละวตัถุประสงคอ์าจพิจารณาตามกรอบหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

  3.1 เงินออมเพื�อการจดัหาทรัพยสิ์น เช่น ที�อยู่อาศยั ยานพาหนะ ฯลฯ (ลงทุนตาม

กรอบระยะเวลาตามที�วางแผนไว ้สภาพคล่องปานกลาง ความเสี�ยงปานกลาง (อาจเก็งกาํไรไดบ้า้ง   

แต่ควรเป็นทางเลือกที�ไม่เสี�ยงมากนกั) 

  3.2 เงินออมเพื�อการใชจ่้ายในอนาคตระยะสั�น (ลงทุนในทางเลือกการลงทุนระยะ

สั�น สภาพคล่องสูง ความเสี�ยงตํ�า) 

  3.3 เงินออมเพื�อภาวะฉุกเฉิน (ลงทุนในทางเลือกระยะสั�นถึงกลาง สภาพคล่องปาน

กลาง ความเสี�ยงตํ�า) 

  3.4 เงินออมเพื�อวยัชรา (ลงทุนในทางเลือกระยะยาว สภาพคล่องตํ�า ความเสี�ยงตาม

ระดบั การยอมรับความเสี�ยงของแต่ละบุคคล) 

  ทั�งนี�  การตดัสินใจลงทุนเพื�อสร้างความมั�นคงอยา่งพอเพียงตอ้งอยูบ่นเงื�อนไขสาํคญั 

คือ การที�บุคคลตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัทางเลือกการลงทุน และสามารถประเมินระดบัการยอมรับความ

เสี�ยงของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื�อมิให้ตดัสินใจลงทุนในทางเลือกการลงทุนที�มีความเสี�ยงมาก    

จนเกินระดบัการยอมรับความเสี�ยงของตนเอง จนนาํไปสู่ความทุกข์ในอนาคตได ้และตอ้งไม่ลงทุน

ในทางเลือกที�ไม่ถกูตอ้ง ผดิต่อหลกักฏหมายและศีลธรรมอนัดี 

 4. การจดัการหนี�  (Credit  Management)  การประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํเนินชีวิตของบุคคลไม่ได้หมายถึง “การไม่มีหนี� ” แมว้่าความเป็นหนี� โดยทั�วไป

แสดงความไม่พอดีระหว่างรายรับและรายจ่าย แต่หลายกรณีการกูเ้งินมีความจาํเป็น เช่น การก่อหนี�

เพื�อการจดัหาสินคา้คงทนที�มีมลูค่าสูงอยา่งที�อยู่อาศยั ยานพาหนะ หรือสินทรัพยอ์ื�นที�จาํเป็นต่อการ

ดาํเนินชีวิต หนี� เพื�อการลงทุน หรือหนี� เพื�อภาวะฉุกเฉิน เป็นตน้ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ

เป็นหลกัคิดสาํคญัต่อการตดัสินใจในการก่อหนี� ที�ตอ้งจะอยู่ยนความสมดุล ไม่สร้างความเดือดร้อน

ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว โดยหากขนาดของหนี� เกินความพอประมาณ ขาดการวางแผนพิจารณา
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ระยะยาวในกรอบวงเงินการกูย้มื และความสามารถในการชาํระคืน หรือการกูย้ืมเพื�อวตัถุประสงค์ที�

ไม่มีเหตุผล เช่น การพนนั การบริโภคนิยม การขาดการคาํนึงถึงการสร้างภูมิคุม้กนัจากความเสี�ยงที�

ทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงินกูคื้นได ้ลกัษณะเช่นนี�แสดงการเป็นหนี� ที�มีความไม่พอเพียง มีโอกาสที�จะ

เกิดปัญหาและสร้างความทุกขแ์ต่ตนเองและครอบครัวในระยะต่อไปได ้

  ฉะนั�น การใชห้ลกัความมีเหตุมีผลในการพิจารณาความจาํเป็นเหมาะสมของการ   

ก่อหนี�  การคาดการณ์รายไดใ้นอนาคต และขนาดของการกูที้�เหมาะสม ซึ�งทาํให้การกูย้ืมอยู่บนฐาน

ของความพอประมาณ พอดีไม่มากไปน้อยไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น นอกจากนี� ยงัจะตอ้ง

คาํนึงถึงความเสี�ยง และการมีภูมิคุม้กนั การกูห้นี� ตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ  

เป็นการกูที้�เป็นประโยชน์และมีความสามารถในการใชคื้น ทั�งนี�  สิ�งสาํคญัที�ตอ้งตระหนักให้เขา้ใจว่า   

การจะตดัสินใจในหลกัการดงักล่าวได ้ตอ้งอยู่บนเงื�อนไขที�บุคคลที�จะกูย้ืมตอ้งมีความรู้และเท่าทนั

แหล่งเงินกู ้ไม่ใชแ้หล่งเงินกูน้อกระบบ ผดิกฏหมาย และมีคุณธรรมต่อการที�จะตั�งใจวางแผนเพื�อการ

ชาํระคืน และเขา้สู่ภาวะการปลอดหนี�อยา่งจริงจงั 

 5. การจดัการทรัพยากร (Resource  Management) เป็นการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งกับ   

การจัดหาทรัพยากร และจัดการทรัพยากรที�มีอยู่ ซึ� งทรัพยากร ได้แก่ สินทรัพย์คงทน เช่น   

อสังหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพยต่์างๆ เช่น ทองคาํ อญัมณี รถยนต์ ฯลฯ ทรัพยากรเหล่านี� มีไวเ้พื�อ

อาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิต และเป็นทรัพยเ์พื�อสร้างความมั�นคงให้แก่บุคคลและครัวเรือน  

การจดัหาทรัพยากรยอ่มมีตน้ทุนที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

จะทาํใหบุ้คคลและครัวเรือนไม่ตอ้งแบบภาระค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งมากเกินไป และสามารถบริหาร

จดัการทรัพยากรที�มีอยูเ่พื�อก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ�มมากขึ�นได ้

  การใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการทรัพยากรของตนเอง และ

ครอบครัวจะเป็นการตัดสินใจต่อการจัดหาทรัพยสิ์นตามหลกัการมีเหตุมีผล พอประมาณ และมี

ภูมิคุม้กนั การใชห้ลกัมีเหตุมีผล และพอประมาณในการตดัสินใจ เพื�อใหไ้ม่เกิดการสั�งสมทรัพยสิ์นที�

ไม่มีความจาํเป็นและมีการเกินไปจนเป็นภาระในการดูแล และจัดเก็บรักษา และอาจเกิดต้นทุน

ค่าใชจ่้ายที�ไม่จาํเป็นขึ�นมาได ้การมีทรัพยสิ์นเพื�อสร้างความมั�นคงทางการเงินถือเป็นแนวทางในการ

สร้างภูมิคุม้กันในอนาคตได ้แต่ทั�งนี� ควรมีการวางแนวทางในการที�จะจดัหารายได้จากทรัพยสิ์น

เหล่านั�น มิใช่เป็นการสั�งสมทรัพยสิ์นนั�นไวโ้ดยมิได้ดาํเนินการอย่างใด ย่อมถือเป็นการเบียดบัง

ทรัพยากรของสงัคมโดยรวม เช่น การสะสมทรัพยสิ์นประเภทที�ดินที�นิยมสะสมกนัไวม้ากแต่มิไดใ้ช้

ประโยชน์จดัเป็นการเบียดบงัทรัพยากรที�ควรจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผูอ้ื�นได ้แต่มิเกิดการสูญเปล่า

ของทรัพยากรของประเทศ  นอกจากนี�การจดัการทรัพยากรตอ้งถึงคาํนึงเงื�อนไขความรู้และคุณธรรม

ในการไดม้าและบริหารจดัการทรัพยากรเหล่านั�นดว้ย 
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 6.  การจดัการความเสี�ยง (Risk Management) การดาํเนินชีวิตทุกวนันี� มีความเสี�ยง   

เพิ�มมากขึ�น การบริหารจดัการความเสี�ยงเป็นเรื�องที�จาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งตระหนักในปัจจุบนันี�  โดย  

คาํนิยามแลว้ “ความเสี�ยง” หมายถึง โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที�ไม่พึงประสงค์และก่อให้เกิด

ผลกระทบที�จะทาํให้การดาํเนินชีวิตประสบปัญหาและไม่ราบรื�นตามที�คาดหวงัไว ้ดงันั�นเพื�อลด

ความเสี�ยงในการดาํเนินชีวิตและไม่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อความมั�นคงทางการเงินของบุคคลและ

ครัวเรือน การบริหารการเงินบุคคลจะตอ้งมีการเตรียม การเกี�ยวกับความเสี�ยงไวด้ว้ย  ดยทั�วไป 

กระบวนการในการบริหารจดัการความเสี�ยงจะเกี�ยวขอ้งกบั 4  ขั�นตอนสาํคญั ดงันี�  

  6.1 ระบุปัจจยัเสี�ยงที�จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต 

  6.2 ประเมินผลกระทบที�จะเกิดขึ�น หากเกิดปัจจยัเสี�ยงเหล่านั�น 

  6.3 กาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการความเสี�ยง  เพื�อลดโอกาสในการเกิดปัจจยั

เสี�ยงและ/หรือ ลดผลกระทบจากการเกิดปัจจยัเสี�ยง 

  6.4 การทบทวนและติดตามความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ 

 ดงันั�น ในการดาํเนินชีวิตต้องตระหนักถึงปัจจัยเสี�ยงที�จะเกิดขึ� นในการดาํเนินชีวิต     

การเจ็บไขไ้ดป่้วย  การขาดรายได ้ การขาดผุเ้ลี�ยงดูในวยัชรา ความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิ์น ฯลฯ 

และมีการประเมินโอกาส และความรุนแรงของปัจจยัเสี�ยงแต่ละปัจจยั และเตรียมการสาํหรับการ

รับมือปัจจยัเสี�ยงเหล่านั�น จะเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีของการดาํเนินชีวิตอยา่งระมดัระวงัของบุคคล

และครัวเรือนได้   แต่ทั�งนี�  หากการดาํเนินชีวิตของบุคคลและครัวเรือนอยู่บนพื�นฐานความไม่

ประมาทยอ่มจะลดความเสี�ยงในการใชชี้วิตลงได ้และจดัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีตามคุณลกัษณะ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมือนกนั   

 สรุปไดว้่าคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอเพียง 

ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัที�ดีที�จะเกิดขึ�นพร้อมๆกนั ซึ�งเป็น

คุณลกัษณะสาํคญัที�ตอ้งเสริมสร้างให้แก่นักศึกษา โดยผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชคุ้ณลกัษณะ ตวัชี� วดัและ

พฤติกรรมบ่งชี�ของศูนยข์บัเคลื�อนของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการที�ร่วมกบัโครงการ

สนบัสนุนการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาและเยาวชน สาํนกังานทรัพยสิ์น

ส่วนพระมหากษตัริย ์(2559) ผนวกกบัพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั (ร.9)  แนวคิดของนกัวิชาการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าว มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นคุณลกัษณะ ตวัชี� วดั และพฤติกรรมบ่งชี�  

คุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษา ดงัตารางที� 5 
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ตารางที� 5  สรุปพฤติกรรมบ่งชี� คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด 
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1.  รู้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงิน              

2.  การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย              

3.  ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น              

4.  ใชท้รัพยสิ์นของตวัเอง เช่น เงิน สิ�งของ 

เครื�องใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
             

5.  ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและ

คุม้ค่า     
             

6.  ปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานดว้ยความรอบ

รู้  รอบคอบ ระมัด ระวัง  และยึดหลัก

คุณธรรม 

             

7.  ไม่เอาเปรียบผู ้อื�นและไม่ท ําให้ผู ้อื�น

เดือดร้อน 
             

8.  รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด              

9.  กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง              

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู ้อื�นด้วยความ

เตม็ใจและไม่หวงัผลตอบแทน 
             

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบน

พื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
             

12. พยายามหารายไดเ้สริม              

13. การออม              

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยู่ร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ตอนที� 3  หลกัการและเงื�อนไขการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื�อ 

        เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 คณะอนุกรรมการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550 : 12-13) ไดก้ล่าวถึง 

การประยกุตใ์ชห้ลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงว่า “ตอ้งเริ�มตน้จากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้

วิชาการและทักษะต่างๆ ที�จาํเป็น เพื�อให้สามารถรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ พร้อมทั�ง

เสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคม และ

อยูร่่วมกบัระบบนิเวศอยา่งสมดุล เพื�อจะไดล้ะเวน้การประพฤติผดิมิชอบ ไม่ตระหนี� เป็นผูใ้ห้ เกื�อกูล 

แบ่งปัน มีสติย ั�งคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนที�จะตดัสินใจ หรือกระทาํการใดๆ จนกระทั�งเกิดเป็น

ภูมิคุม้กนัที�ดีในการดาํรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทาํบนพื�นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะ 

พอประมาณกบัสถานภาพ บทบาท และหน้าที�ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แลว้เพียรฝึก

ปฏิบติัเช่นนี� จนสามารถทาํตนใหเ้ป็นที�พึ�งของตนเองได ้และเป็นที�พึ�งของผูอ้ื�นไดใ้นที�สุด 

 เกษม  วฒันชยั (2550:45)  และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (2555 : 24) กล่าวถึง   การนาํเงื�อนไขสู่ความสาํเร็จจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยกุตใ์ชด้ว้ยหลกัการที�เหมือนกนั ดงันี�  

 1. หลกัวิชาความรู้ ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมดัระวงัอยา่งยิ�งในการนาํ

วิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุกขั�นตอน โดยตอ้งมีขอ้มูล และองค์ความรู้ที�ถูกตอ้ง

ครบถว้น มาประกอบการตดัสินใจทุกเรื�อง และมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะๆ 

 2. หลกัคุณธรรม  ต้องเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที�ของรัฐ     

นกัทฤษฎี นกัธุรกิจในทุกระดบัใหม้ีสาํนึกในคุณธรรม เนื�องจากคุณธรรมเป็นเครื�องกาํกบัจิตใจใหค้น

ประพฤติปฏิบติัในสิ�งที�ดีงาม 

 3. หลกัการดาํเนินชีวิต ตอ้งมีความขยนัหมั�นเพียร อดทน ใชส้ติ และปัญญาในการดาํรงชีวิต 

 ในทาํนองเดียวสุเมธ ตนัติเวชกุล (2550 :17) กล่าวถึง การประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงว่า “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรับสั�งไว ้3 คาํ เป็นหลกั 3 ประการ และเงื�อนไข

ประกอบ 2 ประการ ดงันี�  

 ประการที�หนึ� ง ให้ใช้เหตุผลเป็นเครื� องนําทาง อย่าให้กิเลสตัณหาเป็นเครื� องนําทาง     

อยา่ทาํตามกระแส ตอ้งมีความกลา้หาญเพียงพอที�จะเลือกแนวทางว่าจะดาํเนินชีวิตอยา่งไร โดยรักษา

สติและปัญญาใหม้ั�นคง 

 ประการที�สอง ทาํอะไรพอประมาณ การพอประมาณ คือ การตรวจสอบศกัภาพของ

ตนเองก่อนว่ามีจุดแข็งตรงไหน ฐานะของตนเองอยู่ตรงไหน การพฒันาอะไรตอ้งดูศกัยภาพแต่ละ

เรื�องว่าอยูที่�ไหน เรามีขีดความสามารถควบคุมไดห้รือไม่ และยดึเสน้ทางสายกลางความพอดี สมดุล 
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 ประการที�สาม ทาํอะไรใหม้ีภูมิคุม้กนัตลอดเวลา เพราะไม่ทราบว่าพรุ่งนี� จะเกิดอะไรขึ�น 

เนื�องจากปัจจุบนัสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทาํให้การวางแผนพฒันาทาํไดย้าก     

มีปัจจยัความเสี�ยงตลอดเวลา จึงตอ้งมีวิสยัทศัน์ที�กวา้งไกลแลว้เดินไปสู่จุดนั�น 

 นอกจากนี�พระองคย์งัทรงรับสั�งอีกว่า “ใหม้ีเงื�อนไขรองรับ 2 ประการคือ คนตอ้งดีดว้ย 

คือตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีธรรมาภิบาล และดาํเนินชีวิตดว้ยความรอบรู้ รอบคอบและทนัต่อ

การเปลี�ยนแปลงของโลก  ซึ�งสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2546 : 

74-75)  ไดต้ระหนกัและศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะและเงื�อนไขตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื พบว่า 

 1. คุณลกัษณะทั�ง 3 ประการมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอย่างเป็นระบบ และมีไดห้ลาย

รูปแบบโดยไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงตวัอยา่งรูปแบบหนึ�งคือ ความมีเหตุผลเป็นพื�นฐานของความพอประมาณ 

และการมีภูมิคุม้กนัที�ดี กล่าวคือ ความมีเหตุผลเป็นกระบวนการเสริมสร้างใหเ้กิดความพอประมาณและ

ระดบัของความพอประมาณก็จาํเป็นตอ้งมากพอที�จะสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีและการมีภูมิคุม้กนัที�ดีก็จะช่วย

เสริมสร้างใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งมีเหตุผลในระยะยาว 

 2. เงื�อนไขความรู้และคุณธรรม จาํเป็นที�ตอ้งอยูคู่่กนัอยา่งสมดุลภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ

พอเพียง หากขาดปัจจัยใดปัจจยัหนึ� งแลว้  สามารถทาํให้กระบวนการตดัสินใจผิดพลาด และไม่

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและย ั�งยนื และหากนาํปัจจยัในเรื�องความรู้และคุณธรรมมาประมวลรวมกบั

ความมีเหตุผล หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื�องและลงมือกระทําอย่างจริงจังจะนําความ

เจริญก้าวหน้ามาสู่การดาํเนินงานและการพฒันาทางสังคม  ดงันั�นความมีเหตุผลบนพื�นฐานของ

ความรู้และคุณธรรม  จึงเป็นปัจจยัสาํคญัพื�นฐานในการพฒันาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการศึกษาหลกัการและเงื�อนไขการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ�มตน้จากการเสริมสร้างคนใหม้ี

ความรู้ ตระหนกัในคุณธรรม และทกัษะที�จาํเป็นในการดาํเนินชีวิต โดยแนวทางในการประยกุตใ์ช ้คือ 

ไม่ว่าจะทาํอะไรใหใ้ชเ้หตุผลเป็นเครื�องนาํทาง และความมีเหตุผลเป็นพื�นฐานของความพอประมาณจะ

เป็นภูมิคุม้กนัที�ดี นอกจากนี�ความมีเหตุผลยงัเป็นพื�นฐานของความรู้และคุณธรรมที�ทาํใหเ้กิดทกัษะที�

เป็นปัจจยัพื�นฐานสาํคญัในการพฒันาคนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดงันั�นหลกัการและ

เงื�อนไขในการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใหทุ้กคนไดม้ี

ความรู้ที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขความรู้ มีคุณธรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไข

คุณธรรม และทกัษะชีวิตที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขทกัษะชีวิตเป็นพื�นฐาน ดงันี�  
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 ความรู้ที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขความรู้ 

 ความรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเงื�อนไขความรู้ หมายถึง ความ       

รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ 2551)  โดยสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง (2549) 

กล่าวว่า  ในการดาํเนินงาน ย่อมตอ้งอาศยัความรู้ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งหลายแง่หลายมุม และต้องใช้

ความรู้เหล่านั�นอยา่ง “รอบคอบ ระมดัระวงั” เพื�อใชใ้นการวางแผนและปฏิบติัไดอ้ยา่งพอเหมาะ พอดี 

พอประมาณ  อันเป็นทางสายกลางแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) ที�ว่า 
  

 “...ความรู้นั�นเป็นหลกัของการงาน ผูที้�ทาํงานอย่างใดจาํตอ้งมีความรู้ในเรื�องนั�นก่อน

เป็นเบื�องตน้ ส่วนความคิดเป็นเครื�องช่วยความรู้ คือ ช่วยให้ใชค้วามรู้ไดถู้กตอ้ง เช่น จะใชอ้ย่างไร   

ที�ไหน เมื�อใด เมื�อมีความรู้สาํหรับงาน มีความคิดที�จะพิจารณาใชค้วามรู้ให้ถูกตอ้งแลว้ ย่อมทาํงาน

ไดผ้ลสมบูรณ์ดียากที�จะผดิพลาด ความรู้กบัความคิดจึงไม่ควรแยกจากกนั...” (พระบรมราโชวาทใน

พิธีพระราชทานปริญญาบตัร และอนุปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : 8 กรกฎาคม 2508) 
 

 “...ความจริงความรู้ที�ศึกษามา ซึ�งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั�นคือรากฐานและตน้ทุนสาํคญั

สาํหรับที�จะนาํไปปฏิบติังาน  ความรู้ทางทฤษฎีนี� จาํเป็นจะตอ้งทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอ และนาํมา

ประกอบการปฏิบติั เมื�อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสานปรุงแต่งกบัความรู้จากการปฏิบติั

อยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมแลว้ งานที�ทาํก็จะบรรลุผลที�จะพึงภาคภูมิใจไดส้มปรารถนา...”   (พระบรม

ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : 23  มิถุนายน  2519) 
 

 พระบรมราโชวาทดงักล่าวชี�ใหเ้ห็นว่า ความรู้ตอ้งคู่กบัความคิด เพราะเมื�อรู้แลว้ตอ้งคิด

เพื�อความเขา้ใจที�ดีและสามารถนาํไปใชไ้ด ้ส่วนความรู้ที�ใชใ้นการปฏิบติังานจะตอ้งประกอบดว้ย  

ความรู้ทั�งทางทฤษฎี และความรู้ที�มาจากการปฏิบติัหรือประสบการณ์  ซึ�งความรู้ทางทฤษฎีจะตอ้ง

เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพื�อนาํมาทบทวนและพฒันาให้เป็นความรู้ที�ทนัสมยั สามารถนาํมาประยุกต์ใช้

ได้อย่างต่อเนื�อง เป็นรากฐานและต้นทุนสําคัญที�จะนําไปปฏิบติัประสมประสานกับความรู้จาก

ประสบการณ์จะทาํใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากนี� ความรู้ที�ศึกษาจะตอ้ง เป็นความรู้ในแนวลึก 

และกวา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานทั�งหมด เพื�อความรอบรู้และส่งเสริมการปฏิบติังานให้สมบูรณ์

ยิ�งขึ�น ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) ที�ว่า 
 

 “ความรู้ที�ใชไ้ดผ้ลนั�นตอ้งเป็นความรู้ที�ถกูตอ้ง แม่นยาํ ชาํนาญ นาํมาใชก้ารไดท้นัที และ

นอกจากความรู้ดา้นลึกคือ วิชาการเฉพาะสาขาที�ศึกษามาโดยตรงแลว้ ความรู้ดา้นกวา้งคือ วิชาการ

อื�นๆ ทั�วไป ยอ่มเป็นปัจจยัประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ�งดว้ย” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ : 24 มกราคม 2532) 
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 ขณะที�องคป์ระกอบสาํคญัอีกอยา่งหนึ�งของเงื�อนไขความรู้คือ สติ และปัญญา สติ หรือ

ความระลึก ไดจ้ะเป็นเครื�องบงัคบัตนเองในการกระทาํ การพูด หรือแมแ้ต่การคิดเรื�องต่างๆ ว่าจะมี

ประโยชน์หรือมีผลเสียหายหรือไม่ ส่วนปัญญาหรือความรู้ชดั  อนัเกิดจากการคิดพิจารณาไตร่ตรอง   

สิ�งต่างๆ อย่างถูกตอ้งดว้ยเหตุผล  ซึ�งจะทาํให้เห็นและเข้าใจทุกอย่างกระจ่างชัด เป็นความรู้แจ้ง       

ในงานและวิธีที�จะปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกตอ้งเที�ยงตรง ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ   

พระเจา้อยูห่วัฯ ที�ว่า 
 

 “ปัญญา ความรู้ชดั นับเป็นกาํลงัสําคัญสาํหรับการพิจารณาวินิจฉัยตดัสินปัญหาและ

เรื�องราวต่างๆ ที�จะตอ้งผา่นพบในการปฏิบติังาน  ความรู้ชดันี�  หมายถึง ความรู้ที�กระจ่างถูกตอ้งตาม

เหตุผลและตามจริงที�เกิดขึ�นไดโ้ดยอาศยัความรู้อนักวา้งขวาง ที�ไดรู้้ไดเ้ห็นไดศ้ึกษาสงัเกตมาแลว้เป็น

เนื�อหาอาศยัสติ ความระลึกรู้ และความมีใจสงบตั�งมั�นในความเป็นกลาง ไม่หวั�นไหวดว้ยอคติเป็น

พื�นฐานรองรับและเป็นเครื�องพิจารณากลั�นกรอง สาํเร็จเป็นความรู้ความเห็นที�ชดัเจนถูกตอ้ง ทาํให้

สามารถวินิจฉยัชี�ชดัในกรณีทั�งปวงไดแ้ม่นยาํถกูตอ้ง ผูม้ีกาํลงัปัญญาจึงรู้จริงและรู้ซึ�ง มองเห็นปัญหา

และภารกิจของตนไดช้ดัเจนโดยตลอดหมดทุกอยา่งและสามารถปฏิบติับริหารให้สาํเร็จเรียบร้อย ได้

โดยยุติธรรมถูกตอ้ง”  (พระบรมราโชวาทเนื�องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง : 12  ธนัวาคม  2522) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกล่าวชี� ให้เห็นว่า ความรู้ประกอบด้วย ส่วนที�หนึ� ง คือ ความรู้      

อนักวา้งขวาง หรือเรียกว่าเป็นความรอบรู้ ที�ไม่จาํกดัเพียงความรู้ความสามารถทางวิชาการตามที�ได้

ศึกษามา  แต่ยงัรวมถึงความรู้และความเขา้ใจอนักระจ่างและเพียงพอในขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัสภาวะ

แวดลอ้มและสถานการณ์ที�เกี�ยวพนักับงานที�จะทาํทั�งหมด ส่วนที�สอง คือ สติ หรือความระลึกรู้      

ซึ�งเป็นเครื�องพิจารณากลั�นกรองก่อนที�จะทาํดว้ยความรอบคอบ จะพูดหรือแมแ้ต่จะคิดในเรื�องต่างๆ  

ว่าก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลเสียหาย ควรกระทาํหรือควรงดเวน้ และส่วนที�สาม คือ ปัญญาหรือ

ความรู้ชัด อนัเกิดจากการคิดพิจารณาสิ�งต่างๆ อย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผล และระมดัระวงั       

ทาํใหเ้ห็นและเขา้ใจทุกสิ�งทุกอยา่งไดอ้ย่างกระจ่างชดั เป็นความรู้แจง้ในงานและวิธีที�จะปฏิบติังาน

อย่างถูกตอ้งเที�ยงตรง โดยสหัทยา พลปัถพี (2548) ศึกษาวิจยัการนําเสนอแนวทางพฒันาคนให้มี

คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งมีสาระสาํคญั ดงันี�  

 1. ความรู้ที�เอื�อใหเ้กิดความมีเหตุผล ไดแ้ก่ 

  1.1 การรู้จักสาเหตุ หมายถึง ความรู้ที�ช่วยให้บุคคลนั�นรู้กฎเกณฑ์ของเหตุ โดย

สามารถพิจารณาไดว้่าเรื� องราวหรือปัญหาที�เกิดขึ�นมีสาเหตุพื�นฐานหลกัมาจากอะไร และรู้ว่าเมื�อ

ตนเองกาํหนดเช่นนี�แลว้ ทาํใหเ้กิดผลที�ตอ้งการได ้
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  1.2 การรู้จกัผลที�เกิดขึ�นจากเหตุ หมายถึง ความรู้ที�ช่วยให้บุคคลนั�นรู้จกัผลที�จะ

เกิดขึ� นสืบเนื�องจากเหตุที�กระทาํว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร ดาํเนินการอย่างไร ปรับปรุงอย่างไร 

เพื�อใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดห้รือเกิดผลที�ตอ้งการได ้

 2. ความรู้ที�เอื�อใหเ้กิดความพอประมาณ ไดแ้ก่ 

  2.1 การรู้จกัตนเอง หมายถึง ความรู้ที�ช่วยใหบุ้คคลนั�นรู้จกัตนเองว่าเป็นใคร มีฐานะ 

กาํลงั ความรู้ ความสามารถ ความถนัด มากน้อยเพียงใด เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัหน้าที�

ของตนเอง และสงัคมส่วนรวม 

  2.2 การรู้จกัประมาณ หมายถึง ความรู้ที�ช่วยให้บุคคลนั�นรู้จักความพอดี ในการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั�งในดา้นการบริโภค การจบัจ่ายใชส้อย การดาํเนินชีวิต การรู้จักประมาณ

ตนเองเกี�ยวกบัร่างกาย ไม่ทาํงานหกัโหมเกินไปจนเจ็บป่วย หรือการรู้จกัประมาณตนเองในการพึ�งพงิ

คนอื�น โดยพยายามช่วยเหลือตนเองใหม้ากที�สุดก่อนขอความช่วยเหลือจากผูอ้ื�น 

 3. ความรู้ที�เอื�อใหเ้กิดการมีภูมิคุม้กนัที�ดี ไดแ้ก่ 

  3.1 การรู้จกักาลเทศะ หมายถึง ความรู้ที�ช่วยให้บุคคลนั�นรู้จกัเวลาที�เหมาะสม รู้ว่า

เวลาใดเหมาะสมที�จะทาํสิ�งใด โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัฐานะของตน 

  3.2 การรู้จักชุมชนตนเอง หมายถึง ความรู้ที�ช่วยให้บุคคลนั� นรู้จักกฎระเบียบ 

วฒันธรรม ประเพณี และลกัษณะความเป็นของชุมชนนั�น และรู้จกัวางตวัให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

ของชุมชนและสามารถทาํงานร่วมกบัทุกฝ่ายไดดี้ 

  3.3 การรู้จกับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หมายถึง ความรู้ที�ช่วยใหบุ้คคลนั�นรู้จกัความแตกต่าง

ของบุคคลว่าใครเป็นอยา่งไร มีความสามารถดา้นไหน มีนิสัยอย่างไร และรู้จกัวิธีการที�จะปฏิบติัต่อ

บุคคลนั�นดว้ยดี จะช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งราบรื�นและประสบผลสาํเร็จ 

  ในทาํนองเดียวกนันี� กระทรวงศึกษาธิการ (2552 :15-22) เสนอเงื�อนไขความรู้จาก

การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ดงัตารางที� 6 
 

ตารางที� 6   เงื�อนไขความรู้จากการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม เงื�อนไขความรู้ 

การทาํความสะอาดบา้น - ความรู้ในการใชเ้ครื�องมือรักษาความสะอาด 

 - ความรู้ในการปฏิบติัหนา้ที�รักษาความสะอาด 

 - ความรู้ในศิลปะ การจดัระเบียบและสร้างความสวยงามสาํหรับ 

   บา้นเรือน 

การทาํสวนครัวรั� วกินได ้ - ความรู้เกี�ยวกบัดินและการพฒันาดิน 

 - ความรู้เกี�ยวกบัพืช ผกัสวนครัวรั� วกินได ้
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ตารางที� 6   เงื�อนไขความรู้จากการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

กิจกรรม เงื�อนไขความรู้ 

 - ความรู้ในการดูแลบาํรุงรักษา 

 - ความรู้ในการปรุงอาหารและการใชป้ระโยชน์จากผลผลิต 

 - ความรู้เกี�ยวกบัการตลาดและบญัชีครัวเรือน 

การปรุงอาหาร - ความรู้เกี�ยวกบัหลกัโภชนาการ 

 - ความรู้เกี�ยวกบัการปรุงอาหาร 

 - ความรู้เกี�ยวกบัการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือในการปรุงอาหาร 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า - ความรู้เกี�ยวกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในครอบครัวและสถานที� 

   ทาํงาน 

 - ความรู้เกี�ยวกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัและมี 

   ประสิทธิภาพ 

 - ความรู้เกี�ยวกบัคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของการใช ้

   เครื�องใชพ้ลงังานไฟฟ้าที�จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัอยา่งประหยดั 

ความมั�นคง - ความรู้ในหลกัประชาธิปไตยภายใตว้ิถีชีวิตที�มีคุณธรรม 

 - ความรู้ในดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง การปกครองของ  

   บา้นเมือง ประเทศชาติ 

 - ความรู้เกี�ยวกบัการเสริมสร้างความมั�นคงของชาติ 
  

 ทั�งนี�  จากการศึกษารวบรวมคุณลกัษณะประจาํตวัดา้นเงื�อนไขความรู้ของบุคคลตวัอย่าง  

ในการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื�อ

ประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ (2554:17-30) พบบุคคลตน้แบบที�ดีที�บูรณาการ

เงื�อนไขความรู้ที�สามารถนาํมาพิจารณา ดงัตารางที� 7 
 

ตารางที� 7  แสดงคุณลกัษณะประจาํตวัดา้นเงื�อนไขความรู้ของบุคคลตวัอยา่ง 
 

บุคคลตวัอยา่ง เงื�อนไขความรู้ 

1.  นายประยงค ์ รณรงค ์

     เป็นผูน้าํชุมชนไมเ้รียง อาํเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ที�เพื�อแกไ้ข

ปัญหาของตนเองและของชุมชน โดยเริ�ม

จากแนวคดิหลกั คือ “การพึ�งพา  

     1.  เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ และสนใจศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ทาํใหม้ี

ความรู้ทนัต่อความเคลื�อนไหวความเปลี�ยนแปลง มีความคิด

ริเริ�มพฒันาตนเองเป็นปราชญช์าวบา้น ร่วมแกปั้ญหากบั

ชาวบา้นโดยเฉพาะปัญหาเรื�องยางพารา ซึ�งเป็นอาชีพหลกัของ

คนภาคใต ้
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ตารางที� 7  แสดงคุณลกัษณะประจาํตวัดา้นเงื�อนไขความรู้ของบุคคลตวัอยา่ง (ต่อ) 

บุคคลตวัอยา่ง เงื�อนไขความรู้ 

ตนเอง” มีผลงานโดดเดน่จนเป็นที�รู้จกั

และยอมรับอย่างกวา้งขวางในระดบั

ภูมิภาค และไดรั้บรางวลัมูลนิธิรามอน

แมกไซไซ เมื�อ พ.ศ.2547 

     2.  มีการเก็บขอ้มูลที�ครอบคลุมทุกดา้น เพื�อจดัทาํแผน

แม่บทชุมชน และพบวา่ เกษตรกรในชนบทเป็นผูค้รอบครอง

ทรัพยากรในชุมชนทั�งทุนที�เป็นผลผลิต ทุนทางวฒันธรรม ทุน

ทางภูมิปัญญา และทุนทางสงัคม ซึ�งเป็นจุดแขง็ของชุมชน แต่

ชุมชนส่วนใหญย่งัขาดความรู้ในการจดัการทุน ทาํให้

บุคคลภายนอกเขา้มาจดัการทุนของชุมชน ผลประโยชนส่์วน

ใหญ่จึงเป็นของบุคคลภายนอก 

3. นายจนัทร์ที ประทุมภา 

     เป็นเกษตรกรที�ทาํการเกษตรตาม

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ

แบ่งพื�นที�การใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด 

     เป็นผูเ้รียนรู้ พฒันาตน จนสามารถแกว้กิฤตภาวะหนี� สินของ

ตนเองได ้ จนไดรั้บการยอมรับเป็นปราชญช์าวบา้นอสีาน เป็น

ประธานศูนยอ์บรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็นวทิยากร

ร่วมกบัวทิยากรเครือขา่ย อบรมหลกัสูตร “วปอ. ภาคประชาชน” 

3. นางคอสหมะ๊ แลแมแน 

     เป็นผูน้าํชุมชน อาสาสมคัรของ

หมู่บา้นและคณะกรรมการต่างๆ ของ

หมู่บา้น จึงเป็นที�รักและไวว้างใจของ

ชาวบา้น 

     เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้อยู่เสมอ โดยการเขา้รับการฝึกอบรมใน

หลกัสูตรตา่งๆ ที�ส่วนราชการจดัขึ�น เช่น หลกัสูตรการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัการทุจริต หลกัสูตรการจดัทาํ

แผนธุรกิจชุมชน โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP 

เป็นการพฒันาตนเองและนาํความรู้ในหลกัสูตรต่างๆ มา

ประยุกตใ์ช ้และขยายผลให ้กบัเพื�อนบา้นเพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์

ของกลุ่มใหม้ีคุณภาพด ี

4.  นายสมพงษ ์พรผล 

     เป็นบุคคลที�เป็นแบบอย่าง เป็นที�

เคารพศรัทธาของญาติพี�นอ้ง และ

ชาวบา้น ไดส้ร้างฐานะ โดยยึดอาชีพทาํ

นา สวนยางพารา ไมผ้ลและพชื

หมุนเวยีน ผกัสวนครัว เลี�ยงปลา เป็ด

เป็นอาหาร เพื�อลดรายจ่ายในครัวเรือน 

จนมีฐานะมั�นคง เป็นครอบครัวที�อบอุน่     

     1.  มีการพฒันาแสวงหาความรู้เขา้ร่วมประชุม อบรม

สัมมนา ชอบอา่นหนงัสือ ดูวดีิทศัน์ เมื�อไดแ้นวทางและศึกษา

วธีิการจนเขา้ใจ มีการเก็บขอ้มลูเป็นแฟ้มเอกสาร 

     2.  เป็นคนที�มีความรอบรู้ และช่างสงัเกตในการทาํสวนยาง เช่น 

การใหปุ้๋ ย โดยขดุหลุมใส่ปุ๋ ยไวร้ะหวา่งตน้ยาง 4 ตน้เพื�อ ใหร้ากของ

ตน้ยางสามารถดึงปุ๋ ยไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลา 

ใหใ้หปุ้๋ ยทีละตน้ เป็นการประหยดัแรงงานและเวลา และสามารถ

คาํนวณผลผลิตตอ่ตน้ของยางพารา  1 ตน้ ไดถู้กตอ้ง 

     3.  ขยายผลถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ้ื�นไดด้ี โดยรับเป็นวทิยากร

บรรยายใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษา/ผูท้ี�สนใจ 
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 สรุปได้ว่า ความรู้ที� เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขความรู้ หมายถึง ความรู้ที�

เกี�ยวขอ้งกบังานที�ทาํ และความรู้เกี�ยวกบักลวิธีในการทาํงานนั�นๆ 
 

 คุณธรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขคุณธรรม 

 คุณธรรมเป็นพื�นฐานสาํคญัทางจิตใจของมนุษยจ์ากความคิดที�ดีในจิตใจ และอาศยัการ

พิจารณาไตร่ตรองของสติปัญญาอย่างลึกซึ� งที�จะเขา้ใจเหตุและผลของแต่ละการกระทาํที�กอปร์ดว้ย

ความรู้ ความดี และความเข้าใจพื�อให้เกิดผลดีมีคุณประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื�น หรือที�เรียกว่า 

เงื�อนไขคุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลอ้งกบัปรียานุช  พิบูลสราวุธ 

(2551) ที�กล่าวว่า  ความซื�อสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน ใชส้ติปัญญาและการแบ่งปันเป็นสิ�งที�จะตอ้ง

เสริมสร้างให้เป็นพื�นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะดา้นจิตใจที�จะตอ้งตระหนักในคุณธรรม     

รู้ผิดชอบชั�วดี ซื�อสัตยสุ์จริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต และการ

กระทาํการใดๆ ดว้ยความขยนัหมั�นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี� รู้จกัแบ่งปัน ตลอดจนรับผิดชอบ

ในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นในสังคม ความหมายของ“คุณธรรม” (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2557:1) จึงมีครอบคลุมตั�งแต่  

  1. หลกัศีลธรรมขั�นพื�นฐานของศาสนาทุกศาสนาที�สอนใหย้ดึมั�นในความสัตย ์ความจริง  

การใหคุ้ณค่าและศกัดิ� ศรีของความเป็นคนอยา่งเท่าเทียมกนั การใหค้วามรัก ความเมตตาและความสามคัคี 

 2. หลกัจริยธรรม ทั�งจริยธรรมทั�วไปและจริยธรรมวิชาชีพ  เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นตน้ ซึ�งบอกถึงวิถีปฏิบติัว่าเป็นสิ�งที�ตอ้งทาํ ควรทาํและห้ามทาํว่ามีอะไรบา้ง

เพื�อใหส้มาชิกของวิชาชีพนั�น  ๆประพฤติปฏิบติัอยู่ในกรองจริยธรรม และทาํให้คนทั�วไปเกิดความเชื�อมั�น

ศรัทธา 

 3. หลกันิติธรรม หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที�ใช้ในการบริหารบ้านเมือง       

ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความเที�ยงธรรม เกิดสนัติสุข ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ�งกนัและกนั 

  4. หลกัธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลที�ใช้ในการบริหารหน่วยงาน/องค์กร เป็น

เครื�องมือกาํหนดความสมัพนัธใ์นระดบัต่างๆ โดยที�ทุกระดบัตอ้งมีความรับผดิชอบ 

 5. กฎเกณฑ์ทางสังคมที�ทุกคนยึดมั�น เช่น มารยาททางสังคมและการปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของแต่ละสงัคม เพื�อความเป็นหมู่คณะและความอยูร่อดของทุกคน 

 6. ชุดคุณธรรมที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ร.9)  ทรงพระราชทานแก่คนไทย     

ในวโรกาสต่างๆ   

 และจากการศึกษาวิจยัการนาํเสนอแนวทางพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สหทัยา  พลปัถพี 2548)  พบว่า  คุณธรรมที�จาํเป็นต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 
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 1. คุณธรรมที�เอื�อใหเ้กิดความมีเหตุผล ไดแ้ก่  ความไม่ประมาท การรู้จกัตนเอง ความ

ละอายและเกรงกลวัต่อบาป และความซื�อสตัยสุ์จริต 

 2. คุณธรรมที�เอื�อให้เกิดความพอประมาณ ไดแ้ก่  การประหยดัอดออม การละกิเลส

และความโลภ การไม่เบียดเบียนผูอ้ื�น 

 3. คุณธรรมที�เอื�อใหเ้กิดการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ไดแ้ก่ ความอดทน พากเพียร ความ

สามคัคี การช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และการประพฤติตนเองอยูใ่นกรอบของศีลธรรม 

 ทั� งนี� ในเงื�อนไขคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

(2552:15-22) ไดเ้สนอแนวทางการจดักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ดงัตารางที� 8 
 

ตารางที� 8  การประยกุตเ์งื�อนไขคุณธรรมในชีวิตประจาํวนั 

กิจกรรม เงื�อนไขคุณธรรม 

การทาํความสะอาดบา้น - ความขยนัหมั�นเพียร 

 - ความรับผดิชอบ 

 - ความมีวินยัในตนเอง 

 - ความสามคัคีมีนํ� าใจ 

การทาํสวนครัวรั� วกินได ้ - ความขยนัหมั�นเพียร มีสติ 

 - ความรับผดิชอบในหนา้ที�และครอบครัว 

 - ความมีวินยั อดทน 

 - ความสามคัคี สมัพนัธภาพที�ดี 

 - ความมีนํ� าใจ แบ่งปัน 

การปรุงอาหาร - ความรับผดิชอบ 

 - ความขยนัหมั�นเพียร 

 - ความมีนํ� าใจ เสียสละ 

 - ความสามคัคี มีนํ� าใจ 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า - ความมีวินยัในตนเอง 

 - ความรับผดิชอบ 

 - ความมีนํ� าใจ เสียสละ เกื�อกลู 

ความมั�นคง - ความรับผดิชอบ 

 - ความมีวินยั 

 - ความรู้รักสามคัคี 

 - ความเสียสละ มีนํ� าใจ 
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 ในทํานองเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอัน

เนื�องมาจากพระราชดาํริ (2554 :17-30) อธิบายคุณลกัษณะประจาํตวัที�เกี�ยวขอ้งกบัเงื�อนไขคุณธรรม

ของบุคคลจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัตารางที� 9 
 

ตารางที� 9  แสดงคุณลกัษณะประจาํตวัดา้นเงื�อนไขคุณธรรมของบุคคลตวัอยา่ง 

บุคคลตวัอยา่ง เงื�อนไขคุณธรรม 

1.  นายประยงค ์ รณรงค ์

     เป็นผูน้าํชุมชนไมเ้รียง อาํเภอฉวาง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ที�เพื�อแกไ้ขปัญหาของ

ตนเองและของชุมชน โดยเริ�มจากแนวคิด

หลกั คือ “การพึ�งพาตนเอง” มีผลงานโดดเด่น

จนเป็นที�รู้จกัและยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

ระดบัภูมภิาค และไดรั้บรางวลัมลูนิธิรามอน

แมกไซไซ เมื�อ พ.ศ.2547  

     1.  เป็นผูย้ดึถือคุณธรรม ทั�งความเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา มาเป็นเครื�องมือของการดาํเนิน

ชีวิต และเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ชุมชน 

     2.  มีความเป็นอยูแ่บบพอเพียง มีความสุข 

ความสงบตามตอ้งการทั�งตวัเองและครอบครัว  

2.  นายจนัทร์ที ประทุมภา 

      เป็นเกษตรกรที�ทาํการเกษตรตามแนวคิด

เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมกีารแบ่งพื�นที�การใช้

สอยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     นาํหลกัธรรมมาใชก้บัตนเองและครอบครัว ดว้ย

การยดึคุณธรรม ซื�อสตัยสุ์จริต มีสติปัญญาและ

อดทน สมาชิกในครอบครัวไม่เกี�ยวขอ้งกบัอบายมขุ

ทั�งปวง ครอบครัวอยูด่ว้ยกนัอยา่งอบอุน่ มคีวามสุข 

3.  นางคอสหมะ๊ แลแมแน 

     เป็นผูน้าํชุมชน อาสาสมคัรของหมู่บา้น

และคณะกรรมการต่าง  ๆของหมู่บา้น จึงเป็นที�

รักและไวว้างใจของชาวบา้น 

      1. เป็นคนมีเมตตาและคุณธรรม เช่น เป็น

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม) ดูแล

คนป่วย และผูสู้งอาย ุโดยหมั�นไปเยี�ยมเยยีน พดูคุย

ใหก้าํลงัใจและใชเ้งินส่วนตวัช่วยเหลือคนที�

ประสบความลาํบากยากแคน้ ใหก้ารแบ่งปันและ

ขยายผลสู่ชุมชนอื�นๆ และผูส้นใจทั�วไป โดยรับ

เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการทาํ

อาชีพเสริมโดยไม่ไดรั้บผลตอบแทน 

     2. ยดึหลกัความพอดี กล่าวคือ พออยู ่พอกิน 

พอใช ้ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น มีการวางแผน

ประกอบอาชีพและการใชจ่้ายอยา่งรอบคอบ 
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ตารางที� 9  แสดงคุณลกัษณะประจาํตวัดา้นเงื�อนไขคุณธรรมของบุคคลตวัอยา่ง (ต่อ) 

บุคคลตวัอยา่ง เงื�อนไขคุณธรรม 

4.  นายสมพงษ ์พรผล 

     เป็นบุคคลที�เป็นแบบอยา่ง เป็นที�เคารพ

ศรัทธาของญาติพี�นอ้ง และชาวบา้น ไดส้ร้าง

ฐานะ โดยยดึอาชีพทาํนา สวนยางพารา ไมผ้ล

และพืชหมุนเวียน ผกัสวนครัว เลี�ยงปลา เป็ด

เป็นอาหาร เพื�อลดรายจ่ายใน ครัวเรือน จนมี

ฐานะมั�นคง เป็นครอบครัวที�อบอุ่น      

     1. เป็นผูน้าํทางความคิดในการนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและใหข้อ้เสนอแนะพระให้

เทศน์เรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อใหค้น

ในชุมชนรู้จกัการใชจ่้ายอยา่งมีสติและรอบคอบ 

     2.  เปิดร้านสวสัดิการใหส้มาชิกเกษตรกรซื�อ

วสัดุอุปกรณ์การเกษตรถกูกว่าทอ้งตลาด และมี

การทาํบญัชีอยา่งโปร่งใสยติุธรรม 

  3.  แบ่งปันช่วยเหลือสงัคม เช่น ใหทุ้นการศึกษา 

ช่วยเหลืองานต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดย

ไม่รับผลตอบแทน 
 

 

 จะเห็นไดว้่า การทาํงานที�ประสบความสาํเร็จจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีคุณธรรมประจาํใจ

มาบูรณาการประยุกต์ใชใ้นการทาํงานหรือมาเป็นเงื�อนไขในการตดัสินใจที�ดี สาํหรับการศึกษาวิจัย

รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ

นกัศึกษาในระดบัปริญาตรีครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต ดา้นความขยนั ดา้นความ

อดทน และดา้นการแบ่งปันตามแนวคิดของ จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา (2554) และปรียานุช พิบูลสราวุธ 

(2551) ดงันี�  

 1. ความซื�อสตัยสุ์จริต 

  1.1 ความหมาย 

   ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายของความ

ซื�อสตัย ์ไวว้่าหมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  

   อภิญญา  อิงอาจ (2554:170) ได้ให้ความหมายไวว้่า “ความซื�อสัตย”์ หมายถึง 

การกระทาํหรือการแสดงออกซึ�งการประพฤติอย่างเหมาะสมตรงต่อความเป็นจริง มีความประพฤติ

ตรงไปตรงมาทั�งกาย วาจา ใจ ทั�งตนเองและผูอ้ื�น 

   กฤติพงศ ์บุญรงค์ (2550:47) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ความซื�อสัตย”์ หมายถึง 

การประพฤติอยา่งเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง คือ ตรงต่อหน้าที� คาํพูดและกฏเกณฑ์ ปฏิบติั

อยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเหมาะสมทั�งกาย วาจา ใจ ทั�งต่อหนา้และลบัหลงั 

   นอกจากนี�  กระทรวงศึกษาธิการ (2551:5) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึง

ประสงคด์า้นความซื�อสตัยสุ์จริต และใหค้วามหมายไวว้่า หมายถึง คุณลกัษณะที�แสดงออกถึงการยึด



                                                 
 

บทที� 3 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจัย เรื� อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development : R & D) โดยใชร้ะเบียบวิธีการแบบผสมผสานวิธี (Mix Method 

Research) ด้วยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Methods) มีขั�นตอนการดาํเนินงาน 4 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นตอนที� 1 การวจิยั (Research : R1) เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐาน (Analysis) 

ประกอบดว้ย 3 ขั�นย่อย คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 2) ศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ 3) 

สาํรวจสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ขั�นตอนที�  2 การพัฒนา (Development : D1) เพื�อพัฒนารูปแบบ (Development) 

ประกอบดว้ย 3 ขั�นยอ่ย คือ 1) สร้างรูปแบบ  2) ตรวจสอบรูปแบบ  3) สร้างเครื�องมือ 

 ขั�นตอนที� 3 การวจิยั (Research : R2) เพื�อทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation) มี 2 ขั�น

ยอ่ย คือ 1) เตรียมการทดลอง 2) ดาํเนินการทดลอง 

 ขั�นตอนที� 4 การพฒันา (Development : D2) เพื�อประเมินผลการใชรู้ปแบบ (Evaluation) 

มี 2 ขั�นตอน คือ 1) ประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบ 2) การปรับปรุงรูปแบบ  

 แสดงขั�นตอนการวิจยัดงัแผนภูมิที� 19 
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   ขั�นตอนการวิจยั                           การดาํเนินการวิจยั                            ผลการดาํเนินการวิจยั 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที� 19 ขั�นตอนดาํเนินการวิจยั 

 

ขั�นตอนที� 1 การวจิัย 

(Research=R1) 

การศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูลพื�นฐาน (Studey and 

Analysis 

ศึก
ษา

วิเ
คร

าะ
ห์เ

นื �อ
หา

เชิ
งคุ

ณ
ภา

พ 
พฒั

นา
รูป

แบ
บก

าร
จดั

กจิ
กร

รม
 

ขั�นตอนที� 2 การพฒันา 

(Development=D1) 

การศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูลพื�นฐาน (Studey and 

Analysis 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 

     และงานวิจยัที�เก ี�ยวขอ้ง 

2.  ศึกษาแนวคดิของผูเ้ชี�ยวชาญ 

3.  สาํรวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ 

     ตอ้งการของผูบ้ริหาร อาจารย/์ 

     บุคลากร ผูน้าํนกัศกึษาทั�วไป 

- คุณลกัษณะความพอเพียง 

- พฤตกิรรมบ่งชี�ความพอเพียง 

- แนวทางการจดักจิกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1.  สร้างรูปแบบ 

ร่างรูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง สาํหรับนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

2.  ตรวจสอบรูปแบบ 

ความตรงเชิงเนื�อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

ความเป็น ประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม 

3.  สร้างเครื�องมอื 

1. เครื�องมือประกอบการใชรู้ปแบบ 

2. เครื�องมือประเมินผลการใชรู้ปแบบ 

- รูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง สาํหรับนกัศกึษา

ในระดบัปริญญาตรี และ 

- เครื�องมือที�ใชป้ระกอบรูปแบบ 

- เครื�องมือที�ใชป้ระเมินผลรูปแบบ 

ทด
ลอ

งใ
ชรู้

ปแ
บบ

 1.  เตรียมการทดลอง 

2. ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ โดยประเมินกอ่นทดลอง ขณะ

ทดลองและหลงัทดลอง 

ขั�นตอนที� 3 การวจิัย 

  (Research=R2) 

การทดลองใชรู้ปแบบ 

 (Implementation) 

ผลการจดักจิกรรมการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความรู้ คุณธรรม

และทกัษะการดาํเนินชีวติ 

ปร
ะเ

มิน
ผล

แล
ะป

รับ
ปรุ

งรู
ปแ

บบ
 1.  ประเมินผลการใชรู้ปแบบ โดยการ

ประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ  

2. ปรับปรุงรูปแบบโดยนาํขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญมาปรับปรุง

รายละเอียดของรูปแบบ 

      

  

ขั�นตอนที� 4 การพฒันา 

(Development=D2) 

การประเมินผลการใช้

รูปแบบ (Implementation) 

and Study of Factor 

Condition) 

รูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง สาํหรับนกัศกึษา

ในระดบัปริญญาที�มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ 

และถูกตอ้งครอบคลุม 

ติดตามผลการเรียนรู้ 
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 เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการวิจยัตามขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นตอนที� 1  การวจิยั (Research = R1) เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐาน (Analysis) 

 วตัถุประสงค์  

 เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 วธิีดําเนินการ 

 ขั�นที� 1  ศึกษาและวเิคราะห์เอกสาร 

 1.1 ศึกษาแนวทางขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ คนึงนิจ   

ศรทรง (2560) สาํนกังานกฤษฎีกา (2560) กระทรวงศึกษาธิการ (2551) และ ลดัดา ศิลาน้อย และคณะ 

(2551) 

 1.2 ศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมบ่งชี� คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามพระราชดาํรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.9) จิราย ุ    

อิศรางกรูณ อยธุยา (2548) สุเมธ ตนัติเวชกุล (2549) ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี 

(2554) ประเวศ วะศรี (2544) รงค์ ประพันธ์พงศ์ (2550) พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (2550) อาํพล        

เสนาณรงค์ (2542) สหัทยา พลปัถพี (2548) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ศูนยข์บัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการและ

โครงการสนับสนุนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาและเยาวชน สาํนักงานทรัพยสิ์น

ส่วนพระมหากษตัริย ์(2559) 

 1.3 ศึกษาการจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3.1 ความหมาย คาํว่า “กิจกรรมนักศึกษา” ของ Stroup (1964) Herbert (1965) 

Jamias (1969) Good (1973) Heith Schmidt (1982) และธิดารัตน์ บุญนุช (2543) 

  1.3.2 ลกัษณะกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของปรียานุช  

พิบูลสราวุธ (2550) สหทัยา พลปัถพี (2548) และกระทรวงศึกษาธิการ (2552) 

  1.3.3 ระบบและกลไกการจดักิจกรรมของ อธิปัตย ์คลี�สุนทร (2556) วีรพล บดีรัฐ 

(2543) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น (2552) และณัฐฏฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ และคณะ (2546) 

 1.4 ศึกษาหลกัการและเงื�อนไขการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะอนุกรรมการขบัเคลื�อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550) เกษม วฒันชยั (2550) สาํนักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (2555) สุเมธ ตนัติเวชกุล (2550) 
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  1.4.1 ความรู้หรือเงื�อนไขความรู้ตามพระราชดาํรัสหรือพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) สุนยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2549) สหัทยา 

พลปัถพี (2548) กระทรวงศึกษาธิการ (2552) และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงาน

โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ (2554) 

  1.4.2 คุณธรรมหรือเงื�อนไขคุณธรรม ตามพระราชดาํรัสหรือพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ (ร.9) ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) สหัทยา พลปัถพี (2548) กระทรวงศึกษาธิการ (2552) และ

สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ (2554) 

   1. ความซื�อสัตย ์ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2542 อภิญญา อิงอาจ (2554) กฤติพงศ ์บุณรงค์ (2550) กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ความสาํคญั

ของความซื�อสัตยต์ามพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ร.9) 

และลักษณะของคนที�มีความซื�อสัตยข์อง รสิตา กุลแถลง (2550) และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ (2546) 

   2. ความขยนั ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.

2530 สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ ์และศศิกาญจน์ ทวีสุวรรณ (2552) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต 

2545) ความสาํคญัของความขยนัตามพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั (ร.9) และลกัษณะของคนที�มีความขยนัของ ชม ภูมิภาค (2541) กองวิจยัการศึกษา (2548) 

   3. ความอดทน ตามความหมายของพจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบบัประมวล

ศพัท์ (2554) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต 2546) สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ ์และศศิกาญจน์      

ทวิสุวรรณ (2552) ความสําคัญของความอดทนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (ร.9) พระสฤทธิ�  สุมโน (2553) และลักษณะของคนที�มีความอดทนของพุทธทาสใน       

พุทธวจนสถาบนั (2554) ญาณวชิระ (2551)  

   4. การแบ่งปัน ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ.2542 ศิริลกัษณ์ เบญจภุมริน (http://www.Kansondeedee.com/main/2009-07-31-07-07-02/304-04) 

ความสําคัญของการแบ่งปันตามพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (ร.9) และลักษณะของคนที�มีการแบ่งปันของศิริลักษณ์ เบญจภุมริน (http://www. 

Kansondeedee.com/main/2009-07-31-07-07-02/304-04) 

  1.4.3 ทักษะชีวิตหรือเงื�อนไขทักษะชีวิตขององค์การอนามยัโลก (World Health 

Organization, 1997) ธนเพียร แกว้ปฏิมา (2547) สมัฤทธิ�  สันเด (2547) กระทรวงศึกษาธิการ (2555) สาํนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (ม.ป.พ.) 
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 1.5 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะของนกัศึกษา 

  1.5.1 กระบวนการพฒันานกัศึกษาของ Miller and Prince (1976) 

  1.5.2 การฝึกอบรม 

   1. ความหมาย ตามแนวคิดของ Goldstein (1993) Beach (1997) Good (1973) 

Kennedy & Chloride (1986) วิน เชื�อโพธิ� หกั (2553)  

   2. จุดมุ่งหมายการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ Bvckley & Caple (1995) 

ธรรมรัตน์ กลีบแกว้ (255) 

   3. ประเภทการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ Gary S. Becker (1994) สสุคนธ ์

มกรมณี (2555) 

   4. กระบวนการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ เรวดี จุลรอด (ม.ป.ป.) สุนันทา 

เลาหนนัท ์(2551) ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ (2552) 

   5. เทคนิคการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ วิ จิตร อาวกุล (2550) ชูชัย       

สมิทธิไกร (2550) 

   6. การประเมินจาํเป็นในการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ อญัชิกา ปุนริบูรณ์ 

(ม.ป.ป.) Watson (1988) ชูชยั สมิทธิไกร (2554) 

   7. ประโยชน์ของการฝึกอบรม ตามแนวคิดของ สุทธิชยั ปัญญโรจน์ (2557) 

สุจิตรา ธนานนัท ์(2552) 

 1.6 การพฒันารูปแบบ 

  1.6.1 การนาํเสนอรูปแบบ ตามแนวคิดของ Joyce and weil (2004) 

  1.6.2 การสร้างรูปแบบตามแนวคิดของ Kevin Keruse (2004)  

  1.6.3 การพฒันาวงจรของรูปแบบ ตามแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ Knowles 

(1980) และ Lindeman (1962) การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ของ Kolb (1984) ทิศนา แขมมณี 

(2550) Carl Rogers (2004) Eva and Susan (2001) Rogers & Bill (2006) การเรียนรู้แบบร่วมมือของ 

Johnson and Johnson (1994) Stavin (1995) Newman (1990) ทิศนา แขมมณี (2550) การเรียนรู้ปัญญา

ทางสังคมของ Bandura (1977) Berkowitz (2002) พรรณี ช.เจนจิต (2550) อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

(2553) และสมบูรณ์ บุญโท (2559) การเรียนรู้ดว้ยการทาํค่านิยมให้กระจ่าง ของ Kohlberg (1981) 

Ratgs, Hamin and Simon (1978) นาตยา ปิลนัธนานนท์ (2554) ธเนศ ขาํเกิด (ม.ป.พ.) การเรียนรู้ใน

สภาพจริงของ ทิศนา แขมมณี (2550) แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามแนวคิดของ Astin 

(1984) และแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ Zimmerman, MA (2000) Scott and Jaffe (1991) และ 

Bandura (1986) 
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  1.6.4 การประเมินรูปแบบ 

   ตามแนวคิดของ Maduas, Scriven and Stufflebeam (1983:399-402) Eisner 

(1976:192-193) Keeves (1988:559-560) มิยากาวะ (1986:15) Stufflebeam (1981) สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ 

(2551:87-91) Porter (ม.ป.ป.) 

 1.7 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  1.7.1 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ ชบา พนัธศ์กัดิ�  (2550) นัดดา 

องัสุโวทยั (2550) อภิวฒัน์ สิงห์ตระหง่าน (2551) มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ (2552) โสภณ แยม้ทองคาํ 

(2552) กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) จิราภรณ์ พิมพใ์จใส (2553) ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) ปัญญา ทองนิล 

(2553) อารยา ช่อองัชัญ (2553) และวินัยธร วิชยัดิษฐ์ (2555) Brophy (1979) Rosenshim (1986) 

Hollings worth (2002) Justi and Dviel (2006)  

  1.7.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสหัทยา พลปัถพี (2548) กิตติธชั คงชะวนั 

(2553) ธีรชยั เนตรถนอมศกัดิ�  และคณะ (2553) องัคณา ตุงคะสมิต และคณะ (2554) อญัญรัตน์ นาเมือง 

(2556) 

 ขั�นที� 2  ศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ 

 2.1 กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 2 คน คือ 

  ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� 1  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีผลงานวิจยัเกี�ยวกบัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและทาํงานในสาํนักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื�อขบัเคลื�อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� 2 เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกและมีผลงานวิจยัในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นอาจารยส์อนและ

อาจารยที์�เป็นปรึกษากิจกรรมนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

 2.2 สร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ 

  2.2.1 ศึกษาขอ้มลูเกี�ยวกบัการสมัภาษณ์บุคคลจากเอกสารและตาํรา 

  2.2.2 กาํหนดประเด็นการสัมภาษ์และสร้างแบบสัมภาษณ์ ที�มีข้อคาํถามเกี�ยวกับ

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการและเงื�อนไขในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการจดักิจกรรม แนวทางการพฒันารูปแบบ 

 2.3 ตรวจคุณภาพเครื�องมือการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกิจการนักศึกษา จาํนวน 2 คน และ 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบ
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ความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342)  
 

  IOC  = 
N

x  

  x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

  N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

  โดยไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยัสร้าง

ขึ�นนี� มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมสามารถนําไปใช้ได้และพร้อมนี� ผูเ้ชี�ยวชาญได้เสนอแนะ

รายละเอียดของคาํถามบางขอ้ใหม้ีความชดัเจนที�สามารถสื�อความใหเ้ขา้ใจง่ายขึ�น 

 2.4 นําแบบสัมภาษณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปใชส้มัภาษณ์ต่อไป 

 2.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจ ัยดาํเนินการติดต่อประสานงานและสัมภาษณ์ด้วย

ตนเอง พร้อมบนัทึกขอ้มลูการสมัภาษณ์ 

 2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ด้วยการสร้างข้อสรุปจากการ

วิเคราะห์เนื�อหา (Content Amalysis) 

 ขั�นที� 3  สํารวจสภาพปัจจุบันและความตอ้งการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.1 กาํหนดคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มลู ประกอบดว้ย 

  3.1.1 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ตาํแหน่งอธิการบดีและ/หรือรอง

อธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา และ/หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  3.1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ตาํแหน่งอาจารยที์�ปรึกษากิจกรรม 

และ/หรือบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที� เป็นผูน้ ํานักศึกษา และ/หรือ

นักศึกษาทั�วไป ที�มีประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัการจดักิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2 การสร้างและพฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการสาํรวจ 

  3.2.1 แบบสาํรวจ 
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   1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และแบบประเมินสถานศึกษาพอเพยีง

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. สร้างเครื�องมือการสาํรวจ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนที� 1  ขอ้มลูสถานภาพผูต้อบ 

    ตอนที� 2  สํารวจสภาพปัจจุบันซึ� งมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ 

(Checkist) ดา้นนโยบาย ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนอกหลกัสูตร ดา้นการพฒันาอาจารยแ์ละ

บุคลากร และดา้นการพฒันานกัศึกษา 

    ตอนที� 3  สาํรวจความตอ้งการพฒันานกัศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   3. ตรวจคุณภาพเครื� องมือการสํารวจ โดยผู ้เชี�ยวชาญ ประกอบด้วย 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนักศึกษา จาํนวน 2 

คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342)  
 

      IOC  = 
N

x  

      x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

     N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

     โดยไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 แสดงว่าแบบสาํรวจที�ผูว้ิจยั

สร้างขึ�นนี�มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมที�จะนาํไปใช ้

   4. นาํแบบสาํรวจที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษา

วิทยานิพนธเ์พื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปใชส้าํรวจความคิดเห็นจากผูบ้ริหารต่อไป 

   5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการติดต่อประสานงานและส่งแบบ

สาํรวจที�ฝ่ายเลขานุการของผูบ้ริหาร พร้อมนดัวนั เวลา ที�มารับแบบสาํรวจคืน 

   6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยดาํเนินการวิเคราะห์โดยภาพรวมเป็นเชิง

คุณภาพและนาํเสนอเป็นพรรณาความ (Descriptive Approach) ประกอบประโยคที�สาํคญั 

  3.2.2 แบบสมัภาษณ์การจดักิจกรรม 

   1. ศึกษาขอ้มลูเกี�ยวกบัการสมัภาษณ์บุคคลจากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

   2. สร้างเครื� องมือการสัมภาษณ์ที�มีขอ้คาํถามเกี�ยวกับความตอ้งการและ

ปัญหาในการจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   3. ตรวจคุณภาพเครื� องมือการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบด้วย 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนักศึกษา จาํนวน 2 

คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342)  
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    โดยไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC  ท่ากบั 1.00 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ที�

ผูว้ิจยัสร้างขึ�นนี�มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมที�จะนาํไปใช ้

   4. นําแบบสัมภาษณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วเสนอต่ออาจารย์ที�

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบุคลากรและ

นกัศึกษาต่อไป 

   5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการติดต่อประสานงานกบัรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผูอ้าํนวยการกองกิจการนักศึกษา หรือหัวหน้างานที�ได้รับ

มอบหมาย เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลือกอาจารยที์�ปรึกษา บุคลากรที�เกี�ยวข้อง ผูน้ ํา

นกัศึกษาและนกัศึกษาทั�วไปที�มีประสบการณ์เกี�ยวกบัการจดักิจกรรมหรือเคยเขา้ร่วมกิจกรรมตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนัดวนั เวลาที�สะดวก เพื�อให้ผูว้ิจ ัยดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

   6. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์โดยภาพรวม เป็นเชิง

คุณภาพและนาํเสนอเป็นพรรณาความ (Descriptive Approach) ประกอบประโยคที�สาํคญั 

   จากการวิจยัขั�นตอนที� 3 การวิจยั (Research = R1) เพื�อศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มลูพื�นฐาน (Analysis) สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 13 
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ตารางที� 13 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 1 การวิจยั (Research = R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ 

                 ขอ้มลูพื�นฐาน (Analysis) ในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

                 ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีดาํเนินการ 
แหล่งขอ้มูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครื�องมือ/การ

วิเคราะหข์อ้มูล 
ผลที�ไดรั้บ 

เพื�อศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูลพื�นฐานในการ

พฒันารูปแบบการจดั

กจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง สาํหรับนิสิต

นกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี 

1. ศึกษาและ

วิเคราะหเ์อกสาร  

หลกัการ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการ

พฒันารูปแบบการจดั

กจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

สรุปเนื�อหา/การ

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

ไดข้อ้มูลพื�นฐานเกี�ยวกบั 

- คุณลกัษณะความพอเพียง 

- พฤติกรรมบ่งชี�ความ

พอเพียง 

- แนวทางการจดักจิกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษบ

กจิพอเพียง 

 

 2. ศึกษาแนวคิด

ของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 2 

คน 

แบบสัมภาษณ์

ผูเ้ชี�ยวชาญ/การ

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

ขอ้มูลการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะ 

 3. สาํรวจสภาพ

ปัจจุบนัและความ

ตอ้งการ 

- ผูบ้ริหารของสถาบนั

ที�ศึกษา 

 

 

 

- บุคลากรของสถาบนั

ที�ศึกษาประกอบดว้ย 

อาจารยท์ี�ปรึกษาและ

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 

- นกัศึกษาในสถาบนั

ที�ศึกษาประกอบดว้ย 

ผูน้าํนกัศึกษาและ

นกัศึกษาทั�วไป 

แบบสาํรวจสภาพ

ปัจจุบนัการ/

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

 

แบบสัมภาษณ์การ

จดักจิกรรม/การ

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพ

ปัจจุบนัและความตอ้งการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 ขั�นตอนที� 2 การพฒันา (Development = D1) เพื�อพฒันารูปแบบ (Development) 

 วตัถุประสงค์ เพื�อสร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 วธิีดําเนินการ 

 ขั�นที� 1  สร้างรูปแบบ 
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 1.1 ศึกษาแนวคิดที�ไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐานในการวิจยัขั�นตอนที� 1

เพื�อมากาํหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี   

 1.2 สร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั   

ที�เกี�ยวขอ้ง นาํขอ้มลูมาสงัเคราะห์เพื�อสร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัหลกัการ วตัถุประสงค์ ขั�นตอนการจดั

กิจกรรม และเงื�อนไขในการใชรู้ปแบบ ซึ�งผลการสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นโครงร่างรูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี มีดงันี�  

  รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสาํหรับนกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ที�มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�ผูว้ิจ ัย      

สร้างขึ�นประกอบดว้ย หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ขั�นตอนการจดักิจกรรม เงื�อนไข

ในการใชรู้ปแบบ โดยกระตุน้ให้นักศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่มเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ร่วมมือกัน

เรียนรู้ นาํความรู้ คุณธรรม และทกัษะการดาํเนินชีวิตที�มีอยู่มาบูรณาการเชื�อมโยงกบัความรู้ใหม่ 

คุณธรรมใหม่ และทกัษะใหม่ เพื�อเสริมสร้างทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถพฒันาการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศึกษาได ้ประกอบดว้ย 5 ขั�น เรียกรูปแบบนี�ว่า “KM-LED Model” โดยแต่ละขั�นตอนประกอบดว้ย

ขั�นตอนยอ่ยๆ 4 ขั�น หรือเรียกว่า “PDCA” ไดแ้ก่ ขั�นวางแผนเตรียมความพร้อม (Plan : P) ขั�นดาํเนินการ 

(Do : D) ขั�นตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) และขั�นปรับปรุงพฒันา (Act : A) ดงันี�  

  1.2.1 หลกัการของรูปแบบ  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์คาํนาํคญัจากหลกัการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ทรงยึด “คนเป็นศูนยก์ลาง” และ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ� ง

หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ�นจากสติปัญญา ความเขม้แข็งในการเรียนรู้ร่วมกนั หรือเน้นให้คน

รู้จกั “พึ�งตนเอง” สอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัส ที�ว่า “...การจะเป็นเสือนั�นไม่สาํคยั สาํคญัอยู่ที�เรามี

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพอมีพอกิน การพอมีพอกิน หมายความว่า อุม้ชูตวัเองได ้ให้มีพอเพียงกบั

ตวัเอง…” นอกจากนี� ยงัมีนกัวิชาการต่างๆ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั เช่น 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2537:28) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า “...มองภายนอก คือ 

ตอ้งมีกินมีใช ้มีปัจจยัสี�เพียงพอ ที�เราพดูว่า พอสมควรตามอตัภาพใกลเ้คียงกบัคาํว่า “พึ�งตนเอง” ได้

ในทางเศรษฐกิจ...” อาํพล เสนาณรงค์ (2542ซ9) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ว่า ...หมายถึง การ

พยายามพึ�งตนเอง ช่วยตวัเองใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได.้..”  สุเมธ ตนัติเวชกุล (2549:13) ไดก้ล่าวถึง
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เศรษฐกิจพอเพียงในทาํนองเดียวกนัว่า “...เป็นระบบเศรษฐกิจที�สามารถอุม้ชูตวัเอง (Relative-Self-

Sufficiency) คืออยูไ่ดใ้นระดบัพื�นฐานก่อนจึงจะสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้า และมีฐานะทาง

เศรษฐกิจขั�นสูงต่อไป และผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์คาํสาํคญัของการจดักิจกรรมนกัศึกษาตามทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมของ Astin (1984) ที�สรุปไดว้่า ปัจจยัที�จะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาและพฒันาตนเอง

ได้สําหรับนั�นขึ� นอยู่ก ับสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับ

โปรแกรมการศึกษาทางวิชาการหรือโปรแกรมกิจกรรมนั�นๆ และ Stroup (1964) ที�กล่าวว่า “...

กิจกรรมนักศึกษาจะตอ้งเป็นกิจกรรมที�จดัขึ�นโดยความสมคัรใจ ไม่เป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรม

บงัคับในห้องเรียน...” ดังนั�น โดยนัยที�การศึกษาวิจยัพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ครั� งนี�  

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดหลกัการของรูปแบบ คือ มุ่งเนน้กิจกรรมการพึ�งตนเองและการมีส่วนร่วมตามความ

สนใจของนกัศึกษา 

  1.2.2 วถัตุประสงค์ของรูปแบบ ผูว้ิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ค ําสําคัญที� เกี�ยวกับ

เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี�  ปรียานุช ธรรมปิยา (2556:17) 

ไดส้รุปไวว้่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้การดาํเนินชีวิตมีความสมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี�ยนแปลง...” สอดคลอ้งกับ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2548:43) ที�กล่าวว่า “...

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีแห่งการดาํรงชีพที�สมบูรณ์ศานติสุข...” สุรยุทธ์ จุลานนท์ (2549:11) ที�

กล่าวว่า “…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ได้ทรงชี� ให้

ประชาชนเห็นถึงแนวทางการปฏิบติัตนที�ควรจะเป็น เพื�อให้สามารถดาํรงชีพไดโ้ดยไม่เดือดร้อน 

ซึ�งจากการวิเคราะห์แนวคิดดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายที�

แทจ้ริง คือ เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต เพื�อใหค้นเราเกิดความสมดุลและยั�งยนืภายใตบ้ริบทหรือ

ศกัยภาพที�มีอยู ่และเมื�อศึกษาวิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนักศึกษา จากแนวคิดของ 

Jamias (1969:98) และ Good (1973:7) ที�สรุปไดว้่า “...กิจกรรมนักศึกษาเป็นโปรแกรมและการ

ดาํเนินกิจกรรมที�นักศึกษาหรือคณะจดัขึ�น เพื�อสร้างความสนุกสนานเพิ�มพูนความรู้และส่งเสริม

พฒันาการดา้นต่างๆ...” ในทาํนองเดียวกนั ธิดารัตน์ บุญนุช (2543:3) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมนักศึกษา 

ไวว้่า “...กิจกรรมนักศึกษาเป็นงานทุกประเภทที�นักศึกษาจัดขึ�นนอกเวลาเรียน ทั�งภายในและ

ภายนอกสถาบนั โดยกิจกรรมที�จดัขึ�นเพื�อความสนุกสนาน เพื�อความรู้ หรือสนองความตอ้งการ 

ความสนใจของนกัศึกษารวมทั�งเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดน้าํความรู้ ความสามารถของตนมาบูรณา

การใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม ดงันั�น โดยนัยนี�  การสึกษาการพฒันารูปแบบ

การจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาใน
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ระดบัปริญญาตรีครั� งนี�  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวตัถุประสงค์ของรูปแบบ คือ เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์

ในการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2.3 กระบวนการจัดกิจกรรม ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก

หลกัการและเงื�อนไขในการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของ เกษม วฒันชยั (2550:45) สุเมธ ตนัติเวช

กุล (2550:17) และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2546:74-75) ที�

สรุปไดว้่า การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัวิชาความรู้ หลกั

คุณธรรม และหลกัการดาํเนินชีวิต โดยจะตอ้งมีพื�นฐานดา้นความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมก่อน 

เพื�อนาํไปบูรณาการในขั�นการฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต นอกจากนี�ผูว้ิจยัยงัไดศ้ึกษาระบบและกลไกการ

จดักิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการเสริมสร้างความรู้ 

คุณธรรมและทกัษะตามแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ Knowles (1980) แนวคิดการเรียนรู้แบบ

เนน้ประสบการณ์ของ Kob (1984) ทิศนา แขมมณี (2550) การเรียนรู้ปัญญาทางสังคมของ Bandura 

(1977) Berkowitz (2002) พรรณี ช.เจนจิต (2550) อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (2553) และสมบูรณ์ บุญโท 

(2559) การเรียนรู้ดว้ยการทาํค่านิยมให้กระจ่าง ของ Kohlberg (1981) Ratgs, Hamin and Simon (1978) 

นาตยา ปิลนัธนานนท ์(2554) ธเนศ ขาํเกิด (ม.ป.พ.) การเรียนรู้ในสภาพจริงของ ทิศนา แขมมณี (2550) 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามแนวคิดของ Astin (1984) และแนวคิดการเสริมสร้างพลงั

อาํนาจของ Zimmerman, MA (2000) Scott and Jaffe (1991) และ Bandura (1986) โดยนัยนี�  การศึกษา

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํหรับนศัึกษาในระดบัปริญญาตรีครั� งนี�  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกระบวนการจดักิจกรรม 5 ขั�น ดงันี�  

  ขั�นที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) หมายถึง การให้ความรู้เชิงปฏิบติัการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เอื�อ  

ใหเ้กิดความพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั  

ที�ดี ประกอบดว้ยขั�นตอน ดงันี�  

  1.1 วางแผนแลว้เตรียมพร้อมดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง และนกัศึกษา 

  1.2 ดาํเนินการ (Do : D) โดยการใหน้ักศึกษาจดักลุ่มกนัเอง กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดาํเนินการประเมินก่อนเรียนดา้นความรู้ คุณธรรม ทกัษะการดาํเนินชีวติและ

คุณลกัษณะความพอเพียงก่อนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 
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  1.3 ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) โดยการตั�งคาํถามหรือประเด็นปัญหาให้

ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและตอบ ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไปตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่   

  1.4 ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละกลุ่มเพื�อมาปรับปรุงและพฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

  ขั�นที� 2 การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral : M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศ  

ทางสงัคมจริยธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ใหผู้เ้รียนไดม้คีวามเขา้ใจ

และประสบการณ์ดา้นคุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

  2.1 วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

  2.2 ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้นักศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 

  2.3 ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) โดยการตั�งคาํถามหรือประเด็นปัญหาเพื�อ 

ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและให้เหตุผลเกี�ยวกบัคาํถามหรือประเด็นปัญหานั�นๆ ในขณะ

ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่  

  2.4 ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) โดยการประเมินหลงัเรียนพร้อมสรุปร่วมกนั

สรุปพฤติกรรมคุณธรรมแต่ละดา้นสรุปปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา มาปรับปรุงและพฒันาในการ

ดาํเนินการครั� งต่อไป 

  ขั�นที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : L) หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมที�   

บูรณาการเชื�อมโยง (Lintegration) กับประสบการณ์เดิมดา้นความรู้และคุณธรรมกบัทกัษะชีวิต

พื�นฐาน อนัประกอบดว้ย การวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการลดรายจ่ายเพิ�ม

รายได ้โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

  3.1 วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม (Plan : P) โดยการเตรียม สถานที� อุปกรณ์

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งและนักศึกษาที�ผ่านการทดสอบความรู้และ

คุณธรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะ 

  3.2 ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้นักศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3 

  3.3 ตรวจสอบและแก้ไข (Check : C) โดยให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มรายงานหรือ

สะท้อนปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับวิทยากรในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้       

เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
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  3.4 ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหา และ

แนวทางแกไ้ข ปัญหามาปรับปรุงและพฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

  ขั�นที� 4 การสะทอ้นคิดผลการปฏิบติังาน (Echo : E) หมายถึง การให้ผูเ้รียนแต่ละ

กลุ่ม สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บ

โดยไม่ไดค้าดหวงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ซึ�งเป็นการประเมินตวัเอง ทบทวน ขยายความรู้หรือ

ประสบการณ์ใหช้ดัเจน ถกูตอ้งครอบคลุมยิ�งขึ�น ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ยดงันี�  

  4.1 วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

  4.2 ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้นักศึกษาจดักลุ่มเดิมกลุ่มละ 3-6 คน แจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 

  4.3 ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) โดยการให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มนาํรายละเอียด

ที�ไดส้ะทอ้นความคิดมาเขียนสรุป เป็นผลงานเพื�อเผยแพร่ในขณะที�ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

  4.4 ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มนาํรายงานสรุปผล

งานมาจดันิทรรศการเพื�อเผยแพร่และแบ่งปันสู่บุคคลอื�นเพื�อนาํไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

  ขั�นที�  5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) หมายถึง การนําเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้ร้างสรรคขึ์�นมา ผา่นการจดันิทรรศการ ประกอบดว้ยขั�นตอน

ยอ่ย ดงันี�  

  5.1 วางแผนแลว้เตรียมพร้อมดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที�

นิทรรศการ Power point เสนอผลงาน เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

  5.2 ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้นักศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 

  5.3 ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) โดยให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดเ้ผยแพร่และ

แบ่งปันความรู้กบัผูเ้ยี�ยมชมนิทรรศการ ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไป

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่   

  5.4 ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขปัญหา เพื�อนาํไปปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานในครั� งต่อไป 
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 ขั�นที� 2 ตรวจสอบรูปแบบ 

 2.1 กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกิจการนักศึกษา จ ํานวน 2 คน 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน  

 2.2 ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา ( Content Validity) และภาษาที�ใช้  โดยการหาความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342)  
 

  IOC  = 
N

x  

  x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

  N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

  โดยได้ค่าความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า รูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษา ในระดบั

ปริญญาตรีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมที�นาํไปใชไ้ด ้

 2.3 สร้างและพฒันาแบบประเมินรูปแบบ 

  1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ในการสร้างแบบตรวจสอบและแบบประเมินรูปแบบ 

  2. สร้างแบบประเมินรูปแบบเพื�อยืนยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น

ประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมของรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี�   

   คะแนน + 1  หมายถึง แน่ใจว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ 

      มีความเป็นประโยชน์ และมีความถกูตอ้งครอบคลุม  

   คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ 

      มีความเป็นประโยชน์ และมีความถกูตอ้งครอบคลุม  

   คะแนน + 1  หมายถึง แน่ใจว่ารูปแบบไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความ 

      เป็นไปได ้ไม่มีความเป็นประโยชน์ และไม่มี 

      ความถกูตอ้งครอบคลุม  
 

  3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือประเมินรูปแบบโดยผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนักศึกษา จาํนวน 8 

คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน เพื�อ
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ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

   IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

   N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

   ได้ค่าความสอดคลอ้ง IOC ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่ารูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญามีประสิทธิภาพนาํไปใชไ้ด ้

  4. นําแบบประเมินที�ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยดาํเนินการติดต่อประสานงานกับผูเ้ชี�ยวชาญ

พร้อมเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

  6. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชสู้ตรหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and werstic 

(1950:342) 

 ขั�นที� 3 สร้างเครื�องมอื  

 3.1 เครื�องมือที�ใชป้ระกอบรูปแบบ  

  1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเกี�ยวกบัการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.2 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะการอยู่อย่าง

พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 

   1.3 ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น 

   1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ ํานวน 5 แผน ซึ� งแต่ละแผน 

ประกอบดว้ย ชื�อแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สาระสาํคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื�อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สถานที�ดาํเนินการ สื�อ และการประเมินผล 

   1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 8 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
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จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and 

Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ได้ค่าความสอดคลอ้ง IOC ระหว่าง 0.80-1.00 หมายถึง แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม นาํไปใชไ้ด ้

   1.6 นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ปรับปรุง แกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่อ

อาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาขออนุญาตนาํไปใชใ้นการทดลองรูปแบบต่อไป 

  2. คู่มือการจดักิจกรรม 

   2.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างคู่มือการจดักิจกรรม 

   2.2 สร้างคู่มือการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย คาํนาํ สารบญั คาํชี� แจง แนวคิด

ทฤษฎีที�รองรับรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเงื�อนไข

การนาํรูปแบบไปใช ้

   2.3 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการจดักิจกรรม โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบดว้ย 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนักศึกษา จาํนวน 8 

คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 หมายถึง แผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม นาํไปใชไ้ด ้

   2.4 นาํคู่มือการจดักิจกรรมที�ปรับปรุง แกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่ออาจารยที์�

ปรึกษาเพื�อพิจารณาขออนุญาตนาํไปใชใ้นการทดลองรูปแบบต่อไป 

 3.2 เครื�องมือประเมินผลการใชรู้ปแบบ 
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  1. แบบทดสอบความรู้ 

   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกับการสร้างแบบทดสอบความรู้

ความเขา้ใจของนกัศึกษา ตลอดจนศึกษาเงื�อนไขความรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.2 กาํหนดวตัถุประสงคข์องการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษา แลว้

นาํขอ้มลูมาสร้างแบบทดสอบความรู้ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการและวิธีการ

จดักิจกรรม มีลกัษณะแบบปรนัย มีตวัเลือก 2 ตวั คือ “ใช่” และ “ไม่ใช่” จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน 

ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คือ 26-30 คะแนน ระดบัดีมาก 

21-25 คะแนน ระดบัดี 16-20 คะแนน ระดบัพอใช ้และ 1-15 คะแนน ระดบัปรับปรุง และไดก้าํหนด

คะแนน 16-20 คะแนนขึ�นไปถือว่าผา่นการประเมินความรู้แสดงว่านกัศึกษามีความรู้พร้อม 

   1.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือ การทดสอบความรู้โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่า

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic 

(1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั

1.00 แสดงว่า แบบทดสอบความรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้งเหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

   1.4 นาํแบบทดสอบความรู้ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบั

นกัศึกษาที�ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํนวน 30 คน นาํไปหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) 

ไดค่้าคงที� โดยการหาความคงที�ภายในของ Kuder Richardson = .79 หมายถึง แบบทดสอบความรู้ที�

ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความเชื�อมั�นที� .79 สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   1.5 นําแบบทดสอบความรู้ที�ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วเสนออาจารย์ที�

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   1.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อน-หลงัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที� 1 
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   1.7 การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการหาค่าความถี� (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบโดยใช ้T-Test Independent 

  2. แบบประเมินคุณธรรม 

   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินคุณธรรม 

ศึกษาเงื�อนไขคุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาํหนดวตัถุประสงค์ในการสร้าง

แบบประเมินคุณธรรม เชียนนิยามศพัท์ และศึกษาจากความตอ้งการดา้นคุณธรรมที�เกี�ยวขอ้งของ

การจดักิจกรรมจากการสมัภาษณ์ผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

   2.2 สร้างแบบประเมินคุณธรรม มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั 5 ระดบั (Rating Scale) ที�มีขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความซื�อสัตย ์ความขยนั ความอดทน และการ

แบ่งปัน จาํนวน 20 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑนิ์ทรรศการ ดงันี�  

    ระดบั  5  หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัสูงมาก 

    ระดบั  4  หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัสูง 

    ระดบั  3  หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัปานกลาง 

    ระดบั  2  หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัตํ�า 

    ระดบั  1  หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัตํ�ามาก 

    โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี�ย ( X ) ตามแนวคิดของ 

Best (1977) ดงันี�  

    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัสูงมาก 

    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัสูง  

    2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัตํ�า 

    1.00 – 1.50 หมายถึง  มีคุณธรรมนั�นๆ ในระดบัตํ�ามาก 

    และกาํหนดค่าเฉลี�ย ( X ) ที�มีค่าคะแนนตั�งแต่ 3.5 ขึ�นไป ถือว่าผ่านการ

ประเมินคุณธรรม แสดงว่านกัศึกษามีคุณธรรมพร้อมฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิตในขั�นที� 3 ต่อไป 

   2.3 ตรวจคุณภาพของเครื� องมือการประเมินคุณธรรม โดยผูเ้ ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่า

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic 

(1950:342) 
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    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ได้ค่าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบประเมินคุณธรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้งเหมาะสม

สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   2.4 ทดลองใช้แบบประเมินคุณธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของการ

ใชส้าํนวนภาษาและพิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่างๆ ของแบบประเมินคุณธรรม 

   2.5 นาํแบบประเมินคุณธรรมที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่ออาจารยที์�

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   2.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อน-หลงั ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที� 2 

   2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และเปรียบเทียบ โดยใช ้t-test Independent 

  3. แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต 

   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งกับการสร้างแบบประเมินทกัษะ

ศึกษาทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาํหนดวตัถุประสงค์ในการ

ประเมินทกัษะและเขียนนิยามศพัท์ ตลอดจนศึกษากิจกรรมฝึกทกัษะตามรูปแบบการจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2 สร้างแบบประเมินทักษะการดําเนินชีวิต มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั 5 ระดบั (Rating Scale) ที�มีขอ้คาํถามเกี�ยวกบัทกัษะในการวางแผนใชจ่้ายเงิน 

ทกัษะการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ทกัษะการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้ดา้นทกัษะในการทาํสารชีวภณัฑ ์

(ปุ๋ยอินทรีย)์ ทกัษะในการปลกูหม่อน ทกัษะในการขยายพนัธุห์ม่อน ทกัษะเทคนิคในการปลูกขา้ว

ลดตน้ทุน ทกัษะในการปลกูผกัปลอดภยั ทกัษะในการทาํขา้วตู ทกัษะในการทาํพวงกุญแจ ทกัษะ

ในการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  

    ระดบั  5  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัดีมาก 

    ระดบั  4  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัดี 

    ระดบั  3  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
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    ระดบั  2  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัพอใช ้

    ระดบั  1  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัปรับปรุง 

    โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี�ย ( X ) ตามแนวคิดของ 

Best (1977) ดงันี�  

    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัดีมาก  

    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัดี  

    2.51 – 3.50 หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัพอใช ้

    1.00 – 1.50 หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติัในระดบัปรับปรุง 

    และกาํหนดค่าเฉลี�ย ( X ) ที�มีค่าคะแนนตั�งแต่ 3.5 ขึ�นไป ถือว่าผา่นการฝึก

ทกัษะการดาํเนินชีวิต แสดงว่านักศึกษามีทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พร้อมสะทอ้นผลการปฏิบติังานขั�นที� 4 ต่อไป 

   3.3 ตรวจคุณภาพของเครื�องมือการประเมินทกัษะการดาํเนินชีวติ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ได้ค่าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

ระหว่าง 0.80-1.00 แสดง แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

   3.4 ทดลองใช้แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตกบันักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสม

ของการใชส้าํนวนภาษาและพิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่างๆ ของแบบทกัษะการดาํเนินชีวิต 

   3.5 นาํแบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอ

ต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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   3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อน-หลงั ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที� 3 

   3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของและเปรียบเทียบ โดยใช ้t-test Independent 

  4. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

   4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกบัการสร้างแบบสะทอ้นผลการ

เรียนรู้เชิงคุณภาพแบบพรรณาความและกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

   4.2 สร้างเครื�องมือการสะทอ้นผลการเรียนรู้ เพื�อใหน้กัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้

หลงัจากดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แผนที� 1-3 ตามหัวขอ้ คือ ชื�อชิ�นงาน วสัดุอุปกรณ์ ขั�นตอนการทาํ

ชิ�นงาน ปัจจยัที�ช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จ ปัญหาและอุปสรรค คุณลกัษณะความพอเพียงที�ไดรั้บ 

   4.3 ตรวจคุณภาพของเครื� องมือการสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนักศึกษา 

จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั

1.00 แสดงว่า แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้งเหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

   4.4 นาํแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่อาจารย์

ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการให้นักศึกษากลุ่มทดลอง เขียน

พรรณาความตามหวัขอ้ที�กาํหนด 

   4.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยการสร้างขอ้สรุปจาก

การวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 

  5. แบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง 
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   5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เ กี� ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน

คุณลักษณะ และศึกษาพฤติกรรมบ่งชี� ความพอเพียงของรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

   5.2 สร้างเครื� องมือประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง มีลกัษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 5 ระดบั (Rating Scale) ที�มีขอ้คาํถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมบ่งชี�ความพอเพยีง 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  

    ระดบั  5  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ 

    ระดบั  4  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

    ระดบั  3  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

    ระดบั  2  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

    ระดบั  1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 

    โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี�ย ( X ) ตามแนวคิดของ 

Best (1977) ดงันี�  

    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ  

    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

    2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

    1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 
   

    และกาํหนดค่าเฉลี�ย ( X ) ที�มีค่าคะแนนตั�งแต่ 3.5 ขึ�นไป ถือว่าผา่นการฝึก

ทกัษะการดาํเนินชีวิต แสดงว่านักศึกษามีทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พร้อมสะทอ้นผลการปฏิบติังานขั�นที� 4 ต่อไป 

   5.3 ตรวจคุณภาพของเครื� องมือการประเมินคุณลักษณะความพอเพียง โดย

ผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบด้วย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

กิจการนกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช้ โดยการหาค่าความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  
 

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
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    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั

1.00 แสดง แบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงที�ผูว้ิจยัสร้างขึ� นมีความสอดคลอ้งเหมาะสม

สามารถนาํไปใชไ้ด ้

   5.4 ทดลองใช้แบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงกับนักศึกษา ที�ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้าํนวนภาษาและพิจารณา

ขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่างๆ ของแบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง 

   5.5 นาํแบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอ

ต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   5.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อน-หลงั ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ�นแลว้ 

   5.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของและเปรียบเทียบ โดยใช ้t-test Independent 

  6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

   6.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพงึ

พอใจ ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

   6.2 สร้างเครื� องมือประเมินความพึงพอใจ ที�มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ที�มีขอ้คาํถามเกี�ยวกบัหลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงค์ของรูปแบบ

และกระบวนการจดักิจกรรม 

   6.3 ตรวจคุณภาพของเครื� องมือการประเมินความพึงพอใจ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
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    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั

1.00 แสดง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ� นมีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

   6.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบมาปรับปรุง แก้ไข

สาํนวนภาษาใหช้ดัเจน เพื�อใหม้ีประสิทธิภาพตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํเสนอต่ออาจารย์

ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   6.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันักศึกษา

กลุ่มทดลองหลงัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสร็จสิ�นแลว้ 

   6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เป็นรายขอ้และภาพรวม 

  7. แบบติดตามผลการเรียนรู้ 

   7.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบติดตามผลการเรียนรู้

และศึกษาพฤติกรรมบ่งชี�ความพอเพียง และกาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบติดตามผลการเรียนรู้ 

   7.2 สร้างเครื� องมือติดตามผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที� 1 มี

ลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที�มีข้อคาํถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมบ่งชี� ความ

พอเพียง และตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี�ยวกบันกัศึกษาไดน้าํความรู้และประสบการณ์

บอกต่อผูใ้กลชิ้ด ประกอบดว้ยผูใ้ดบา้ง อยา่งไร สาํหรับตอนที�ไดก้าํหนดเกณฑพ์ิจารณา ดงันี�  

    ระดบั  5  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ 

    ระดบั  4  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

    ระดบั  3  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

    ระดบั  2  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

    ระดบั  1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 

    โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี�ย ( X ) ตามแนวคิดของ 

Best (1977) ดงันี�  

    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ  

    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

    2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

    1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณลกัษณะนั�น  ๆในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 
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   7.3 ตรวจคุณภาพของเครื�องมือการการติดตามผลการเรียนรู้ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการ

นกัศึกษา จาํนวน 2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่า

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic 

(1950:342) 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั

1.00 แสดง แบบติดตามผลการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความสอดคลอ้งเหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

   7.4 ทดลองใช้แบบติดตามผลการเรียนรู้กบันักศึกษา ที�ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 30 คน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้าํนวนภาษาและพิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดั

ต่างๆ ของแบบติดตามผลการเรียนรู้ 

   7.5 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   7.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษา

กลุ่มทดลองหลงัจากดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีเสร็จสิ�น

แลว้ 6 เดือน (เดือนมกราคม 2559) 

   7.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เป็นรายขอ้และภาพรวม 

  8. แบบบนัทึกการสงัเกตการณ์ 

   8.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกการ

สงัเกตการณ์ พร้อมกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบบนัทึกการสงัเกตการณ์ 

   8.2 กาํหนดประเด็นการสงัเกตการณ์และสร้างแบบบนัทึกการสงัเกตการณ์ 

   8.3 ตรวจคุณภาพของเครื�องมือการสงัเกตการณ์ โดยผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 1 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศึกษา จาํนวน 

2 คน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา จาํนวน 1 คน เพื�อ
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และภาษาที�ใช ้โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของ Hemphill and Werstic (1950:342) 
 

    IOC  = 
N

x  

    x   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    N      แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

    ไดค่้าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั 

1.00 แสดงว่า แบบบันทึกการสังเกตการณ์ที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ� นมีความสอดคลอ้งเหมาะสมสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้

   8.4 นาํแบบบันทึกการสังเกตการณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แลว้เสนอต่อ

อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื�อพิจารณาและขออนุญาตนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

   8.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการบนัทึกการสงัเกตการณ์ดว้ยตนเอง 

   8.6 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยการสรุปเนื�อหาโดยการ

วิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) และนาํเสนอเป็นพรรณนาความ (Descriptive Approach) 

   จากการวิจัยขั�นตอนที� 2 การพฒันา (Development : D1) เพื�อพฒันารูปแบบ 

(Development) สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 14 
 

ตารางที� 14 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 2 การพฒันา (Development) เป็นการพฒันารูปแบบ 

                 การจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับ 

                 นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่มตวัอย่าง 
เครื�องมือที�ใช/้

วิเคราะหข์อ้มูล 
ผลที�ไดรั้บ 

เพื�อสร้างและพฒันา

รูปแบบการจดั

กจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 

1. การสร้าง

รูปแบบ 

 

 

2. ตรวจสอบ

รูปแบบ 

  

     

 
 

เอกสาร จากการศึกษาและ

วิเคราะหข์อ้มูลพื�นฐาน

ขั�นตอนที� 1 

 

ผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย 

ดา้นเศรษฐกจิพอเพียง 1 คน 

ดา้นกจิการนกัศึกษา 2 คน 

ดา้นจิตวทิยา 1 คน และดา้น

การจดัการเรียนรู้  1 คน 

 

 

  สรุปเนื�อหา/การ

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

 

แบบประเมินความ

สอดคลอ้งของรูปแบบ 

แบบประเมินรูปแบบ/

การวิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

 

 

- รูปแบบการจดักจิกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี  

- เครื�องมือประกอบการใช้

รูปแบบ ไดแ้ก ่คู่มือการจดั

กจิกรรม พร้อมแผนการจดั

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางที� 14 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 2 การพฒันา (Development) เป็นการพฒันารูปแบบ 

                 การจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับ 

                 นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ต่อ) 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่มตวัอย่าง 
เครื�องมือที�ใช/้

วิเคราะหข์อ้มูล 
ผลที�ไดรั้บ 

 3. สร้าง

เครื�องมือ 

เอกสาร เครื�องมือประกอบการ

ใชรู้ปแบบและเครื�อง 

มือประเมินผลการใช้

รูปแบบ/การวิเคราะห์

เนื�อหา (Content 

Analysis) แจกแจง

ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และ t-test 

- เครื�องมือประเมินผลการใช้

รูปแบบ ไดแ้กแ่บบทดสอบ

ความรู้ แบบประเมินคุณธรรม 

แบบประเมินคุณลกัษณะ

ความเพียง แบบประเมิน

ทกัษะการดาํเนินชีวิต แบบ

สังเกตการณ์ แบบสะทอ้นผล

การเรียนรู้แบบสอบถามความ

พึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 

และแบบติดตามผลการเรียนรู้ 
 

 ขั�นตอนที� 3 การวจิยั (Research = R2) เพื�อทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation)  

 วตัถุประสงค์ เพื�อทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 วธิีดําเนินการ 

 ขั�นที� 1  เตรียมการทดลอง 

 1.1 กาํหนดประชากร (Population) ที�ใชใ้นการวิจยั 

  1.1.1  ประชากรที�ใชใ้นการสํารวจสภาพปัจจุบัน ได้แก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

ศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครปฐม ตาํแหน่งอธิการบดี และ/หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือรองอธิการบดี

ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาหรือเรียกชื�ออยา่งอื�น 

  1.1.2 ประชากรที�ใชใ้นการสัมภาษณ์การจดักิจกรรม ไดแ้ก่ อาจารยที์�ปรึกษา 

และ/หรือบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง และผูน้ ํานักศึกษา และ/หรือนักศึกษาทั�วไปมหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  1.1.3 ประชากรที�ใช้ในการทดลอง ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน 60 คน เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน จากการ

รับสมคัรและใชว้ิธีการจบัคู่ (matching) ที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเป็นคู่ๆ แลว้นาํมาจดัสรรเป็นกลุ่มที� 

1 และกลุ่มที� 2 เพื�อจบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
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 1.2 กาํหนดแผนการทดลอง ผูว้ิจ ัยไดก้าํหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบกึ� งการ

ทดลอง (Quasi-Experimental designs) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 คน ทั�ง 2 กลุ่มวดั

ก่อน-หลงัการทดลอง (nonequivalent groups pretest-posttest design) ซึ�งมีลกัษณะดงัแผนภูมิที� 20

ดงันี�  (องอาจ  นยัพฒัน์, 2551:280) 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ใหสิ้�งทดลอง ทดสอบหลงั 

E O1 X O2 

C O1  O2 
  

   E แทน กลุ่มทดลอง 

   C แทน กลุ่มควบคุม 

   X แทน   ใหสิ้�งทดลองสาํหรับการวิจยันี�  หมายถึง การจดักิจกรรม 

     เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

   O1 แทน ทดสอบก่อนเรียน สาํหรับการวิจยันี�  หมายถึง คะแนนคุณลกัษณะ 

     ความพอเพียงก่อนเรียน 

   O2 แทน ทดสอบหลงัเรียน สาํหรับการวิจยันี�  หมายถึง คะแนน 

     คุณลกัษณะความพอเพียงก่อนเรียน 
 

แผนภูมิที� 20 ศึกษาสองกลุ่มวดัก่อน-หลงัการทดลอง 
 

  1.3 กาํหนดระยะเวลาในการทดลอง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทดลองใช้

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับ

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี รวมระยะเวลาทั�งสิ�น 49 ชั�วโมง โดยจดักิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วนั ใน

วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์รวม 7 วนัๆ ละ 7 ชั�วโมง เนื�องจากเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตรที�เป็นการฝึก

ปฏิบติั ซึ�งตอ้งใชร้ะยะเวลาตามความเหมาะสมของขั�นตอนการจดักิจกรรมต่างๆ 

  1.4 เตรียมคู่มือการจดักิจกรรมและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.5 จดัเตรียมเครื�องมือประเมินผลการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ แบบ

ประเมินคุณธรรม แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ แบบประเมิน

คุณลกัษณะความพอเพียงและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ และแบบบนัทึกการ

สงัเกตการณ์ 

  1.6 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงรองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื�อขออนุญาตในการทดลองรูปแบบ  
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 ขั�นที� 2  ดําเนินการทดลอง 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีการประเมินก่อนดาํเนินการ

ทดลอง โดยให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณธรรม แบบประเมินทกัษะการ

ดาํเนินชีวิต และแบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงก่อนใชรู้ปแบบ แผนการจดักิจกรรม ดงันี�  

 วนัแรกดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ขั�นตอนที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) 

ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที�  1 เพื�อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี�ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความ

พอเพียง โดยการเชิญวิทยากรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญมาให้ความรู้ เน้นการปฏิบติัให้นักศึกษา

ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง พร้อมตั�งคาํถามเพื�อกระตุ้นให้นักศึกษาคิดคาํตอบแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหว่างสมาชิกกลุ่ม และสะทอ้นความคิดเห็นเป็นกลุ่มๆ พร้อมทดสอบความรู้หลงัเรียน 

 วนัที�สอง ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ขั�นตอนที� 2 การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral 

: M) ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 เพื�อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายและให้เหตุผลเกี�ยวกบั

คุณธรรมดา้นความซื�อสตัยสุ์จริต ความขยนั ความอดทนและการแบ่งปัน โดยการเชิญวิทยากรที�มี

ความรู้ความเชี�ยวชาญ มาใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างคุณธรรม โดยใชสื้�อออนไลน์ เน้น

การปฏิบติัใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์ การใหเ้หตุผลทางจริยธรรมแต่ละดา้นให้

มีความกระจ่างและเขา้ใจชดัเจนขี�น พร้อมประเมินคุณธรรมหลงัเรียน 

 วนัที�สามและวนัที�สี� ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนิน

ชีวิต (Living skill : L) ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3 เพื�อให้นักศึกษามีทกัษะการดาํเนิน

ชีวิตดา้นการวางแผน การใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้โดย

การฝึกปฏิบติัในสถานที�จริง ณ กลุ่ม Young Smart Farmer  อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และ

ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที�ยวคลองมหาสวสัดิ�  ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม พร้อมประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตหลงัเรียน 

 วนัที�หา้และวนัที�หก ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ขั�นตอนที� 4 การสะทอ้นคิดผล

การปฏิบติังาน (Echo : E) ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 เพื�อให้นักศึกษาสะทอ้นถึงสิ�งที�

ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั พร้อมเขียนชื�อ

กลุ่ม ชื�อชิ�นงาน ว ัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ทําชิ�นงาน ขั�นตอนการทําชิ�นงาน ปัจจัยที�ทําให้ประสบ

ความสาํเร็จ และวิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียง โดยผูว้ิจยักระตุน้ให้

นกัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั พร้อมรายงานและนาํขอ้มลูมาจดันิทรรศการ 
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 วนัที� เจ็ด ด ําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั�นตอนที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน 

(Dissemination : D) ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 เพื�อเผยแพร่ผลการดาํเนินงานผ่าน 

Movie maker และบอร์ดนิทรรศการ โดยมีนักศึกษาแต่ละกลุ่มประจาํบอร์ดนิทรรศการของกลุ่ม

ตนเอง เพื�อตอบคาํถามและแบ่งปันความรู้แก่ผูเ้ยี�ยมชมนิทรรศการ  

 หลงัจากนั�นผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะความ

พอเพียง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบและหลงัจากนั�น 6 เดือน ผูว้ิจยัไดติ้ดตามผล

โดยใชแ้บบติดตามผลการเรียนรู้ 

 จากการวิจยัขั�นตอนที� 3 การวิจยั (Research : R2) เพื�อทดลองใชรู้ปแบบ (Inplementation) 

สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 15 
 

ตารางที� 15 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 3 การวิจยั (Research = R2) การทดลองใชรู้ปแบบ 

                  การจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                  สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

วตัถุประสงคก์าร

วิจยั 
วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่มตวัอย่าง 

เครื�องมือ/การ

วิเคราะหข์อ้มูล 
ผลที�ไดรั้บ 

เพื�อทดลองการใช้

รูปแบบการจดั

กจิกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 

1. เตรียมการ

ทดลอง 

 

 

 

 

 

 

2. ดาํเนินการ

ทดลอง 

- นกัศึกษากลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม 

 

  

 

 

 

 

รูปแบบการจดักจิกรรมและ

แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

แบบประเมินผลที�

ระบุไวใ้นแผน/ 

ค่าเฉลี�ย ( x ) ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  (T-test) และ

การวิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis)  

 - คะแนนความรู้

เสริมสร้างคุณลกัษณะ 

- คะแนนคุณธรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะ 

- คะแนนทกัษะการ

ดาํเนินชีวิตเสริมสร้าง

คุณลกัษณะ 

- ขอ้มูลสะทอ้นผลการ

เรียนรู้ 

- ขอ้มูลสังเกตการณ์    
 

 ขั�นตอนที� 4 การพฒันา (Development = D1) เพื�อประเมนิผลการใช้รูปแบบ (Evaluation) 

 วตัถุประสงค์ 

 เพื�อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 วธิีดําเนินการ 

 ขั�นที� 1 ประเมินผลการใชรู้ปแบบ 
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 1.1 ประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน

และหลงัใชรู้ปแบบ 

 1.2 ประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษาหลงัจากการใชรู้ปแบบ 6 เดือน 

 1.3 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชรู้ปแบบ   

 ขั�นที� 2 ปรับปรุงรูปแบบ 

 2.1 จดัประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 8 คน ดงัมีรายชื�อในภาคผนวก  ก) เพื�ออภิปราย

วิพากษรู์ปแบบ 

 2.2 ประมวลขอ้เสนอแนะจากการประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ใหม้ีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสามารถ

นาํไปใชไ้ดใ้นวงกวา้งต่อไป 

 จากการวิจยัขั�นตอนที� 4 การพฒันา (Development : D2) เพื�อประเมินผลการใชรู้ปแบบ 

(Evaluation) สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 16 
 

ตารางที� 16 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 4 การพฒันา (Development = D2) การปรับปรุง 

                  รูปแบบและศึกษาปัจจยัเงื�อนไขในการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

                  ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

วตัถุประสงคก์าร

วิจยั 
วิธีดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่มตวัอย่าง 

เครื�องมือ/การวิเคราะห์

ขอ้มูล 
ผลที�ไดรั้บ 

เพื�อประเมินและ

ปรับปรุงรูปแบบ

การจดักจิกรรม

เสริมสร้าง

คุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 

1. ประเมินผลการ

ใชรู้ปแบบ 

 

 

2. ปรับปรุง

รูปแบบ 

 ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

  

 

ขอ้เสนอแนะ 

  

ประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

 

ประมวลขอ้มลู/การ

วิเคราะหเ์นื�อหา 

(Content Analysis) 

 - รูปแบบการจดักจิกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง สาํหรับ

นกัศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีที�มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม เป็นไปได ้เป็น

ประโยชน ์และถูกตอ้ง

ครอบคลุม 
 

 

 

 



 
 

บทที� 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 

 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิจยัเป็น   

4 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐาน 

 ตอนที� 2  ผลการพฒันารูปแบบ 

 ตอนที� 3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบ 

 ตอนที� 4  ผลการประเมินรูปแบบ 
 

ตอนที� 1  ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน 

 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน

ขั�นตอนนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐานเกี�ยวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ

จาํเป็นและแนวทางในการพฒันารูปแบบ โดยมีวิธีดาํเนินการ คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร    

2)  ศึกษาแนวคิดของผู ้เ ชี� ยวชาญ และ 3)  สํารวจสภาพปัจ จุบันและความต้องการของ

สถาบนัอุดมศึกษา ซึ�งผูว้ิจยันาํขอ้มลูมาสงัเคราะห์ในภาพรวม พบว่า  

 1. สภาพปัจจุบันจากการสํารวจผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แ ก่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน และ

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม พบว่า 

  ด้านนโยบาย ทั�ง 3 สถาบนั กาํลงัดาํเนินการขบัเคลื�อนนโยบายให้สอดคลอ้งกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งขณะนี�มีการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านแผน

ยทุธศาสตร์ของสถาบนั มีการกาํหนดเป้าประสงค ์กลยทุธ ์และกิจกรรมที�รองรับ ซึ�งส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม การอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มและการพฒันาชุมชน เมื�อวิเคราะห์การ

ประเมินแผน พบว่า มีการประเมินผลตามแผนยทุธศาสตร์ ดา้นจาํนวนโครงการ ดา้นความพึงพอใจ 

และการบรรลุความสําเร็จของตวัชี� วดั แต่ไม่ได้สะท้อนหรือเชื�อมโยงถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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  ด้านวชิาการ ทั�ง 3 สถาบนัมีรายวิชาที�ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนรู้ เช่น รายวิชาสหกิจวิทยาเพื�อพฒันาทอ้งถิ�น รายวิชาการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

และมีบางสถาบันมีรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื�อวิเคราะห์เอกสารการประเมินผล 

พบว่า มีการประเมินผลที�เนน้การจดัการเรียนการสอน ดา้นเนื�อหา กิจกรรมการเรียนรู้/วิธีสอน สื�อ

และอุปกรณ์ วิธีการประเมินผล และผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนมีการนาํผลการประเมิน

ไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในครั� งต่อไป แต่ไม่ไดส้ะทอ้นหรือเชื�อมโยงให้เห็นถึง

คุณลกัษณะที�ไดรั้บการพฒันาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ทั�ง 3 สถาบนั มีการจดักิจกรรมที�ส่งเสริมการบูรณา

การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการพระราชดาํริ โครงการวิถีแรงบนัดาลใจสรรค์สร้าง

งานเขียนเรื� องเล่าของพ่อ โครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริศูนย์การเรียนรู้          

การพฒันาห้วยฮ่องไคร้ ห้วยทราย อ่าวคุง้กระเบน และภูพาน โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น   

เมื�อวิเคราะห์การประเมินผล พบว่า มีการประเมินผลที�เน้นความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม ดา้น

กระบวนการจดักิจกรรม ดา้นวิทยากรและเจา้หน้าที� ดา้นการอาํนวยความสะดวก ดา้นประโยชน์

หรือคุณภาพที�ไดรั้บ และมีบางสถาบนัมีการประเมินผลตามวตัถุประสงค์ตวัชี� วดัความสาํเร็จของ

โครงการดว้ย พร้อมทั�งนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมในครั� งต่อไป แต่

ไม่ไดส้ะทอ้นถึงคุณลกัษณะที�นกัศึกษาไดรั้บตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือมีการ

ติดตามผลการนาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือการใช้

ชีวิตประจาํวนั 

  ด้านพฒันาอาจารย์และบุคลากร ทั�ง 3 สถาบนั ไม่ไดม้ีแผนงานพฒันาอาจารยแ์ละ

บุคลากรของสถาบนัเพื�อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ หรือพฒันาสาระหลกัในคุณค่าของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แต่มีการสนบัสนุนและจดัโครงการใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม 

สมัมนา หรือศึกษาดูงาน เพื�อส่งเสริมการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน

ชีวิตหรือการปฏิบติังาน เมื�อวิเคราะห์การประเมินผล พบว่า มีการประเมินผลที�เน้นความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมดา้นกระบวนการจดักิจกรรม ดา้นวิทยากรและเจา้หน้าที� ดา้นสิ�งอาํนวยความ

สะดวก ดา้นประโยชน์หรือคุณภาพที�ไดรั้บ และมีบางสถาบนัมีการประเมินผลตามวตัถุประสงค์

ตวัชี�วดัความสาํเร็จของโครงการดว้ย พร้อมทั�งนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรม

ในครั� งต่อไป แต่ไม่ไดส้ะทอ้นถึงคุณลกัษณะที�อาจารยแ์ละบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือติดตามประเมินผลการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตหรือการปฏิบติังาน 

  ด้านการพัฒนานักศึกษา ทั�ง 3 สถาบัน ไม่มีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมากาํหนดเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์ของนักศึกษา รวมทั�งไม่ไดร้ะบุกิจกรรม/

โครงการที�เกี�ยวขอ้งไวใ้นแผนพฒันานกัศึกษา แต่มีการดาํเนินการจดักิจกรรม/โครงการที�เกี�ยวขอ้ง

เนื�องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และมีบางสถาบันมีการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที�เรียน เมื�อวิเคราะห์การประเมินผล 

พบว่า มีการประเมินผลตามวตัถุประสงคที์�จดั โดยเนน้ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม/วิชาที�เรียน

แต่ก็ยงัไม่ไดส้ะท้อนหรือประเมินติดตามผลเกี�ยวกับคุณลกัษณะที�ไดรั้บการพฒันาหรือการนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้

 2. ความต้องการในการพฒันาคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ของนักศึกษา จากการสาํรวจผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาทั�ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

พบว่า สถาบนัมีความต้องการพฒันานักศึกษาเกี�ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ� งได้แก่ ความ

ซื�อสัตย ์ความมีวินัย ความขยนัอดทน การเสียสละต่อส่วนรวม/จิตสาธารณะ การรู้จักแบ่งปัน

สิ�งของหรือความทุกข์จากผูอ้ื�น และด้านทกัษะการดาํเนินชีวิตที�พอเพียง เช่น การใช้จ่ายอย่าง

ประหยดั และมีบางสถาบนัยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการที�จะกาํหนดนโยบายหรือทิศทางใน

การพฒันาประชาคมในสถาบนัใหม้ีการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัความเห็นที�ว่า 

“อยากเห็นประชาคมในสถาบนัร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยอาจใหส้ถาบนักาํหนดเป็นนโยบาย หลกัการ หรือแนวทางปฏิบติัก็ได”้ 

  นอกจากนี� ผูว้ิจ ัยได้สัมภาษณ์ผูที้�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ประกอบด้วย อาจารยที์�ปรึกษากิจกรรม และ/หรือบุคลากรที�รับผิดชอบกิจกรรมและ/หรือการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา และผูน้าํนักศึกษาและ/หรือนักศึกษาทั�วไปของสถาบนัอุดมศึกษาทั�ง 3 

แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า มีความต้องการพฒันาทักษะการใช้ชีวิตที�พอเพียง 

เนื�องจากการจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้หรือ

เรียนรู้เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามศนูยห์รือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทาํให้ขาดโอกาสในการฝึกปฏิบติั

หรือทดลองดว้ยตนเองเพราะมีขอ้จาํกดัเรื� องเวลา จึงเป็นแค่การเรียนรู้ที�ยงัขาดความลึกซึ� ง ชดัเจน 

มุมมองที�รอบด้านและที�สําคัญขาดการมีส่วนร่วมในขั�นตอนที�สําคัญๆ ของการจัดกิจกรรม          

อนัส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจ การยอมรับ และศรัทธาที�จะนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง นอกจากนี�
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ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า สถาบนัควรเน้นการพฒันา

นักศึกษา ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต การมีจิตสาธารณะหรือแบ่งปัน เพื�อให้นักศึกษาไดรู้้จกัตนเอง      

รู้คุณค่าและภาคภูมิใจ โดยเฉพาะการปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญาที�ให้ไว ้การพูดความจริง การ

ยอมรับผิด และรับผิดชอบต่อหน้าที�ของตนเอง รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันเท่าที�จะทาํได้ เช่น 

แบ่งปันความรู้ แบ่งปันความทุกข ์หรือช่วยเหลือเพื�อนในการทาํงานต่างๆ ใหส้าํเร็จ ดงัที�กล่าวว่า  

  “...ปัจจุบันการพัฒนานักศึกษาควรเน้นมาก คือ ความซื�อสัตย์และการมีจิต

สาธารณะ ทั�ง 2 อย่างนี� สาํคญัมาก สถาบนัตอ้งสร้างให้นักศึกษามีวินัยในการใชจ่้ายเงินให้ได ้ทั�ง

เงินของตวัเขาและเงินโครงการ การรับผดิชอบต่อหนา้ที�ในการจดักิจกรรม รู้จกัทาํตามกฏกติกา กฏ

ระเบียบ เมื�อทาํผดิตอ้งยอมรับผดิ เพื�อสร้างความสมัพนัธที์�ดีกบัเพื�อนๆ จนไวใ้จกนั เกิดแรงบนัดาล

ใจที�จะช่วยเหลือกนั แบ่งปันกนั ทั�งความรู้ ความทุกข ์และงานที�ทาํ เพื�อใหง้านนั�นๆ สาํเร็จ...” 

  “ที�ทาํกิจกรรมกนัทุกวนันี�  ผมเจอปัญหาบ่อยๆ คือ คนที�สมคัรมาทาํกิจกรรม ทั�ง

ผูน้าํและนกัศึกษาทั�วๆ ไปที�เขา้ร่วมกิจกรรม จะไม่ค่อยใส่ใจที�จะมาทาํกิจกรรมอย่างจริงจงั ผมคิด

ว่าน่าจะมาทาํเพราะอยากได้คะแนนหรืออยากไดต้าํแหน่งหรือเปล่า นั�งรอเพื�อนทาํบ้าง ทาํตาม

เพื�อนบอกบา้ง ไม่พร้อมแมก้ระทั�งจะคิด เพื�อนพดูผดิหูนิดหนึ� งก็ไม่พอใจ ทาํอะไรมากหน่อยก็บ่น

ว่าเหนื�อย และคิดว่าตวัเองทาํงานยากลาํบากกว่าคนอื�น สิ�งเหล่านี�ทาํใหผ้มคิดว่าคนที�มาทาํกิจกรรม

ควรเป็นคนขยนั ตั�งใจจริงและอดทน เพื�อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

  “หนูคิดว่าการทาํกิจกรรมอะไรก็ตาม ตอ้งมีเป้าหมายว่า กิจกรรมนั�นๆ ตอ้งการ

พฒันานักศึกษาดา้นไหนบา้ง โดยเฉพาะในยุคนี� ที�สังคมประสบปัญหาในเรื�องความไม่ซื�อสัตย ์  

การเห็นแก่ตัวและหวงัรวยทางลดั การจัดกิจกรรมเพื�อแก้ปัญหาเหล่านี�  ควรยึดหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื�อให้นักศึกษารู้จกัตนเอง รู้คุณค่าและภูมิใจในตวัเอง ไม่หลงตามกระแส โดยการจัด

กิจกรรมที�เน้นให้นักศึกษาคน้หาเทคนิคใหม่ๆ ในการทาํกิจกรรม กระตุน้และให้กาํลงัใจเพื�อให้

นกัศึกษามีความตั�งใจและมุ่งมั�นทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จและเกิดประโยชน์มากที�สุด 

 3. แนวทางในการพัฒนารูปแบบ จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและศึกษา

แนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้จิยัได้

กาํหนดประเด็นสาํคญัในการพฒันารูปแบบ พร้อมศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

  3.1 แนวทางขับเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้มีการ

ส่งเสริมตั�งแต่ระดบัชาติ โดยระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 ไว ้

ว่า “รัฐตอ้งบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื�อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและความมั�นคงของ

ประเทศอยา่งย ั�งยนื โดยตอ้งส่งเสริมการดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคาํนึงถึง



 209 

ประโยชน์ในภาพรวมของประเทศชาติเป็นสําคัญ และมาตรา 83 ไวว้่า “รัฐต้องส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหม้ีการดาํเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมแปลงไปสู่วิสัยทศัน์

ยทุธศาสตร์ชาติ ไวว้่า “ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยืนเป็นประเทศที�พฒันาแลว้ดว้ยการพฒันา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ�งสาํนักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติไดเ้ชื�อมโยงสู่การกาํหนดวิสยัทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 

(พ.ศ.2560-2564) ไวว้่า “มุ่งสู่การเปลี�ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที�มีรายไดป้านกลางไปสู่

ประเทศที�มีรายไดสู้ง มีความมั�นคงและย ั�งยนื สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและนาํไปสู่การบรรลุ

วิสยัทศัน์ระยะยาว มั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยนื” ของประเทศและดาํเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

โดยผ่านการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในระดับนโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายและกาํหนดใหด้าํเนินการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

สู่สถานศึกษาทุกระดบั โดยกาํหนดแผนการดาํเนินงานหลกั 4 ประการ คือ 

   1. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจน

กิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ และการประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจ 

   2. นาํสู่การปฏิบติั โดยการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ

สอนและการบริหารจดัการในสถานศึกษา 

   3. การประสานความร่วมมือและเชื�อมโยงเครือข่าย โดยการจดัทาํฐานขอ้มูล

กลางเกี�ยวกบัเศรษฐกิจดา้นการศึกษา 

   4. การติดตามประเมินผลและรายงานความกา้วหนา้ 

   ส่วนในระดับปฏิบัติการ มีแนวทางในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา 3 ลกัษณะ คือ 

   1. ระบบบริหารสถานศึกษา สามารถนาํนกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชใ้นการสร้างวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมดา้นการประหยดั ทุกคนตอ้งฝึกความประหยดั เห็นไฟ

เปิด นํ� าเปิดทิ�งไวก้็จะช่วยกนัปิดโดยไม่เตือน 

   2. การจัดการเรียนการสอนที� เน้นความเป็นท้องถิ�น ตลอดจนกําหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ที�จะสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสร้างหน่วยการเรียนรู้ การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

   3. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในดา้นการแนะแนวและกิจกรรมต่างๆ ทั�ง

ในรูปโครงการ โครงงาน ค่ายชมรม ค่ายอาสา 

   สําหรับสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มี

นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาํแผนปฏิบัติราชการที�สอดรับกับแผนพฒันาการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที� 12 (พ.ศ.2560-2564) และยงัได้กาํหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที�สอดคล้องและเชื�อมโยงกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethies and Moral) ดา้นความรู้ 

(Knowledge) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 

Informmation Technology Skills) 

  3.2 คุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งผูว้ิจ ัยได้เสนอ

รายละเอียดในบทที� 2 สรุปไดว้่า คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

ความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กันในตวัที�ดี ซึ� ง

สามารถสรุปเป็นพฤติกรรมบ่งชี� ได ้14 ประการ คือ รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน การบันทึกรายรับ

รายจ่าย การตัดสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจําเป็น ใช้ทรัพยสิ์นของตัวเอง เช่น เงิน สิ�งของ 

เครื�องใช้อย่างประหยดัและคุม้ค่า ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอย่างประหยดัและคุ้มค่า ปฏิบติัตนและ

ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงัและยดึหลกัคุณธรรม ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํ

ใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�น

ดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน วางแผนการเรียนและการใชชี้วิตบนพื�นฐานของความรู้ 

ขอ้มูลข่าวสาร พยายามหารายได้เสริม รู้จกัออม ยอมรับและปรับตัวเพื�อยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างมี

ความสุข 

    และจากการศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปได้ว่าคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ดงัที�ผูเ้ชี�ยวชาญกล่าวว่า 

    “...ความพอเพียง เป็นคาํที� เรียกสั�นๆ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั�น

แหละ ซึ�งหนีไม่พน้เรื�องความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี เราจะรู้ว่า

ควรพอเพียงอยา่งไร ระดบัไหน เราก็ตอ้งดูว่าทาํแลว้เราเดือดร้อนมั�ย คนอื�นเดือดร้อนมั�ย ถา้ไม่สร้าง

ความเดือดร้อน นั�นแหละคือความพอเพียงของเรา...” 

    นอกจากนี�  ผูเ้ชี�ยวชาญยงัเสนอแนะเกี�ยวกบัพฤติกรรมพอเพียงว่า 

    “...ถา้จะถามถึงพฤติกรรมความพอเพียง ส่วนใหญ่เป็นเรื�องค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินชีวิต จะใหดี้ตอ้งรู้จกัวางแผนใชเ้งิน จดทุกครั� งที�จ่าย จดทุกครั� งที�รับ จะซื�ออะไร จะใช้

อะไร ก็ตอ้งจาํเป็นและคุม้ค่า จะทาํอะไรก็ตอ้งศึกษาใหร้อบดา้น โดยยดึหลกัธรรมประจาํใจ ยึดมั�น
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ในความดีงาม กลา้ทาํแต่สิ�งที�ดี เมื�อพึ�งตวัเองไดแ้ลว้ ให้รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื�น เพื�อจะไดอ้ยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข...” 

  3.3 การจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งผูว้ิจยัไดเ้สนอ

รายละเอียดในบทที� 2 สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งมี

ลกัษณะ คือ 

   1. ลกัษณะกิจกรรมที�สอดคลอ้งกับหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เป็น

กิจกรรมที�มีความหลากหลายของเนื�อหาตามสภาวะภูมิสงัคม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

คน/ชุมชน/สถานศึกษาและมุ่งเนน้ปลกูฝังใหเ้ยาวชนมีวิธีคิด อุปนิสยัและพฤติกรรมที�สอดคลอ้งกบั

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดาํเนินการโดยผูเ้รียน มีครู เป็นผูน้าํหรือผูส้นบัสนุน มีการดาํเนินกิจกรรมที�

สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการใชค้วามรู้ควบคู่กบัคุณธรรม 

   2. เป็นกิจกรรมที�เนน้หลกัในการดาํเนินชีวิต แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

    2.1 ดา้นวตัถุ/เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัทึกรายรับรายจ่าย กิจกรรมการ

วิเคราะห์รายรับรายจ่าย กิจกรรมปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื�อลดรายจ่ายที�ฟุ่ มเฟือย 

กิจกรรมการออม การปลกูผกัสวนครัว กิจกรรมการใชสิ้นคา้ประหยดัพลงังาน ปลูกพืชสมุนไพร 

และกิจกรรมการผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

    2.2 ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข จดัค่ายพฒันาเยาวชน 

จดัตั�งศนูยเ์รียนรู้ในชุมชน 

    2.3 ด้านสิ� งแวดล้อม ได้แก่  โครงการชีววิถี  จัดอบรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จดัทาํฝายแมว้ 

    2.4 ด้านวฒันธรรม ได้แก่ ปลูกฝังมารยาทไทย กิจกรรมการส่งเสริม

อาหารประจาํทอ้งถิ�น พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รณรงณ์การใชสิ้นคา้ไทย 

    และจากการศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กิจกรรมที�มีอยูใ่นศนูยห์รือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั�วทุก

จงัหวดั และที�เห็นไดช้ดัเจนก็คือ โครงการตามพระราชดาํริและที�สาํคญัในการจดักิจกรรมจะตอ้ง

บูรณาการ ความรู้ คุณธรรมกบักิจกรรมที�จดั ดงัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ กล่าวว่า 

    “...กิจกรรมด้านความพอเพียง ตอนนี� มีอยู่ทุกจังหวดัตามศูนย/์แหล่ง

เรียนรู้เกี�ยวกบัปรัชญาความพอเพียง เพราะมีแผนขบัเคลื�อนทั�วทุกจงัหวดั นอกจากนี� ที�เห็นเด่นชดั 

คือ โครงการพระราชดาํริต่างๆ ถา้ไดศ้ึกษาชัดเจนจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที�ไดบู้รณาการความรู้ 

คุณธรรมกบักิจกรรมที�จดั ซึ�งเป็นหวัใจหลกัของการจดักิจกรรม”  
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  3.4 หลักการหรือเงื�อนไขการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดในบทที� 

2 สรุปได้ว่า หลกัการและเงื�อนไขการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 1) ความรู้หรือเงื�อนไขความรู้ 

คือ ตอ้งรอบรู้ในเรื�องที�ทาํและเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนรู้จกัวิธีการทาํเป็นขั�นเป็นตอนและทาํอย่าง

รอบคอบและระมดัระวงั  2) คุณธรรมหรือเงื�อนไขคุณธรรม คือ มีคุณธรรมประจาํใจในการดาํเนิน

ชีวิตหรือปฏิบติังาน และ 3) ทกัษะชีวิตหรือเงื�อนไขทกัษะชีวิต ซึ�งมีแนวทางพฒันาได ้2 แนวทาง 

คือ (1) เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ ซึ�งขึ�นอยู่กบัประสบการณ์และการมีแบบอย่างที�ดี (2) สร้างและ

พฒันาโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดว้ยการลงมือปฏิบติั โดยมี

เนื�อหาสาระของกิจกรรม ดงัที�สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้

จดัทาํไวป้ระกอบดว้ย การวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย การลดรายจ่าย เพิ�มรายได ้

และการปฏิบติัตามทฤษฎีใหม่ 

   และจากการศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปไดว้่า หลกัการหรือเงื�อนไขใน

การเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เงื�อนไขความรู้ 

เงื�อนไขคุณธรรม และการฝึกทกัษะ เพื�อใหผู้เ้รียนไดน้าํความรู้และคุณธรรมมาใชป้ฏิบติัจริงในการ

ทาํกิจกรรม เพื�อใหเ้กิดทกัษะและสามารถนาํไปปฏิบติัจริงได ้ดงัที�ผูเ้ชี�ยวชาญกล่าวว่า 

   “...คาํว่า “หลักการ” หรือ “เงื�อนไข” ในที�นี� จะพูดถึงเงื�อนไข ซึ� งแนวคิด

เงื�อนไขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�เราเรียกกนัว่า 2 เงื�อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม ที�ไม่

สามารถแยกกนัได้ เพราะถา้แยกกันเมื�อไหร่ สังคมจะวุ่นวายทันที คงจะได้ยินมานานแลว้ใน        

วงการศึกษาที�มกัพดูกนัเสมอๆ ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” แต่ก็ยงัไม่สาํเร็จตามเป้าหมายสักที เพราะ

อะไร..เพราะยงัไม่เอามาปฏิบติัจริง คือ ยงัไม่มีการเน้น/กระตุน้/ชี�ชดั หรือแนะนาํว่าการเรียนรู้ที�ดี

ตอ้งเรียนรู้คู่กบัปฏิบติั เพราะการปฏิบติันอกจากทาํให้เกิดความชดัเจนในความรู้นั�นๆ แลว้ยงัช่วย

ใหเ้กิดทกัษะอีกมากมาย...” 

  3.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะของนกัศึกษา ซึ�งผูว้ิจยัเสนอ

รายละเอียดในบทที� 2 สรุปไดว้่า แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะของนักศึกษาใน

การศึกษาวิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยได้นํารูปแบบกระบวนการพฒันานักศึกษา (Student Development 

Process Model) ของ Miller and Prince (1976) มาประยุกต์ใชค้วบคู่กบักระบวนการฝึกอบรม 

เนื�องจากทั�ง 2 กระบวนการมีการพฒันาเชิงระบบที�สาํคญัเหมือนกนั 



 213 

   และจากการศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปไดว้่า แนวทางการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะของนกัศึกษาควรดาํเนินการในรูปแบบของการฝึกอบรม ซึ�งอาจจะจดัเป็นโครงการหรือ

การอบรมหลกัสูตรระยะสั�น โดยผา่นการจดักิจกรรม มีการประเมินก่อนและหลงัการจดักิจกรรม

ทั�งหมด ดงัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ กล่าวว่า 

   “...การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ� งที�คนทั�วไปนิยมใช้ในการพัฒนาและมี

กระบวนการที�เป็นขั�นตอนเหมาะสมกบัการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษาได ้แต่จะยากที�เราจะใส่

เนื�อหาอยา่งไรใหเ้ขา้ใจง่ายขึ�นเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื�องที�เขา้ใจยากและลึกซึ� ง ควรที�จะตอ้ง

ศึกษาเทคนิควิธีดาํเนินการในการจดัการเรียนรู้เพิ�มเติม...” 

  3.6 การพฒันารูปแบบ ซึ�งผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดในบทที� 2 สรุปไดว้่า การพฒันา

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับ

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์การนาํเสนอรูปแบบของ Joyce and Weil (2004) 

และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบเสริมสร้างความเป็นครู สควค. ของโสภณ แยม้

ทองคาํ (2552) การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื�อสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัของ กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที�ส่งเสริมคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมศึกษาของ วินัยธร วิชยัดิษฐ์ (2555) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื�อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั�นสูง และจิตพิสยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของ ชมนาด เชื�อ

สุวรรณทวี (2555) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื�อการเรียนการสอนหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาของ อญัญารัตน์ นาเมือง (2556) และรูปแบบ

การพฒันาหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของกิตติธชั คงชะวนั (2553) ผลการสงัเคราะห์ พบว่า การนาํเสนอรูปแบบการจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดักิจกรรม และเงื�อนไขในการนาํรูปแบบไป

ใช ้ได้แก่ ระบบสนับสนุน ระบบสังคม การตอบสนองและเงื�อนไขความสําเร็จ ส่วนการพฒันา

รูปแบบ ผูว้ิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี�  

   1. แนวคิดทฤษฎีหลกัในการสร้างรูปแบบ ผูว้ิจยันาํแนวคิดของ Kevin kruse 

(2004) ที�เรียกว่า “ADDIE Model” มาเป็นตน้แบบในการสร้างรูปแบบ ซึ�งประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน 

ประกอบดว้ย ขั�นตอนที� 1 วิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น ขั�นตอนที� 2 ออกแบบการ

เรียนการสอน ขั�นตอนที� 3 พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ขั�นตอนที� 4 นาํไปใช ้

และขั�นตอนที� 5 การประเมินผล มาสรุปเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง
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คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 

ขั�นตอน ดงันี�  

    ขั�นตอนที� 1  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐาน 

    ขั�นตอนที� 2  พฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

    ขั�นตอนที� 3  ทดลองใชก้ารจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

    ขั�นตอนที�  4  ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

    ทั�งนี�  แนวทางการสร้างรูปแบบดงักล่าวถือเป็นแนวทางสาํหรับการวิจยั

และพฒันาครั� งนี�ดว้ย เนื�องจากมีแนวทางที�สอดคลอ้งกนั 

   2. การพฒันาวงจรของรูปแบบ ตามแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ Knowles 

(1980) และ Lindeman (1962) การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ของ Kolb (1984) ทิศนา แขมมณี 

(2550) Carl Rogers (2004) Eva and Susan (2001) Rogers & Bill (2006) การเรียนรู้แบบร่วมมือของ 

Johnson and Johnson (1994) Stavin (1995) Newman (1990) ทิศนา แขมมณี (2550) การเรียนรู้ปัญญา

ทางสังคมของ Bandura (1977) Berkowitz (2002) พรรณี ช.เจนจิต (2550) อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

(2553) และสมบูรณ์ บุญโท (2559) การเรียนรู้ดว้ยการทาํค่านิยมให้กระจ่าง ของ Kohilberg (1981) 

Ratgs, Hamin and Simon (1978) นาตยา ปิลนัธนานนท์ (2554) ธเนศ ขาํเกิด (ม.ป.พ.) การเรียนรู้ใน

สภาพจริงของ ทิศนา แขมมณี (2550) แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามแนวคิดของ Astin 

(1984) และแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ Zimmerman, MA (2000) Scott and Jaffe (1991) และ 

Bundura (1986) เพื�อนาํหลกัการแนวคิดมาเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เป็นขั�นตอน/กระบวนการจดักิจกรรม 

   จากการศึกษาแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปได้ว่า การพฒันารูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ควรสงัเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีการจดัการเรียนรู้กบัแนวคิดทฤษฎีของการจดักิจกรรม 

หรือกิจกรรมที�จดั/กลวิธีดาํเนินการที�ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดดี้และพึงพอใจที�สุด ดงัที�

ผูเ้ชี�ยวชาญ กล่าวว่า 

   “...การพฒันารูปแบบตามปกติจะสงัเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง แต่ครั� งนี� เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมก็ควรดูว่ามีแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมที�

เกี�ยวขอ้งมาร่วมสงัเคราะห์ดว้ย อีกทางหนึ� งอาจจะดูว่ากิจกรรมที�จดั/กลวิธีดาํเนินการใดที�ช่วยให้
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นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดดี้และพึงพอใจที�สุด ซึ�งอาจจะนาํมาเป็นขั�นตอน/กระบวนการจดักิจกรรม

ของรูปแบบได.้..” 

  3.7 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งผูว้ิจยัไดเ้สนอรายละเอียดในบทที� 2 โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษา

และวิเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ ชบา พนัธศ์กัดิ�  

(2550) นัดดา องัสุโวทยั (2550) อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าย (2551) มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ (2552) 

โสภณ แยม้ทองคาํ (2552)  กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) จิราภรณ์ พิมพใ์จใส (2553) ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 

(2553) ปัญญา ทองนิล (2553) อารยา ช่อองัชญั (2553) Brophy (1959) Rosenshine (1986) Clarke 

Hollingsworth (2002) Justi and Dviel (2006) และงานวิจยัเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของสหัทยา พลปัถพี (2548) กิตติธชั คงชะวนั (2553) ธีรชยั เนตรถนอมศกัดิ�  และคณะ (2553) 

องัคณา ตุงคะสมิต และคณะ (2554) อญัญารัตน์ นาเมือง (2556) เพื�อนาํผลการวิจยัมาสงัเคราะห์เป็น

แนวคิดในการสร้างเสริมคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 20 เรื� อง 

พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ที�เกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขั�นตอนที�สาํคญั

คือ ขั�นตอนการใหค้วามรู้/ศึกษาหาความรู้และความตระหนัก ขั�นตอนการปฏิบติัและขั�นตอนการ

สะทอ้นกลบัหรือการแลกเปลี�ยนเรียนรู้แทรกอยูใ่นผลการวิจยัทุกเรื�อง  

   สาํหรับงานวิจยัต่างประเทศ มีการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของรูปแบบหรือ

แบบจาํลองว่าสามารถนาํมาพฒันาศกัยภาพไดจ้ริง นอกจากนี� ยงัมีงานวิจยัที�สรุปหลกัการสอนที�มี

ประสิทธิภาพ เช่น การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอด โดยครูเป็นผูด้าํเนินการ

จดักิจกรรมและใชเ้ทคนิควิธีการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัวยั ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 

การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปฏิบติั ฝึกปฏิบติัตลอดเวลาโดยใชค้าํถาม คาํสั�ง การแนะนาํหรือการตอบ 

ที�รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครูตอ้งเตรียมคาํถามและกิจกรรมล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี และควรให้

ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัอยา่งทั�วถึงทั�งชั�นและควรใชห้ลกัการสอนแบบ Explicit Teaching Model โดยการ

ใหผู้เ้รียนสะทอ้นถึงประสบการณ์ของตนเอง สาํหรับงานวิจยัเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการวิเคราะห์ทาํให้ไดแ้นวคิดต่างๆ เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ     

ที�พึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ         

มีภูมิคุม้กันในตวัที�ดี (สหัทยา พลปัถพี, 2548) ซึ�งมีองค์ประกอบ คือ คุณลกัษณะด้านเศรษฐกิจ 

คุณลักษณะด้านสังคม คุณลกัษณะด้านวัฒนธรรม และคุณลกัษณะด้านสิ� งแวดล้อม (ธีรชัย        

เนตรถนอมศกัดิ�  และคณะ, 2553) ซึ� งการเรียนรู้เพื�อพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้เพื�อพฒันาคนโดยตรง และการเรียนรู้   

เพื�อพฒันาระบบที�ช่วยสนับสนุนการเปลี�ยนแปลง โดยมีแนวทางพฒันา คือ พฒันาความรู้คู่ก ับ

คุณธรรมและดาํเนินกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพียงทั�ง 4 ดา้น คือ กิจกรรมสร้างความพอเพียงดา้น
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เศรษฐกิจ กิจกรรมสร้างความพอเพียงดา้นสงัคม กิจกรรมสร้างความพอเพียงดา้นสิ�งแวดลอ้ม และ

กิจกรรมสร้างความพอเพียงดา้นจิตใจ (สหทัยา พลปัถพี, 2548) 
 

ตอนที� 2  ผลการพฒันารูปแบบ    

 การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในขั�นตอนนี� มีวตัถุประสงค์ คือ เพื�อสร้าง

และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยมีวิธีดาํเนินการ คือ 1) สร้างรูปแบบ 2) ตรวจสอบรูปแบบ 

และ 3) สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื�องมือประกอบการใชรู้ปแบบ ดงันี�  

 ขั�นที� 1 ผลการสร้างรูปแบบ 

 1.1 ไดทิ้ศทางของรูปแบบ ประกอบดว้ย หลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดั

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ที�สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั คือ 

  หลกัการของรูปแบบ คือ มุ่งเนน้การจดักิจกรรมพึ�งตนเองตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมตามความสนใจของนกัศึกษา 

  วตัถุประสงค ์คือ เพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ไดต้วัรูปแบบ “KM-LED Model” ประกอบดว้ยกระบวนการเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ขั�นไดแ้ก่ ขั�นที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) ขั�นที� 2 

การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral : M) ขั�นที� 3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) ขั�นที� 4 การ

สะทอ้นผลการปฏิบติังาน (Echo : E) และขั�นที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) ซึ�ง

ในแต่ละขั�นตอน ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย 4 ขั�น ไดแ้ก่ การวางแผนเพื�อเตรียมพร้อม (Plan : P) การ

ดาํเนินการ (Do : D) การตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) และการปรับปรุงและพฒันา (Act : A)  

 1.3 ผลจากการศึกษารูปแบบทั�งทางตรงและทางออ้มทาํให้ได้เงื�อนไขในการนํา

รูปแบบไปใช ้ซึ�งประกอบดว้ย ระบบสนับสนุน (Support System) การตอบสนอง (Principle of 

reactive) ระบบทางสงัคม (Social System) และเงื�อนไขความสาํเร็จ (Success Conditioning)  

  ระบบสนับสนุน (Support System) คือ การจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสื�อให้

เพียงพอต่อการจดักิจกรรม และเวลาในการจดักิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ�น ตลอดจนอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ เพื�อแกปั้ญหาในขณะดาํเนินการใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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  หลกัการตอบสนอง (Principle of Reactive) คือ การกระตุน้ใหน้กัศึกษาร่วมมือกนั

ปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มที� ร่วมกนัรับผิดชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย และร่วมคิดสร้างชิ�นงานได้

สาํเร็จ 

  ระบบสังคม (Social System) คือ การให้นักศึกษาร่วมมือกัน (Callaborative) 

แบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั (Sharing) มีการปฏิสัมพนัธ์ (Relationship) และส่งเสริมการทาํงาน

เป็นทีม (Teamwork)  

  เงื�อนไขความสาํเร็จ (Success Conditioning) คือ การใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group 

Process) ทาํใหทุ้กคนมีความสุขจากการไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มที�และมั�นใจที�มีเพื�อน

ร่วมคิด ร่วมทาํจนงานทุกอยา่งประสบความสาํเร็จ ดงัแผนภูมิที� 21 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดกจิกรรม 

 

ขั�นที� 1 

การศึกษาหาความรู้ 

(Knowledge : K) 

 

  

ขั�นที� 2 

การเสริมสร้างสู่คุณธรรม 

(Moral : M) 

   

 

ขั�นที� 3 

การฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต  

(Living Skill : L) 

 

ขั�นที� 4 

สะทอ้นความคิดผลการปฏบิติังาน 

(Echo : E) 

 

 

ขั�นที� 5 

การเผยแพร่และแบ่งปัน 

(Dissemination : D) 
 

 

หลกัการ 

มุ่งเน้นการจัดกจิกรรมพึ�งตนเองและการมีส่วนร่วมตามความสนใจของนิสิตนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   ระบบสังคม (Social System) 

1.  การร่วมมือกนั 

2.   การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

3.   การปฏิสัมพนัธ์ 

 4.  การทาํงานเป็นทีม 

 

      ระบบสนับสนุน (Support System) 

  1. เอกสาร วสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้ 

  และสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม 

  2.  การดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ 

  3. สถานที�เรียนรู้ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) 

 1.  การร่วมมือกนัเรียนรู้ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ 

 2. การเรียนรู้ร่วมกนัและสร้างสรรคผ์ลงานระหว่างบุคลากรและนิสิตนกัศึกษา 

 3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ

ดา้นจดัการเรียนรู้ 
     

 

เงื�อนไขความสําเร็จ (Success Conditioning ) 

 กระบวนกลุ่มเพื�อการพัฒนาศักยภาพและความเชื�อมั�น 

จากการร่วมคดิ ร่วมปฏบิัติการสู่ความสําเร็จ 

 

                ทกัษะ 

      การดําเนินชีวิต 

ความรู้ คุณธรรม 

ปัจจัยและเงื�อนไขการนําไปใช้ 

คุณลักษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนภูมิที� 21  รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   ขั�นที�  2 การตรวจสอบรูปแบบ ผลการตรวจสอบเพื�อยืนยนัรูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความถูกตอ้งครอบคลุม 

โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ดงัมีรายละเอียดแสดงในตารางที� 
 

ตารางที� 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบเพื�อยนืยนัรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง 

                  คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบั 

                  ปริญญาตรี 

ระดบัคะแนน 
ขอ้ที� ประเด็นการตรวจสอบ ความ 

เหมาะสม 

ความ 

เป็นไปได ้

ความเป็น 

ประโยชน ์

ความถูกตอ้ง 

ครอบคลุม 

1 หลกัการของรูปแบบ (คือมุ่งเนน้การจดักิจกรรม

พึ�งตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการมีส่วนร่วมตามความสนใจของนกัศกึษา 

0.80 0.80 1.00 1.00 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ (คือ เพื�อเพิ�มพนู

ประสบการณ์ในการดาํเนินชีวติตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.00 1.00 1.00 0.80 

3. กระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ “KM-

LED Model” 

    

 3.1 การใหค้วามรู้ 0.80 1.00 1.00 0.80 

 3.2 การเสริมสร้างคุณธรรม 0.80 1.00 1.00 0.80 

 3.3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต 1.00 1.00 1.00 1.00 

 3.4 การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน 1.00 1.00 1.00 0.80 

 3.5 การเผยแพร่และแบ่งปัน 0.80 0.80 1.00 1.00 

4. เงื�อนไขการนาํไปใช ้     

 4.1 ระบบสงัคม 0.80 1.00 1.00 1.00 

 4.2 ระบบสนบัสนุน 1.00 1.00 1.00 0.80 

 4.3 หลกัการตอบสนอง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 4.4 เงื�อนไขความสาํเร็จ 1.00 1.00 1.00 0.80 

5. รูปแบบกิจกรรมโดยภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 
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   จากผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 

และความถกูตอ้งครอบคลุม เพื�อยืนยนัรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง

รายขอ้มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของผูเ้ชี�ยวชาญเสนอ

ต่ออาจารยที์�ปรึกษา เพื�อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ�น ดงันี�  

   2.1 ปรับวตัถุประสงค์ของรูปแบบ จาก “เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ในการ

ดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ

ดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง” เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะที�สั�นและกระชบัขึ�น 

   2.2 ปรับสาํนวนภาษาการเขียนในขั�นตอนที� 2 จาก “การเสริมสร้างคุณธรรม” 

เป็น “การเสริมสร้างสู่คุณธรรม”  เพื�อใหค้ลอ้งจองกบัขั�นตอนที� 1 การใหค้วามรู้ 

   2.3 ปรับสาํนวนภาษาในการเขียน ในขั�นตอนที� 4 จาก “การสะทอ้นผลการ

ปฏิบติังาน (Echo : E) ให้เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน (Evaluation : E) เพื�อให้ถูกตอ้งตาม

ความหมายที�ตอ้งการ 

   2.4 ปรับสาํนวนภาษาในการเขียนอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบให้

สื�อความหมายถึงการนาํไปสู่การปฏิบติัที�ชดัเจนขึ�น  

   ขั�นที� 3 สร้างเครื�องมือ 

   ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครื�องมือประกอบการใชรู้ปแบบ ดงันี�  

   3.1 ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเอกสารที�จดัทาํขึ�นเพื�อให้รายละเอียดเกี�ยวกบัแนวทางการจดักิจกรรม

ฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 แผน ประกอบดว้ย 

    แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1  การใหค้วามรู้ 

    แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2  การเสริมสร้างสู่คุณธรรม 

    แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3  การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต 

    แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

    แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5  การเผยแพร่และแบ่งปัน 

   3.2 คู่มือการใช้รูปแบบเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นเอกสารที�จดัทาํขึ�นเพื�อให้รายละเอียด

เกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อให้ผูจ้ดักิจกรรม

และวิทยากรผูฝึ้กอบรมไดม้ีความเข้าใจและสามารถนํารูปแบบไปใชไ้ด้ โดยในคู่มือจะกล่าวถึง

เหตุผลความเป็นมา เป้าหมาย รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตวัอยา่งปัจจยัและเงื�อนไขในการนาํรูปแบบ

ไปใช ้ขอ้ปฏิบติัสาํหรับผูจ้ดักิจกรรมและวิทยากรผูฝึ้กอบรม แผนการจดักิจกรรม กาํหนดการจดั

ฝึกอบรม และรายการเอกสารอา้งอิงสาํหรับการศึกษาเพิ�มเติม 

   3.3 แบบทดสอบความรู้ เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ� นเพื�อใช้

ประเมินก่อน-หลงัดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 

   3.4 แบบประเมินคุณธรรม เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น เพื�อใช้

ประเมินก่อนดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 และประเมินหลงัดาํเนินการตาม

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 

   3.5 แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจยัสร้าง

ขึ�นเพื�อใชป้ระเมินก่อน 

   3.6 แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเพื�อใช้

บนัทึกผลการเรียนรู้หลงัดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 

   3.7 แบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจยั

สร้างขึ�น เพื�อใชป้ระเมินก่อนดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 และประเมินหลงั

ดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 

   3.8 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ เป็นเอกสารประเมินที�ผูว้ิจยั

สร้างขึ�นเพื�อใชป้ระเมินหลงัดาํเนินการดา้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 

   3.9 แบบสังเกตการณ์ เป็นเอกสารการตรวจสอบในขณะดาํเนินการตาม

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1-5 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และมีการแกไ้ขอยา่งไร 

   3.10 แบบติดตามผล เป็นเอกสารการประเมินที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น เพื�อใชป้ระเมิน

หลงัจากการดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 เสร็จสิ�นแลว้ 6 เดือน 
 

ตอนที� 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิ 

        ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 การทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยันาํไปทดลองใชก้ับนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง จาํนวน 30 คน โดยมีกลุ่มควบคุม จาํนวน 30 คน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ปรากฏผลดงันี�

 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 18-20 
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 2. ผลการวิเคราะห์คุณธรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 21-23 

 3. ผลการวิเคราะห์ทกัษะการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 

24-26 

 4. ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 27-32 

 5. ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ

เดือนที� 6 ดงัตารางที� 33 

 6. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชรู้ปแบบ ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 34 

 7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 8. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการสงัเกตการณ์ 
 

ตารางที� 18  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

ความรู้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 
ระดบัความรู้ T df sig 

ก่อนเรียน 30 10.20 2.50 ปรับปรุง 

หลงัเรียน 30 19.93 4.12 ดี 
12.815 29 .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตารางที� 18 คะแนนความรู้ของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียน มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยคะแนนความรู้หลงัเรียน ( X =19.93, S.D.=     

4.12) อยูใ่นระดบัดี ซึ�งสูงกว่าก่อนเรียน ( X =10.20, S.D.=2.50) ที�อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

ตารางที� 19  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของนกัศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

ความรู้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 
ระดบัความรู้ T df sig 

ก่อนเรียน 30 9.17 2.99 ปรับปรุง 

หลงัเรียน 30 10.53 2.68 ปรับปรุง 
5.882 29 .369* 
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 จากตารางที� 19 คะแนนความรู้ของนกัศึกษากลุ่มควบคุมก่อนและหลงัเรียน ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ โดยคะแนนความรู้หลงัเรียน ( X =10.53, S.D.=     2.68) อยู่ในระดบัดี ซึ�งสูง

กว่าก่อนเรียน ( X =9.17, S.D.=2.99) ที�อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 

ตารางที� 20  ความรู้เรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที� 

                  เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ 
 

ผูต้อบถูก 
ขอ้ที� ประเดน็ขอ้ความ 

จาํนวน ร้อยละ ความหมาย 

ลาํดบั

ที� 

1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�ชี�ถึงแนวทางการดาํรงชีวิต 

และการปฏิบตัิตนของประชาชนทุกระดบัและทุกอาชีพ 
30 100.00 มาก 1 

2. องคป์ระกอบตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดว้ย 3 ห่วง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี)  2 เงื�อนไข (ความรู้และ

คุณธรรม) สู่ความสมดุลใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม 

สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรม) 

26 86.67 มาก 3 

3 เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบตัิแนวทางสายกลาง  

การดาํรงตนแบบประหยดัและตระหนี�ถี�เหนียว 
21 70.00 ปานกลาง 8 

4 การพึ�งตนเองและพึ�งกนัเองเป็นหลกัการสาํคญัของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
23 76.67 ปานกลาง 6 

5 เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่เป็นคนละเรื�องไม่เกี�ยวกนั 23 76.67 ปานกลาง 6 

6 เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบตัิ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

และผูอ้ื�น 
26 

86.67 

 
มาก 3 

7 การปฏิบตัิ4ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งตระหนกัใน

คุณธรรมโด5ยเฉพาะความซื�อสัตยสุ์จริต ความขยนั  

ความอดทน และการแบ่งปัน 

30 100.00 มาก 1 

8 เศรษฐกิจพอเ4พียงเป็นปรัชญาที�มุ่งเนน้แก่ปัญหาความ 

ยากจนของเกษตรกรเป็นหลกั 
25 83.34 มาก 4 

9 การปฏิบตัิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมีความรอบรู้ 

ในสิ�งที�ทาํและใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงั ในการ 

วางแผนและปฏิบตัิ 

24 80.00 มาก 5 

10 เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิเสธความหรูหรา ฟุ่ มเฟือยและความ

เจริญกา้วหนา้ตามกระแสโลกาภวิตัน์ 
26 86.67 มาก 3 
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ตารางที� 20  ความรู้เรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที� 

                  เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ (ต่อ) 
 

ผูต้อบถูก 
ขอ้ที� ประเดน็ขอ้ความ 

จาํนวน ร้อยละ ความหมาย 

ลาํดบั

ที� 

11 โครงการเป็นเครื�องมือขบัเคลื�อนนโยบายหรือแผนงานให้

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
25 83.34 มาก 4 

12 ก่อนเขียนโครงการตอ้งเตรียมขอ้มูลโดยการตอบคาํถาม 

ดว้ย 5 wh 1 H (What When Who Why Where และ How) 
29 96.67 มาก 2 

13 การเขียนโครงการ ดาํเนินการเขียนโดยการคดัลอกโครงการที�

ทาํเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
17 56.67 นอ้ย 12 

14 การตั�งชื�อโครงการนิยมนาํวตัถุประสงคข์องโครงการ 

มาเป็นชื�อโครงการ 
18 60.00 ปานกลาง 11 

15 การเขียนหลกัการและเหตุผล จะตอ้งเกิดจากการศึกษา 

ขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการจาํเป็นที�จะตอ้ง 

จดัโครงการ 

24 80.00 มาก 5 

16 รายละเอียดโครงการจะตอ้งเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนักบั

วตัถุประสงคว์ิธีดาํเนินการ และการประเมินผลโครงการ  
22 73.34 ปานกลาง 7 

17 การเขียนวตัถุประสงคจ์ะเขียนตามความตอ้งการใหเ้กิดขึ�น  

โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณากิจกรรมหลกัของโครงการ 
23 76.67 ปานกลาง 6 

18 การจดักิจกรรมใหด้าํเนินการตามเงื�อนไขความจาํเป็นของ

ทรัพยากรสนบัสนุน เช่น ช่วงเวลาวา่งของวิทยากร ผูบ้ริหาร

หรือความสะดวกของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นหลกั โดยไม่

จาํเป็นตอ้งจดัลาํดบั ก่อน – หลงัของกิจกรรม 

19 63.34 ปานกลาง 10 

19 การระบุเวลาการดาํเนินการไม่ควรระบุเวลาตั�งแต่การเตรียม

โครงการ 
21 70.00 มาก 8 

20 การประเมินผลโครงการ ใชว้ิธีการประเมินความพึงพอใจ 

ต่อโครงการไดเ้พียงอยา่งเดียว 
20 66.67 ปานกลาง 9 

21 ลกัษณะของกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งเนน้

ความมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งสมคัรใจ  

มีเนื�อหากิจกรรมที�หลากหลาย และเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้ม 

26 86.67 มาก 3 

22 กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้กิจกรรม 

การพึ�งตนเอง 
17 56.67 นอ้ย 12 
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ตารางที� 20  ความรู้เรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที� 

                  เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ (ต่อ) 
 

ผูต้อบถูก 
ขอ้ที� ประเดน็ขอ้ความ 

จาํนวน ร้อยละ ความหมาย 

ลาํดบั

ที� 

23 การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาํเนิน 

การตามลาํดบัของกิจกรรม โดยไม่จาํเป็นตอ้งส่งเสริมใหน้าํ

ความรู้และคุณธรรมมาประยกุตใ์ช ้

20 66.67 ปานกลาง 9 

24 ก่อนจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ควรบอก

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
20 66.67 ปานกลาง 9 

25 ขณะจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรดาํเนินการ 

ตามขั�นตอน มีการกระตุน้โดยใชค้าํถามใหน้กัศึกษา 

สะทอ้นถึงความพอประมาณความมีเหตุผล และการ 

มีภูมิคุม้กนัที�ดี 

25 83.34 มาก 4 

26 การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงควรใหน้กัศึกษา

เลือกทาํกิจกรรมบางกิจกรรมตามที�ตอ้งการ 
19 63.34 ปานกลาง 10 

27 การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้ให้

นกัศึกษาทาํผลงาน/ชิ�นงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 
24 80.00 มาก 5 

28 กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้การให ้

ความรู้ความเขา้ใจเป็นหลกั 
26 86.67 มาก 3 

29 กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรเนน้ 

การฝึกทกัษะปฏิบตัิ 
30 100.00 มาก 1 

30 การประเมินผลกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

ควรเชื�อมโยงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุม้กนั ที�ไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

30 100.00 มาก 1 

 

 จากตารางที� 20 ความรู้เรื� องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการและ

วิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะความพอเพียง ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง เมื�อพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�นกัศึกษากลุ่มทดลองตอบถกูในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 29 และ 30 และขอ้ที�นักศึกษากลุ่มทดลองตอบถูกในระดบัน้อย ไดแ้ก่ 

ขอ้ 13, 22 แสดงว่า นกัศึกษาส่วนใหยต่อบถกูในระดบัมาก ซึ�งหมายถึงนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการและวิธีการจัดกิจกรรที�เอื�อต่อ    

การเกิดคุณลกัษณะความพอเพียง เมื�อพิจารณาความเป็นเป็นรายขอ้ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง     

มีความรู้ในขอ้ 1, 29 และ 30 เป็นลาํดบัที� 1 ส่วนขอ้ 13 และ 22 เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ตารางที� 21  เปรียบเทียบคะแนนคุณธรรมโดยรวมของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

คุณธรรม 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบั

คุณธรรม 
T df sig 

ก่อนเรียน 5 2.30 0.40 ตํ�า 

หลงัเรียน 5 3.50 0.34 ปานกลาง 
12.736 58 .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตารางที� 21 พบว่า คะแนนคุณธรรมของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเรียน มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยมีคะแนนคุณธรรมหลงัเรียน ( X =3.50, 

S.D.=0.34) อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ�งสูงกว่าก่อนเรียน ( X =2.30, S.D.=0.40) ที�อยูใ่นระดบัตํ�า 
 

ตารางที� 22  เปรียบเทียบคะแนนคุณธรรมโดยรวมของนกัศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

คุณธรรม 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบั

คุณธรรม 
T df sig 

ก่อนเรียน 5 2.30 0.33 ตํ�า 

หลงัเรียน 5 2.43 0.32 ตํ�า 
.066 58 .948 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตารางที� 22 พบว่า คะแนนคุณธรรมของนักศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน 

ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีคะแนนคุณธรรมหลงัเรียน ( X =2.43, S.D.=0.32) และก่อน

เรียน ( X =2.30, S.D.=0.33) อยูใ่นระดบัตํ�า 
 

ตารางที� 23  คุณธรรมของนกัศึกษา กลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ 
 

ประเดน็คุณธรรม X  S.D. ระดบั 
ลาํดบั

ที� 

ด้านความซื�อสัตย์     

1 ปฏิบตัิกิจกรรมตามขอ้ตกลงและสัญญาที�ใหไ้ว ้ 3.87 0.35 สูง 1 

2 ถาม-ตอบอยา่งมีเหตุผลและไม่จงใจพูดใหผ้ิดไปจาก 

ความจริง 
3.73 0.45 สูง 3 

3 ยอมรับเมื�อกระทาํผิดดว้ยการกล่าวคาํว่า “ขอโทษ” 3.77 0.43 สูง 2 

4 รับผิดชอบต่อหนา้ที�อยา่งเปิดเผยและโปร่งใส 3.50 0.57 ปานกลาง 4 

รวม 3.72 0.35 สูง 2 



 227 

ตารางที� 23  คุณธรรมของนกัศึกษา กลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ (ต่อ) 
 

ประเดน็คุณธรรม X  S.D. ระดบั 
ลาํดบั

ที� 

ด้านความขยนั     

1 พยายามศึกษาคน้ควา้หาเทคนิคต่างๆ ที�ทาํใหก้ารปฏิบตัิ

กิจกรรมนั�นๆ ประสบความสาํเร็จ 
3.70 0.60 สูง 3 

2 ปฏิบตัิกิจกรรมทุกอยา่งดว้ยความพยายามและตั�งใจ  

เพื�อใหเ้กิดผลดีที�สุด 
3.60 0.62 สูง 4 

3 มุ่งมั�นปฏิบตัิกิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมาย 

และเสร็จตามกาํหนด 
3.73 0.64 สูง 2 

4 สนใจใฝ่รู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 3.87 0.63  1 

รวม 3.73 0.51 สูง 1 

ด้านความอดทน     

1 อดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นพร้อมแกไ้ขปรับปรุง 

อยา่งมีเหตุผลดว้ยตนเองก่อนเสมอ 
3.67 0.61 สูง 1 

2 อดทนต่อความไม่พอใจต่างๆ ที�เกิดขึ�นในขณะปฏิบตัิ 

กิจกรรม 
3.53 0.57 สูง 2 

3 อดทนต่อความเหนื�อยลา้เพื�อใหถ้ึงเป้าหมายที�วางไว ้ 3.50 0.57 ปานกลาง 3 

4 จะยนืหยดัอดทนต่อความลาํบากแมจ้ะมีทางเลือกอื�นๆ  

ที�สบายกว่าแต่เป็นทางที�ไม่ถูกตอ้ง 
3.4 0.67 ปานกลาง 4 

รวม 3.53 0.54 สูง 3 

ด้านการแบ่งปัน     

1 อธิบายเกี�ยวกบัการทาํกิจกรรมแก่เพื�อน 3.73 0.45 สูง 1 

2 ช่วยเหลือเพื�อนในการทาํชิ�นงานจนสาํเร็จ 3.73 0.45 สูง 1 

3 ยนิดีรับฟังความทุกข์ของเพื�อน 2.63 0.56 ตํ�า 2 

4 พร้อมแบ่งปันสิ�งต่างๆ แก่เพื�อนโดยไม่หวงัผลตอบแทน  2.03 0.32 ตํ�า 3 

รวม 3.03 0.35 ปานกลาง 4 

โดยภาพรวม 3.50 0.34 ปลางกลาง  

 

 จากตารางที� 23 คุณธรรมของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X =3.50, S.D.=0.34) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง          

มีความขยนัเป็นลาํดบัที� 1 ( X =3.73, S.D.=0.51) มีความซื�อสัตย ์เป็นลาํดบัที� 2  ( X =3.72, S.D.= 
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0.35) มีความอดทน เป็นลาํดับที� 3 ( X =3.53, S.D.=0.54) และมีการแบ่งปัน เป็นลาํดับสุดท้าย 

( X =3.03, S.D.=0.35) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองปฏิบติักิจกรรมตาม

ขอ้ตกลงและสญัญาที�ใหไ้ว ้( X =3.87, S.D.=0.35) มีคะแนนเฉลี�ยเป็นลาํดบัที� 1 และพร้อมแบ่งปัน

สิ�งต่างๆ แก่เพื�อนโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

ตารางที� 24  เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการดาํเนินชีวิตโดยรวมของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  

                  ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนนทกัษะ

การดาํเนินชีวิต 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบัทกัษะ

การดาํเนินชีวิต 
T df sig 

ก่อนเรียน 5 1.56 0.19 พอใช ้

หลงัเรียน 5 4.65 0.29 ดีมาก 
43.906 58 .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

 จากตารางที� 24 พบว่า คะแนนทกัษะการดาํเนินชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลอง ก่อน

และหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.1 โดยมีคะแนนทกัษะการดาํเนินชีวิต

หลงัเรียน ( X =4.65, S.D.=0.29) อยูใ่นระดบัดีมาก ซึ�งสูงกว่าและก่อนเรียน ( X =1.30, S.D.=0.19) 

อยูใ่นระดบัพอใช ้
 

ตารางที� 25  เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการดาํเนินชีวิตโดยรวมของนกัศึกษากลุ่มควบคุม  

                  ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนนทกัษะ

การดาํเนินชีวิต 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบัทกัษะ

การดาํเนินชีวิต 
T df sig 

ก่อนเรียน 5 1.72 0.19 พอใช ้

หลงัเรียน 5 1.91 0.28 พอใช ้
.867 58 .390 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

 จากตารางที� 25 พบว่า คะแนนทกัษะการดาํเนินชีวิตของนักศึกษากลุ่มควบคุม ก่อน

และหลังเรียน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีคะแนนทักษะการดาํเนินชีวิตหลังเรียน 

( X =1.91, S.D.=0.28) และก่อนเรียน ( X =1.72, S.D.=0.19) อยูใ่นระดบัพอใช ้
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ตารางที� 26  ทกัษะการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ 
 

ประเดน็คุณธรรม X  S.D. ระดบั 
ลาํดบั

ที� 

1 ทกัษะในการวางแผนใชจ่้ายเงิน 4.63 0.49 มากที�สุด 2 

2 ทกัษะการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 4.53 0.51 มากที�สุด 3 

3 ทกัษะการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้     

 3.1 ทกัษะในการทาํสารชีวภณัฑ ์(ปุ๋ ยอินทรีย)์ 4.67 0.48 มากที�สุด 5 

 3.2 ทกัษะในการปลูกหม่อน 4.77 0.43 มากที�สุด 3 

 3.3 ทกัษะในการขยายพนัธุ์หม่อน 4.73 0.45 มากที�สุด 4 

 3.4 ทกัษะเทคนิคในการปลูกขา้วลดตน้ทุน 4.60 0.50 มากที�สุด 6 

 3.5 ทกัษะในการปลูกผกัปลอดภยั 4.73 0.45 มากที�สุด 4 

 3.6 ทกัษะในการทาํขา้วตู 4.90 0.31 มากที�สุด 2 

 3.7 ทกัษะในการทาํพวงกุญแจ 4.93 0.25 มากที�สุด 1 

 3.8 ทกัษะในการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั 4.93 0.25 มากที�สุด 1 

รวม 4.78 0.31 มากที�สุด  

โดยภาพรวมทั�งหมด 4.74 0.29 มากที�สุด  
 

 จากตารางที� 26 ทกัษะการดาํเนินชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X =4.78, S.D.=0.31) เมื�อพิจารณาแต่ละทกัษะ พบว่า ทกัษะการลด

รายจ่ายเพิ�มรายไดม้ีคะแนนเฉลี�ยสูงสุดเป็นลาํดบัที� 1 ( X =4.93, S.D.=0.25) ทกัษะในการวางแผน

ใชจ่้ายเงิน เป็นลาํดบัที� 2 ( X =4.63, S.D.=0.49) และทกัษะการบนัทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นลาํดับ

สุดทา้ย ( X =4.53, S.D.=0.51) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีทกัษะในการ

ทาํพวงกุญแจและทกัษะในการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั เป็นลาํดบัที� 1 ( X =4.93, S.D.=0.25) และลาํดบั

สุดทา้ย คือ ทกัษะเทคนิคในการปลกูขา้วลดตน้ทุน ( X =4.60, S.D.=0.50) 
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ตารางที� 27  เปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลอง 

                  ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

คุณลกัษณะ

ความพอเพียง 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบั

คุณลกัษณะ

ความพอเพียง 

T df sig 

ก่อนทดลอง 5 2.11 0.28 นอ้ย 

หลงัทดลอง 5 3.85 0.15 พอใช ้
16.208 29 .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตารางที� 27 พบว่า คะแนนคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองก่อน

และหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยมีคะแนนคุณลกัษณะ

ความพอเพียงหลงัทดลอง ( X =3.85, S.D.=0.15) อยูใ่นระดบัมาก ซึ�งสูงกว่าก่อนทดลอง ( X =2.11, 

S.D.=0.28) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 

ตารางที� 28  เปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน 
 

คะแนน

คุณลกัษณะ

ความพอเพียง 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนเฉลี�ย 

( X ) 

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดบั

คุณลกัษณะ

ความพอเพียง 

T df sig 

ก่อนทดลอง 5 2.31 0.50 นอ้ย 

หลงัทดลอง 5 2.37 0.53 นอ้ย 
18.158 29 0.78 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตารางที� 28 พบว่า คะแนนคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มควบคุมก่อน

และหลงัเรียน ไม่แตกต่างกัน โดยมีคะแนนคุณลกัษณะความพอเพียงหลงัทดลอง ( X =2.37, 

S.D.=0.53) ก่อนทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ตารางที� 29 คะแนนเฉลี�ยความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองแยกเป็นรายขอ้ 
 

กอ่นทดลอง หลงัทดลอง 

คุณลกัษณะความพอเพียง 
X  S.D. 

ระดบั

คุณลกัษณะ 

ลาํดบั 

ที� X  S.D. 
ระดบั

คุณลกัษณะ 

ลาํดบั

ที� 

1 รู้จกัการวางแผนใชจ่้ายเงิน 2.43 0.82 นอ้ย 4 4.07 0.83 มาก 2 

2 การบนัทึกรายรับ – รายจ่าย 1.40 0.89 นอ้ยที�สุด 11 3.63 1.03 มาก 8 

3. ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตาม 

ความจาํเป็น 
1.97 0.93 นอ้ย 9 3.77 0.86 มาก 6 

4. ใช้ทรัพย์สินขอ งตนเอง เช่น เงิ น 

สิ�งของเครื�องใชอ้ย่างประหยดั 
1.97 0.93 นอ้ย 9 3.73 0.83 มาก 7 

5. ใช้ทรัพย์สินส่วนรวมอย่างประหยัด

และคุม้ค่า 
1.67 0.76 นอ้ย 10 3.60 0.62 มาก 9 

6. ปฏิบติัตนและปฏิบติังานดว้ยความ

รอบคอบ และยึดหลกัคุณธรรม 

(ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

2.30 0.60 นอ้ย 5 4.07 0.52 มาก 2 

7. ไม่เอาเปรียบผูอื้�นและไม่ทาํให้ผูอื้�น

เดือดร้อน 
2.27 0.64 นอ้ย 6 3.93 0.37 มาก 5 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอื้�นผิดพลาด 2.47 0.51 นอ้ย 3 3.97 0.49 มาก 4 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 2.30 0.54 นอ้ย 5 3.93 0.64 มาก 5 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอื้�นดว้ยความ

เต็มใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
2.23 0.68 นอ้ย 7 4.00 0.59 มาก 3 

11. วางแผนการเรียนและการใชชี้วิตบน

พื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
2.57 0.68 ปานกลาง 1 4.00 0.26 มาก 3 

12. พยายามหารายไดเ้สริม 2.13 0.86 นอ้ย 8 3.77 0.68 มาก 6 

13. รู้จกัออม 1.03 0.18 นอ้ยที�สุด 12 3.33 0.84 ปานกลาง 10 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยู่ร่วมกบั

ผูอื้�นไดอ้ย่างมีความสุข 
2.77 0.43 ปานกลาง 2 4.10 0.40 มาก 1 

 

 จากตารางที� 29 คะแนนเฉลี�ยคุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่มทดลองแยก

เป็นรายข้อ พบว่า คะแนนเฉลี�ยเพิ�มขึ� นทุกข้อ โดยด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดหลงัการทดลองคือ 

ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างมีความสุข ( X =4.10, S.D.=0.40) อยู่ในระดบัมาก 

รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน ( X =4.07, S.D.=0.83) การปฏิบติัและปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและยึด

หลักคุณธรรม (ซื�อสัตย์ ขยนั อดทน ฯลฯ) ( X =4.07, S.D.=0.52) และรู้จักออม ( X =3.33, 

S.D.=0.84) อยูใ่นระดบัปานกลางเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ตารางที� 30 การประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

โดยเพื�อน 

ผลการประเมิน 

โดยผูส้ังเกตการณ์ 

ผลการประเมิน 

โดยภาพรวม 
คุณลกัษณะ 

พอเพียง 

จาํนวน 

นกัศึกษา 
X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

 30 3.85 0.51 มาก 3.70 0.37 มาก 3.66 0.36 มาก 3.74 0.42 มาก 
 

 จากตารางที� 30 การประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลอง โดยภาพรวม 

จากผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยเพื�อนในกลุ่ม และผลการประเมินโดยผูส้ังเกตการณ์ พบว่า 

หลงัทดลองนกัศึกษามีคุณลกัษณะความพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.74, S.D.=0.42) 
 

ตารางที� 31 คะแนนประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองจากการประเมิน 

                  โดยกลุ่มเพื�อน 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

1. รู้จกัการวางแผนใชจ่้ายเงิน 4.13 0.73 มาก 1 

2. การบนัทึกรายรับ – รายจ่าย 3.60 0.89 มาก 9 

3. ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น 3.73 0.52 มาก 7 

4. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดั 3.77 0.57 มาก 6 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 3.70 0.47 มาก 8 

6. ใชท้รัพยสิ์นและปฏิบตัิงานดว้ยความรอบคอบ และยดึหลกั

คุณธรรม (ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

3.97 0.41 มาก 3 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน 3.90 0.40 มาก 4 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด 3.87 0.43 มาก 5 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 3.77 0.43 มาก 6 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 3.87 0.57 มาก 5 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 4.00 0.70 มาก 2 

12. พยายามหารายไดเ้สริม 3.37 0.72 ปานกลาง 11 

13. รู้จกัออม 2.50 0.57 ปานกลาง 12 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข 3.57 0.77 มาก 10 

โดยภาพรวม 3.70 .37 มาก  

 จากตารางที� 31 พบว่า คุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองจากผลการประเมิน

ตนเองโดยกลุ่มเพื�อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมาก ( X =3.70, S.D.=0.37) ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ      

การวางแผนใชจ่้ายเงิน ( X =4.13, S.D.=0.73) ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด คือ รู้จกัออม ( X =2.50, S.D.=0.57) 
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ตารางที� 32 คะแนนประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองจากการประเมิน 

                  โดยผูส้งัเกตการณ์ 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

1. รู้จกัการวางแผนใชจ่้ายเงิน 4.10 0.71 มาก 1 

2. การบนัทึกรายรับ – รายจ่าย 3.53 0.2 มาก 10 

3. ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น 3.70 0.4 มาก 7 

4. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดั 3.67 0.5 มาก 8 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 3.73 0.2 มาก 6 

6. ใชท้รัพยสิ์นและปฏิบตัิงานดว้ยความรอบคอบ และยดึหลกั

คุณธรรม (ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

4.00 0.6 มาก 2 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน 3.83 0.8 มาก 4 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด 3.77 050 มาก 5 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 3.73 052 มาก 6 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 4.00 053 มาก 2 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 3.93 058 มาก 3 

12. พยายามหารายไดเ้สริม 3.30 0.2 ปานกลาง 11 

13. รู้จกัออม 2.37 0.56 ปานกลาง 12 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข 3.63 0.77 มาก 9 

โดยภาพรวม 3.66 0.36 มาก  
 

 จากตารางที� 32 พบว่า คุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองจากผลการประเมิน

ตนเองโดยผูส้งัเกตการณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.66, S.D.=0.36) ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ การ

วางแผนใชจ่้ายเงิน ( X =4.10, S.D.=0.71) ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด คือ รู้จกัออม ( X =2.37, S.D.=0.56) 
 

ตารางที� 33 คะแนนประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัจากใชรู้ปแบบ    

                  เดือนที� 6 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

1. รู้จกัการวางแผนใชจ่้ายเงิน 5.00 0.00 มากที�สุด 1 

2. การบนัทึกรายรับ – รายจ่าย 4.61 0.50 มากที�สุด 6 

3. ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น 4.68 0.48 มากที�สุด 5 

4. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดั 4.55 0.51 มากที�สุด 7 
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ตารางที� 33 คะแนนประเมินคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัจากใชรู้ปแบบ    

                  เดือนที� 6 (ต่อ) 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 4.61 0.50 มากที�สุด 6 

6. ใชท้รัพยสิ์นและปฏิบตัิงานดว้ยความรอบคอบ และยดึหลกั

คุณธรรม (ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

4.74 0.45 มากที�สุด 4 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน 4.77 0.43 มากที�สุด 3 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด 4.68 0.48 มากที�สุด 5 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 4.35 0.49 มาก 9 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 4.55 0.51 มากที�สุด 7 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 4.84 0.37 มากที�สุด 2 

12. พยายามหารายไดเ้สริม 4.52 0.51 มากที�สุด 8 

13. รู้จกัออม 4.68 0.48 มากที�สุด 5 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข 4.55 0.51 มากที�สุด 7 

โดยภาพรวม 4.65 0.14 มากที�สุด  
 

 จากตารางที� 33 พบว่า คะแนนการติดตามผลคุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษา

กลุ่มทดลองหลงัจากใชรู้ปแบบเดือนที� 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X =4.65, S.D.=0.14) 

ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ การวางแผนใชจ่้ายเงิน ( X =5.00, S.D.=0.00) ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด คือ 

กลา้ทาํในสิ�งที�ถกูตอ้ง ( X =4.35, S.D.=0.49) 
 

ตารางที� 34 คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มทดลองที�มีต่อการใชรู้ปแบบ 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

1. หลกัการของรูปแบบมีความชดัเจนเหมาะสม 4.53 0.51 มากที�สุด 5 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ มีความชดัเจนเหมาะสม 4.70 0.47 มากที�สุด 4 

3. ขั�นตอนที� 1 การใหค้วามรู้ (Knowledge : K)     

 3.1  เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 4.63 0.49 มากที�สุด 3 

 3.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.63 0.49 มากที�สุด 3 

 3.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม 4.37 0.49 มาก 4 

 3.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ 4.33 0.48 มาก 5 
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ตารางที� 34 คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มทดลองที�มีต่อการใชรู้ปแบบ (ต่อ) 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

 3.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.30 0.47 มาก 6 

 3.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ 4.67 0.48 มากที�สุด 2 

 3.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอดความรู้ให้

กวา้งขวางและชดัเจนขึ�น 
4.73 0.45 มากที�สุด 1 

โดยภาพรวม 4.52 0.36 มากที�สุด 6 

4. ขั�นตอนที� 2 การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral : M)     

 4.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 4.87 0.35 มากที�สุด 1 

   4.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษระตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.87 0.35 มากที�สุด 1 

 4.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม 4.87 0.35 มากที�สุด 1 

 4.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ 4.67 0.48 มากที�สุด 3 

 4.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสม 4.63 0.48 มากที�สุด 4 

 4.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ 4.73 0.45 มากที�สุด 2 

 4.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ทาํใหน้กัศึกษามีความตระหนกัใน

คุณธรรมมากขึ�น 

4.87 0.35  มากที�สุด 1 

โดยภาพรวม 4.78 0.34 มากที�สุด 2 

5. ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : L)     

 5.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

 5.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ทาํใหม้ีทกัษะการดาํเนินชีวิตตาม 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ�น 
4.97 0.18 มากที�สุด 1 

โดยภาพรวม 4.97 0.18 มากที�สุด 1 

6. ขั�นตอนที� 4 การประเมินผลปฏิบตัิงาน (Evaluation : E)     

 6.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 4.53 0.51 มากที�สุด 3 
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ตารางที� 34 คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มทดลองที�มีต่อการใชรู้ปแบบ (ต่อ) 
 

ขอ้

ที� 
คุณลกัษณะความพอเพียง X  S.D. ระดบั 

ลาํดบั

ที� 

 6.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.50 0.51 มาก 4 

 6.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม 4.30 0.47 มาก 6 

 6.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ 4.33 0.48 มาก 5 

 6.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.30 0.47 มาก 6 

 6.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ 4.60 0.50 มากที�สุด 2 

 6.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี� รู้จกัประมวลความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนขึ�น 
4.77 0.43 มากที�สุด 1 

โดยภาพรวม 4.47 0.38 มาก 7 

7 ขั�นตอนที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D)      

 7.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 4.90 0.31 มากที�สุด 1 

 7.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.83 0.38 มากที�สุด 2 

 7.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม 4.63 0.50 มากที�สุด 5 

 7.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ 4.60 0.50 มาก 6 

 7.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที�สุด 7 

 7.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ 4.70 0.47 มากที�สุด 4 

 7.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 4.73 0.45 มากที�สุด 3 

โดยภาพรวม 4.70 0.36 มากที�สุด 3 

โดยภาพรวมทั�งหมด 4.67 0.24 มากที�สุด  
 

 จากตารางที� 34 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ที�สุด ( X = 4.67, S.D.=0 .24) โดยนกัศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจอยูใ่นลาํดบัสูงสุด คือ ขั�นตอนที� 

3 การฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต (Living Skill : C) ( X =4.96, S.D.= 0.18) และพึงพอใจในลาํดบัตํ�าสุด 

คือ การประเมินผลการปฏิบติังาน (Evaluation : E) ( X =4.47, S.D.= 0.38) 

 เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ไดแ้ก่ ทุกขอ้ในขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะการ

ดาํเนินชีวิต ( X =4.97, S.D.=0.18) และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ในขั�นตอนที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) ( X =4.30, S.D.=0.47) สื�อน่าสนใจและ
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เหมาะสม ( X =4.30, S.D.=0.47) และระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขั�นตอนที� 4 การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน (Evaluation : E) ( X =4.30, S.D.=0.47)    

 สาํหรับการนาํความรู้และประสบการณ์ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

บอกต่อผูใ้กลิชิด พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองไดเ้ผยแพร่และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ดงันี�  

 1. บอกต่อกบัเพื�อนที�พกัดว้ยกนั ในขอ้ดีของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. บอกต่อพ่อและเพื�อนในหอ้งเรียนเกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. บอกต่อคุณแม่เกี�ยวกบัการทาํนาลดตน้ทุน 

 4. บอกต่อคุณยายเกี�ยวกบัการทาํการเกษตรที�ลงทุนนอ้ยไดก้าํไรมาก 

 5. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�ใชจ่้ายอย่างประหยดั ใช้

แต่สิ�งที�จาํเป็น 

 6. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และพี�ๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�พอเพียง 

 7. บอกต่อคุณพ่อและคุณยา่เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�พอเพียง 

 8. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�พอเพียงและควบคุมค่าใชจ่้าย 

 9. บอกต่อคุณพ่อ และเพื�อนๆ ของพ่อเกี�ยวกบัการลดตน้ทุนในการทาํนา 

 10. บอกต่อคุณป้า และพี�สาวเกี�ยวกบัการปลกูผกัและการยดึหลกัคุณธรรมประจาํใจ 

 11. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการปลูกผกั ปลูกหม่อน สารชีวภณัฑ ์

ปลอดภยัแก่สุขภาพ 

 12. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และพี�ๆ ในการใชชี้วิตที�พอเพียงทาํให้ปลอดหนี� สิน และมี

ความสุขยิ�งขึ�น 

 13. บอกต่อคุณพ่อ คุณป้า เพื�อน เกี�ยวกบัวิธีปลูกผกั ปลูกหม่อน ทาํขา้วตู ทาํดอกไม ้

ทาํกุญแจ และการใชชี้วิตที�พอเพียงช่วยใหป้ลอดหนี� สิ�น และมีความสุข 

 14. บอกต่อคุณพ่อเกี�ยวกบัการทาํเกษตร ปลกูผกั ปลกูหม่อนและการขยายพนัธุ ์ที�ช่วย

เพิ�มรายไดแ้ก่ครอบครัว 

 15. บอกต่อคุณพ่อเกี�ยวกบัการทาํนาที�ลดตน้ทุน ช่วยใหเ้พิ�มรายไดแ้ก่ครอบครัว 

 16. บอกต่อคุณป้าเกี�ยวกบัการทาํเกษตรที�ปลอดสารพิษช่วยใหชี้วิตดีขึ�น 

 17. บอกต่อคุณพ่อ คุณตา คุณยาย และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตแบบพอเพียง ทาํให้

มีความสุขดียิ�งขึ�น 

 18. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ พี�ชายเกี�ยวกบัการขยายพนัธุ์หม่อน ปลูกผกัปลอดสารพิษ 

และการใชชี้วิตที�พอเพียง 
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 19. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า และพี�ๆ เกี�ยวกบัการทาํนาลดตน้ทุน การทาํสารชีว

ภณัฑ ์การทาํขา้วตู บนัทึกรายรับรายจ่ายและทาํดอกไม ้

 20. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และพี�ๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตพอเพียง วางแผนค่าใชจ่้าย 

 21. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกับการใช้ชีวิตที�พอเพียง ช่วยให้ไม่มี

หนี� สิน สามารถปลดหนี�ได ้

 22. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และคนที�รู้จกับนรถเมล ์เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามเศรษฐกิจ

พอเพียง ช่วยใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัที�ดีในการดาํเนินชีวิต 

 23. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการทาํงานทุกอยา่งที�ดี 

 24. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�ยดึถือคุณธรรมและความรู้ 

 25. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการปลกูผกัปลอดสารพิษ 

 26. บอกต่อเพื�อน เกี�ยวกบัการใชชี้วิตที�พอเพียง 

 27. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า และเพื�อนๆ เกี�ยวกบัการใชจ่้ายอยา่งประหยดั 

การเพิ�มรายไดโ้ดยการปลกูผกัสวนครัว และการใชชี้วิตที�ยดึถือคุณธรรมประจาํใจ 

 28. บอกต่อพี�สาว นอ้งสาว เกี�ยวกบัการปลกูผกัปลอดภยั 

 29. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ และเพื�อน เกี�ยวกบัประหยดัค่าใชจ่้าย วางแผนค่าใชจ่้ายและ

บนัทึกค่าใชจ่้าย 

 30. บอกต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณอา ที�ทาํนาโดยนาํเทคนิคการลดตน้ทุนในการทาํนาไปใช ้

 และจากการวิเคราะห์แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลงัจากเรียนรู้ตาม

กระบวนการจดักิจกรรมขั�นที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) ขั�นที� 2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม 

(Moral : M) และขั�นที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : L) ซึ�งผลการวิเคราะห์จาํแนกเป็น 3 

ประเด็น คือ 1) สิ�งที�ได้รับตามที�คาดหวงั 2) สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และ 3) สิ�งที�ไดรั้บโดยไม่

คาดหวงั เมื�อวิเคราะห์สิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั พบว่า นกัศึกษารู้สึกตื�นเตน้กบัเศรษฐกิจพอเพยีงซึ�งเป็น

ศาสตร์ของพระราชา ทั�งๆ ที�ไดย้นิไดฟั้งมาบา้ง แต่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ จึงคาดหวงัว่าการมาทาํกิจกรรมครั�ง

นี�  จะไดค้วามรู้ แนวคิด ทกัษะการปฏิบติัที�สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตได ้ดงัที�นกัศกึษาสะทอ้น

ผล ดงันี�  
 

 “มาสมคัรดว้ยความตื�นเต้นครับ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ของพระราชา 

คาดหวงัว่าจะไดค้วามรู้และทกัษะต่างๆ ที�จะนาํมาใชไ้ด ้แมว้่าจะไดย้นิไดฟั้งมาบา้ง แต่ยงัไม่เขา้ใจ” 

นกัศกึษา 
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 “ตื�นเต้นครับ ผมคิดว่าโอกาสที�จะเรียนรู้แบบนี�  ค่อนข้างยาก ผมอยากรู้ อยากมี

ประสบการณ์ที�นาํไปใชใ้นชีวิต” 

นกัศกึษา 

 “ตื�นเตน้มากเลย ที�จะไดเ้รียนรู้เรื� องวิจยัและศาสตร์ของพระราชาที�ตนเองยงัไม่เขา้ใจ

มาก่อน และคาดว่าจะได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื� องความพอเพียงและแนวคิดบางประการ ที�

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้และทาํใหเ้ราไดป้ระสบการณ์มากขึ�น” 

นกัศกึษา 
 

 “คาดว่าจะไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงทั�งภาคทฤษฎีและไดล้งมือทาํจริงๆ 

และคาดว่าจะไดน้าํความรู้ไปปรับใชก้บัครอบครัวและสมาชิกคนใกลต้วัดว้ย” 

นกัศกึษา 
 

 “คาดว่าจะไดค้วามรู้ในทางทฤษฎีและทกัษะปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพียงอนัจะเป็น

ประสบการณ์ที�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต” 

นกัศกึษา 
 

 เมื�อวิเคราะห์สิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั พบว่า นักศึกษาไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจและ

แนวทางปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความตระหนกัในการใชจ่้าย คือ รู้จกัใชจ่้าย

ตามความจาํเป็น มิใชใ้ชจ่้ายตามความตอ้งการ รู้จกัการวางแผนค่าใชจ่้าย การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

การลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้ซึ� งไดแ้ก่ การทาํสารชีวภณัฑ์ การปลูกผกัปลอดสาร การปลูกหม่อน    

การขยายพนัธุ์พืช เทคนิคการทาํนาลดตน้ทุน การทาํขา้วตู การทาํพวงกุญแจและการทาํดอกไม ้    

ผา้ใยบวั ตลอดจนตระหนกัคุณธรรมที�ใชใ้นการทาํงาน ไดแ้ก่ ความอดทน การช่วยเหลือแบ่งปนกนั 

ความพยายามและความซื�อสัตยสุ์จริต ซึ�งความรู้ คุณธรรม และทกัษะดงักล่าวช่วยเสริมสร้างให้

นักศึกษามีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ�น ดงัที�นักศึกษา 

เขียนสะทอ้นผล ดงันี�  
 

 “ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติ ได้เกิดความ

ตระหนกัในเรื�องค่าใชจ่้าย ใหจ่้ายในสิ�งที�จาํเป็นมิใช่ตอ้งการ ให้รู้จกัวางแผนในการใชจ่้าย บนัทึก

รายรับ-รายจ่าย รู้จกัการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้โดยทาํสารชีวภณัฑ์ ปลูกผกัปลอดสาร ปลูกหม่อน 

ขยายพนัธุพ์ืช เทคนิคการทาํนาลดตน้ทุน การทาํขา้วตู การทาํพวงกุญแจ และทาํดอกไมผ้า้ใยบวั 

นกัศกึษา 
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 “ไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการนี�มาก เขา้ใจและไดฝึ้กทาํหลายอย่าง เช่น พวง

กุญแจ ดอกไมผ้า้ใยบวั ขา้วตู ปลกูหม่อน ปลกูแตงกว่า ขยายพนัธุ์หม่อน ทาํปุ๋ยชีวภณัฑ์ เทคนิคทาํ

นาลดตน้ทุน และยงัรู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน ฝึกทาํรายรับ-รายจ่าย และใหรู้้จกัลดรายจ่ายที�ไม่จาํเป็น 

รู้จกัหารายไดเ้สริม และยงัไดคุ้ณธรรมที�ใชใ้นการทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ ความอดทน 

การช่วยเหลือกัน ความขยนั และความซื�อสัตย ์ซึ�งทาํให้เรามีประสบการณ์มากขึ� น อยากบอกว่า

โครงการมีประโยชน์ที�คุม้ค่าจริงๆ” 

นกัศกึษา 
 

 “ไดค้วามรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในทางทฤษฎีและการปฏิบติั 

ได้ไปทราบจริงๆ ว่าเขาใช้ประโยชน์จากทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร และประสบ

ความสําเร็จอย่างดี มีความประทับใจวิทยากรที�สอนทุกคน และวิทยากรชุมชนที�สอนการทํา       

สารชีวภณัฑ ์ปลกูผกั ปลกูหม่อน ขยายพนัธห์ม่อน ทาํขา้วตู ทาํดอกไมผ้า้ใยบวั และทาํกุญแจ ไดฝึ้ก

ความอดทน ความพยายาม การแบ่งปันช่วยเหลือกนั และซื�อสัตย ์สนุกมากกบักิจกรรมคิดนอก

กรอบ พรีเซ็น และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ทศัตคติของคนต่างวยัต่างอาชีพ” 

นกัศกึษา 
 

 “ไม่ผดิหวงัเลย หนูชอบทุกกิจกรรม วิทยากรเก่งมากและไม่น่าเบื�อ โดยเฉพาะกิจกรรม

คิดนอกกรอบ สนุกมาก” 

นกัศกึษา 
 

 “กิจกรรมการใหเ้หตุผลเกี�ยวกบัคุณธรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที�ดีมาก เป็นประโยชน์กบั

วิชาที�เรียน และเป็นแนวทางการทาํงานและการดาํเนินชีวิต” 

นกัศกึษา 
 

 “ไดรู้้ว่าการเขียนโครงการตอ้งมีรายละเอียดเยอะมาก” 

นกัศกึษา 
 

 “เพิ�งรู้ว่ากิจกรรมที�เราจดักนั ช่วยใหเ้กิดความพอเพียงได ้แต่เราไม่รู้มาก่อน” 

นกัศกึษา 
 

 เมื�อวิเคราะห์สิ�งที�ไม่ได้รับตามที�คาดหวัง พบว่า นักศึกาส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่มี” 

เพราะทุกสิ�งที�ไดรั้บมีประโยชน์มาก แต่มีนักศึกษา จาํนวน 3 คน สะทอ้นให้เห็นว่าสิ�งที�ไม่ไดรั้บ

ตามที�คาดหวงั คือ ยงันาํความรู้เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชไ้ดไ้ม่เต็มที� 

เนื�องจากไม่ไดล้งมือทาํมาจริง เพราะไม่ใช่เป็นฤดูการทาํนา ดงัที�นกัศึกษาเขียนสะทอ้นผล ดงันี�  
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 “ไม่มีนะครับ เพราะจากสิ�งที�ไดรั้บนั�นมีประโยชน์มาก” 

นกัศกึษา 

 

 “ก็ไม่มีนะครับ ไดรั้บตามที�คาดหวงัหมดครับ บางกิจกรรมไดม้ากกว่าที�คาดหวงัดว้ย” 

นกัศกึษา 
 

 “ไม่มีค่ะ หนูไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมครั� งนี�มากจริงๆ” 

นกัศกึษา 
 

 “ยงันาํความรู้เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไ้ดไ้ม่เต็มที� เพราะยงัไม่ไดล้งมือทาํมาจริง” 

นกัศกึษา 
  

 “ไม่ไดล้งมือทาํนา เพราะไม่ใช่ฤดูทาํนา” 

นกัศกึษา 
 

 “ไม่ไดล้งมือทาํนา เพราะครอบครัวผมประกอบอาชีพนี�  แต่ก็ดีใจที�ไดว้ิธีการลดตน้ทุน

การทาํนา และทกัษะต่างๆ ที�นาํไปใชไ้ด”้ 

นกัศกึษา 
 

 เมื�อวิเคราะห์สิ� งที�ไม่ได้รับโดยไม่คาดหวงั พบว่า นักศึกษาประทับใจในการจัด

กิจกรรมครั� งนี�  คือ มิตรภาพระหว่างนักศึกษากบัวิทยากร และคณะทาํงาน ประสบการณ์อนัมี

ประโยชน์และมีคุณค่าของวิทยากร การดูและเอาใจใส่และความเป็นกนัเองของคณะทาํงาน และยงั

ไดท้กัษะต่างๆ ที�สามารถนําไปใชใ้นการเรียนและการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

ทกัษะการนาํเสนองาน ทกัษะการคิดนอกกรอบ ทกัาะการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ทกัษะการตดัสินใจ 

บนพื�นฐานของความรู้และคุณธรรม และทักษะที�สําคัญคือ วิธีการเรียนรู้ หลกัการของความ

พอเพียง ซึ�งสามารถนาํไปใชไ้ดต้ลอดชีวิต ดงันี�  
 

 “สิ�งที�ไดรั้บโดยไม่คาดหวงั คือ มิตรภาพระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม วิทยากร และพี�ๆ   

ที�จดัโครงการ ความรู้และประสบการณ์อนัมีประโยชน์และมีคุณค่าพร้อมถ่ายทอดของวิทยากร  

การเอาใจใส่ดูแลอยา่งเป็นกนัเองของพี�ๆ ที�จดัโครงการ ตลอดจนความสามคัคีผกูพนักนัระหว่าง

พวกเรา อีกทั�งได้รับทกัษะต่างๆ ในการเรียนและการใชชี้วิต เช่น ทกัษะการทาํงานกลุ่ม ทกัษะ   

การนาํเสนองาน ทกัษะการคิดนอกกรอบ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ทกัษะ   

การตดัสินใจการทาํงานที�ตอ้งใชค้วามรู้และคุณธรรมมาตดัสินใจ และที�สาํคญัไดว้ิธีการเรียนรู้

หลกัการความพอเพียง ซึ�งสามารถนาํไปใชไ้ดต้ลอดชีวิต” 
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 “ไม่คาดคิดว่าการเขา้ร่วมโครงการนี�  จะไดรั้บความรู้จากวิทยากรหลายท่านที�พร้อม

และยนิดีถ่ายทอดความรู้ใหน้กัศึกษา ตอนแรกคิดว่ามนัจะน่าเบื�อ เพราะแยกแนววิชาการ แต่เอาเขา้

จริงมนักลบัสนุกมาก ไม่ไดน่้าเบื�ออย่างที�คิด อีกทั�งยงัทาํให้เรากลา้แสดงออก กลา้คิดนอกกรอบ

มากขึ�นอยา่งที�ไม่เคยเป็นมาก่อน” 

นกัศกึษา 
 

 “สิ�งที�ได้เห็นทุกๆ วนัที�มาทาํกิจกรรม คือ ได้เห็นความสุข ความภูมิใจของพวกเรา      

ที�ไดม้าเรียนรู้ศาสตร์ของพระราช ซึ�งไม่ไดค้าดคิดมาก่อน” 

นกัศกึษา 
 

 “ได้ประสบการณ์ใหม่ของชีวิต และได้ทราบและรู้จักบุคคลต่างๆ ที�กองกิจการ

นักศึกษา กลุ่ม Young Smart Farmers (YSF นครปฐม) ซึ� งทราบมาว่าเป็นกลุ่มที� รัฐบาลให้

ความสาํคญัและสนบัสนุน กลุ่มเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ของป้าแจ๋ว รู้จกัพี�ๆ 

นอ้งๆ คณะต่างๆ ทาํใหเ้รามีทกัษะทางสงัคมมากขึ�น” 

นกัศกึษา 
 

 “ไดรั้บมิตรภาพจากการทาํงานครั� งนี�  และความรู้ประสบการณ์ ทกัษะที�นอกจากการ

เรียนในหอ้งเรียน ไดรั้บความสดชื�นของธรรมชาติ ความหอมของตน้ขา้ว และไดเ้ห็นวิถีชีวิตของ

ชาวบา้น” 

นกัศกึษา 

 

ตอนที� 4  ผลการประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิ 

 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 การประเมินผลรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญา ผูว้ิจยัดาํเนินการประเมินการใชรู้ปแบบและ

ปรับปรุงรูปแบบ โดยการประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 8 คน ในประเด็นเกี�ยวกับ หลกัการ 

วตัถุประสงค ์กระบวนการจดักิจกรรมและเงื�อนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

ขอ้มลูจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ และผลการวิจยัมาประมวลทบทวนเพื�อพิจารณาปรับปรุง

แกไ้ขพร้อมนาํเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมที�มีประสิทธิภาพ เหมาะสม นาํไปใชไ้ด ้เป็นประโยชน์ 

และถกูตอ้งครอบคลุมยิ�งขึ�น ดงัมีรายละเอียดในตารางที� 35 
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ตารางที� 35 สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด 

                  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ฉบบัสมบูรณ์) 
 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

1. หลกัการของรูปแบบ 

    มุ่งเนน้การจดักจิกรรมการพึ�งตนเองและ

การมีส่วนร่วมตามความสนใจของนกัศกึษา 

1. หลกัการของรูปแบบ 

    มุ่งเนน้การจดักจิกรรมการพึ�งตนเองและ

การมีส่วนร่วมตามความสนใจของนกัศกึษา 

คงเดิม 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  

    เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ 

ดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง  

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  

    เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ 

ดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง  

คงเดิม 

3. กระบวนการจดักิจกรรม 3. กระบวนการจดักิจกรรม คงเดิม 

    3.1 การใหค้วามรู้ (Knowledge : K) 

หมายถึง การใหค้วามรู้เชิงปฏิบตัิการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ที�เอื�อใหเ้กิดความพอเพียง  

ซึ� งประกอบดว้ย ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั 

ที�ดี ประกอบดว้ยขั�นตอน ดงันี�  

    3.1 การใหค้วามรู้ (Knowledge : K) 

หมายถึง การใหค้วามรู้เชิงปฏิบตัิการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ที�เอื�อใหเ้กิดความพอเพียง  

ซึ� งประกอบดว้ย ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั 

ที�ดี ประกอบดว้ยขั�นตอน ดงันี�  

  

          (1) วางแผนแลว้เตรียมพร้อม

ดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� 

อุปกรณ์ วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ 

เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง และนกัศึกษา  

          (1) วางแผนแลว้เตรียมพร้อม

ดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� 

อุปกรณ์ วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ 

เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง และนกัศึกษา  

 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มกนัเอง กลุ่มละ 3-6 คน 

แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดาํเนินการ

ประเมินก่อนเรียนดา้นความรู้ คุณธรรม 

ทกัษะการดาํเนินชีวิตและคุณลกัษณะความ

พอเพียงก่อนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มกนัเอง กลุ่มละ 3-6 คน 

แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดาํเนินการ

ประเมินก่อนเรียนดา้นความรู้ คุณธรรม 

ทกัษะการดาํเนินชีวิตและคุณลกัษณะความ

พอเพียงก่อนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 

 

         (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยการตั�งคาํถามหรือประเดน็ปัญหาให้

ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและตอบ  

         (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยการตั�งคาํถามหรือประเดน็ปัญหาให้

ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและตอบ  
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ตารางที� 35 สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด 

                  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ฉบบัสมบูรณ์) (ต่อ) 
 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่   

ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่   

คงเดิม 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหา

และแนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละกลุ่ม

เพื�อมาปรับปรุงและพฒันาในการ

ดาํเนินการครั� งต่อไป 

         (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหา

และแนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละกลุ่ม

เพื�อมาปรับปรุงและพฒันาในการ

ดาํเนินการครั� งต่อไป 

คงเดิม 

    3.2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : 

M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศทาง

สังคมจริยธรรมดา้นความซื�อสัตย ์ความ

ขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ให้

ผูเ้รียนไดม้ีความเขา้ใจและประสบการณ์

ดา้นคุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์

ต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

    3.2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : 

M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศทาง

สังคมจริยธรรมดา้นความซื�อสัตย ์ความ

ขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ให้

ผูเ้รียนไดม้ีความเขา้ใจและประสบการณ์

ดา้นคุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์

ต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 

 

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยการตั�งคาํถามหรือประเดน็ปัญหาเพื�อ 

ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและให้

เหตุผลเกี�ยวกบัคาํถามหรือประเดน็ปัญหา

นั�นๆ ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่  

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยการตั�งคาํถามหรือประเดน็ปัญหาเพื�อ 

ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและให้

เหตุผลเกี�ยวกบัคาํถามหรือประเดน็ปัญหา

นั�นๆ ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่  
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ตารางที� 35 สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด 

                  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ฉบบัสมบูรณ์) (ต่อ) 
 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการประเมินหลงัเรียนพร้อมร่วมกนั

สรุปพฤติกรรมคุณธรรมแต่ละดา้น สรุป

ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา มาปรับปรุง

และพฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการประเมินหลงัเรียนพร้อมร่วมกนั

สรุปพฤติกรรมคุณธรรมแต่ละดา้นสรุป

ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา มาปรับปรุง

และพฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

คงเดิม 

     3.3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) 

หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมที�บูรณาการ

เชื�อมโยง (Lintegration) กบัประสบการณ์

เดิมดา้นความรู้และคุณธรรมกบัทกัษะชีวิต

พื�นฐาน อนัประกอบดว้ย การวางแผนใช้

จ่ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการ

ลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้โดยผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

     3.3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) 

หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมที�   บูรณาการ

เชื�อมโยง (Lintegration) กบัประสบการณ์

เดิมดา้นความรู้และคุณธรรมกบัทกัษะชีวิต

พื�นฐาน อนัประกอบดว้ย การวางแผนใช้

จ่ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการ

ลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้โดยผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียม สถานที� อุปกรณ์

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษาที�ผ่านการทดสอบ

ความรู้และคุณธรรมที�เสริมสร้าง

คุณลกัษณะ 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียม สถานที� อุปกรณ์

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษาที�ผ่านการทดสอบ

ความรู้และคุณธรรมที�เสริมสร้าง

คุณลกัษณะ 

 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ที� 3 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ที� 3 

 

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยใหผู้เ้รียนแต่ละรายงานหรือสะทอ้น

ปัญหาพร้อมหาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกบั

วิทยากรในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงค์

การเรียนรู้หรือไม่ 

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มรายงานหรือ

สะทอ้นปัญหาพร้อมหาแนวทางแกปั้ญหา

ร่วมกบัวิทยากรในขณะดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพื�อตรวจสอบว่าเป็นไปตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
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รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหา 

และแนวทางแกไ้ขปัญหามาปรับปรุงและ

พฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหา 

และแนวทางแกไ้ขปัญหามาปรับปรุงและ

พฒันาในการดาํเนินการครั� งต่อไป 

 

     3.4 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

(Evaluation : E) หมายถึง การใหผู้เ้รียนแต่

ละกลุ่ม สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�

ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�

คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม ซึ� งเป็นการ

ประเมินตวัเอง ทบทวน ขยายความรู้หรือ

ประสบการณ์ใหช้ดัเจน ถูกตอ้งแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ เพื�อเป็นการประเมินผลตวัเอง 

ทบทวน ขยายความรู้หรือประสบการณ์ให้

ชดัเจน ถูกตอ้ง ครอบคลุมยิ�งขึ�น 

ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ยดงันี�  

     3.4 การประเมินผลปฏิบตัิงาน 

(Evaluation : E) หมายถึง การใหผู้เ้รียนแต่

ละกลุ่ม สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�

ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�

คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม ซึ� งเป็นการ

ประเมินตวัเอง ทบทวน ขยายความรู้หรือ

ประสบการณ์ใหช้ดัเจน ถูกตอ้งแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ เพื�อเป็นการประเมินผลตวัเอง 

ทบทวน ขยายความรู้หรือประสบการณ์ให้

ชดัเจน ถูกตอ้ง ครอบคลุมยิ�งขึ�น 

ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ยดงันี�  

 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

          (1) วางแผนเพื�อเตรียมความพร้อม 

(Plan : P) โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ 

วิทยากร เอกสาร/สื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�

เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิมกลุ่ม 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิมกลุ่ม 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 

 

           (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : 

C) โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มนาํ

รายละเอียดที�ไดส้ะทอ้นความคิดมาเขียน

สรุป เป็นผลงานเพื�อเผยแพร่ในขณะที�

ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตรวจสอบว่า

เป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

           (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : 

C) โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มนาํ

รายละเอียดที�ไดส้ะทอ้นความคิดมาเขียน

สรุป เป็นผลงานเพื�อเผยแพร่ในขณะที�

ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตรวจสอบว่า

เป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
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รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มนาํรายงาน

สรุปผลงานมาจดันิทรรศการเพื�อเผยแพร่

และแบ่งปันสู่บุคคลอื�นเพื�อนาํไปปรับปรุง

และพฒันาต่อไป 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มนาํรายงาน

สรุปผลงานมาจดันิทรรศการเพื�อเผยแพร่

และแบ่งปันสู่บุคคลอื�นเพื�อนาํไปปรับปรุง

และพฒันาต่อไป 

 

     3.5 การเผยแพร่และแบ่งปัน 

(Dissemination : D) หมายถึง การนาํเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มได้

สร้างสรรคข์ึ�นมา ผ่านการจดันิทรรศการ 

ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

3.5 การเผยแพร่และแบ่งปัน 

(Dissemination : D) หมายถึง การนาํเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มได้

สร้างสรรคข์ึ�นมา ผ่านการจดันิทรรศการ 

ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ดงันี�  

คงเดิม 

          (1) วางแผนแลว้เตรียมพร้อม

ดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียม

สถานที�นิทรรศการ Power point เสนอ

ผลงาน เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

          (1) วางแผนแลว้เตรียมพร้อม

ดาํเนินการ (Plan : P) โดยการเตรียม

สถานที�นิทรรศการ Power point เสนอ

ผลงาน เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งและนกัศึกษา 

 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นกัศึกษาจดักลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจง้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ที� 5 

          (2) ดาํเนินการ (Do : D) โดยการให้

นักศึกษาจัดกลุ่มเดิม กลุ่มละ 3-6 คน แจ้ง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที� 5 

 

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มไดเ้ผยแพร่และ

แบ่งปันความรู้กบัผูเ้ยี�ยมชมนิทรรศการ 

ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่   

          (3) ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) 

โดยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มไดเ้ผยแพร่และ

แบ่งปันความรู้กบัผูเ้ยี�ยมชมนิทรรศการ 

ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้หรือไม่   

 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการรวบรวมขอ้เสนอแนะจากการ

เผยแพร่และแบ่งปันมาปรับปรุงและ

พฒันาการดาํเนินงานในครั� งต่อไป 

          (4) ปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

โดยการรวบรวมขอ้เสนอแนะจากการ

เผยแพร่และแบ่งปันมาปรับปรุงและ

พฒันาการดาํเนินงานในครั� งต่อไป 
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รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัเดิม) 

รูปแบบการจดักิจกรรม 

(ฉบบัสมบูรณ์ 
การปรับปรุงแกไ้ข 

4. เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 4. เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้  

    4.1 ระบบสังคม (Social System) คือ 

การใหน้กัศึกษาร่วมมือกนั (Callaborative) 

แบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั (Sharing) มี

การปฏิสัมพนัธ์ (Relationship) และ

ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Teamwork)  

    4.1 ระบบสังคม (Social System) เป็นการ

ใหน้กัศึกษาร่วมกนัทาํงาน (Callaborative) 

แบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้(Sharing) มีการ

ปฏิสัมพนัธ์กนัทั�งนกัศึกษาดว้ยกนั เจา้หนา้ที�

และวิทยากรอยา่งต่อเนื�อง พร้อมส่งเสริมการ

ทาํงานเป็นทีม (Teamwork)  

เพิ�มเติมขอ้ความให้มี

ความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

     4.2 ระบบสนบัสนุน (Support System) คือ 

การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสื�อใหเ้พียงพอ

ต่อการจดักจิกรรม และเวลาในการจดั

กิจกรรมใหม้ีความยดืหยุน่มากขึ�น ตลอดจน

อาํนวยความสะดวกต่าง  ๆเพื�อแกปั้ญหา

ในขณะดาํเนินการใหส้าํเร็จลุลว่งดว้ยด ี

     4.2 ระบบสนับสนุน (Support System) 

เป็นการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสื�อที�มี

มุมมองหลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอ มี

ความยืดหยุน่เกี�ยวกบัเวลาในการจัดกิจกรรม  

พร้อมอาํนวยความสะดวกใหทุ้กคนไดป้ฏิบตัิ 

เพิ�มเติมและปรับ

ขอ้ความใหม้ีความ

สมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

     4.3 หลกัการตอบสนอง (Principle of 

Reaction) คือ การกระตุน้ใหน้กัศึกษา

ร่วมมือกนัปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งเตม็ที� 

ร่วมกนัรับผิดชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

และร่วมคิดสร้างชิ�นงานไดส้าํเร็จ 

    4.3 ระบบการตอบสนอง (Respond 

System) เป็นการกระตุน้ใหค้ิด “ทุกอยา่ง

ตอ้งเพียงพอ” ก่อนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 

และชิ�นงาน พร้อมร่วมมือกนัรับผิดชอบ

งานที�ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ 

เ พิ� ม เ ติ มแ ล ะ ป รั บ

ข้อความให้มีความ

สมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

     4.4 เงื�อนไขความสาํเร็จ (Success 

Conditioning) คือ การใชก้ระบวนการกลุ่ม 

(Group Process) ทาํใหทุ้กคนมีความสุข

จากการไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่ง

เตม็ที�และมั�นใจที�มีเพื�อนร่วมคิด ร่วมทาํจน

งานทุกอยา่งประสบความสาํเร็จ  

     4.4 เงื�อนไขความสาํเร็จ (Success 

Conditioning) คือ การใชก้ระบวนการกลุ่ม 

(Group Process) ทาํใหทุ้กคนมีความสุข

จากการไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่ง

เตม็ที�และมั�นใจที�มีเพื�อนร่วมคิด ร่วมทาํจน

งานทุกอยา่งประสบความสาํเร็จ 

คงเดิม 

5. รูปแบบการนาํเสนอ 

    นาํเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวน 

การจดักิจกรรม และเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้

5. รูปแบบการนาํเสนอ 

    นาํเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี ประกอบดว้ย กระบวนการจดักิจกรรม 

และการนาํรูปแบบไปใช ้ 

ปรับรูปแบบให้มี

เฉพาะประเดน็

สาํคญั ส่วน

รายละเอียดยอ่ยให้

นาํเสนอประกอบไว้

หนา้ต่อไป 



รูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

(KM-LED  Model)  
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องค์ประกอบของรูปแบบการจดักจิกรรม “KM-LED Model” 
 

หลกัการ 

 มุ่งเนน้การจดักิจกรรมพึ�งตนเอง และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาตามความสนใจของ

นกัศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 

กระบวนการจดักจิกรรม 

     ขั�นตอนที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) หมายถึง การให้ความรู้เชิงปฏิบติัการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เอื�อให้

เกิดความพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 

 ขั�นตอนที� 2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศ

ทางสงัคมจริยธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ให้ผูเ้รียนไดม้ีความ

เขา้ใจและประสบการณ์ดา้นคุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์ต่างๆ 

 ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมที�บูรณา

การเชื�อมโยง (Lintegration) กบัประสบการณ์เดิมดา้นความรู้และคุณธรรมกบัทกัษะชีวิตพื�นฐาน 

อนัประกอบดว้ย การวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ 

 ขั�นตอนที� 4 การประเมินผลการปฏิบติังาน  (Evaluation : E) หมายถึง การใหผู้เ้รียนแต่

ละกลุ่ม สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�

ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั 

 ขั�นตอนที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) หมายถึง การนําเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้ร้างสรรคขึ์�นมา ผา่นการจดันิทรรศการ 
 

การนํารูปแบบไปใช้ 

 ในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะตอ้งคาํนึงถึง 

 1. ระบบสงัคม 
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  โดยให้นักศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั� งในห้องเรียนและนอก

หอ้งเรียน เช่น ทาํกิจกรรมกลุ่ม ทาํผลงาน/ชิ�นงาน การนาํเสนองานกลุ่ม สะทอ้นผลเรียนรู้ การจดั

นิทรรศการ และการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เน้นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การ

ปฏิสมัพนัธ ์และส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 

 2. ระบบสนบัสนุน 

  2.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสื�อใหเ้พียงพอ 

  2.2 ยดืหยุน่ระยะเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม 

  2.3 อาํนวยความสะดวกต่างๆ กรณีที�นักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 3. หลกัการตอบสนอง 

  3.1 กระตุน้ใหน้กัศึกษาร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มที� และให้นาํความรู้และ

คุณธรรมประจาํใจมาเป็นกรอบในการคิดและตดัสินใจ 

  3.2 ร่วมกนัรับผดิชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

  3.3 ร่วมคิดสร้างชิ�นงานใหส้าํเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

บทที� 5 

 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและข้อเสนอนแนะ 

 

 การวิจัย เรื� อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์ เพื�อ 1) ศึกษา

ขอ้มลูพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 2) พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 3) 

ทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ 4) ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ดาํเนินการวิจัยตามแนวคิดการพฒันารูปแบบที�ผูว้ิจยัสังเคราะห์ขึ�นจากแนวคิดแบบจาํลองการ

ออกแบบการสอน The ADDIE Model ของ Kruse (2007) ร่วมกบักรอบวิจยัและพฒันา (Research 

and Development) กาํหนดเป็นขั�นตอนการวิจยัและพฒันา 4 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนที� 1 การศึกษา

และวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน (Research : R1) ขั�นตอนที� 2 การพฒันารูปแบบ (Development : D1) 

ขั�นตอนที� 3 การทดลองใชรู้ปแบบ (Research : R2) และขั�นตอนที� 4 การประเมินการใชรู้ปแบบ  

(Development : D2)  

 การวิจัยครั� งนี�  ใชแ้บบแผนการทดลองเป็นแบบกึ�งการทดลอง (Quasi-Experimental 

designs) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ทั� ง 2 กลุ่ม ว ัดก่อน-หลังทดลอง 

nonequivalent groups pretest-posttest design) (องอาจ นัยพฒัน์, 2551) โดยกาํหนดทดลองใช้

รูปแบบ KM-LED ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะการวิจยั 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  
 

สรุปผลการวจิยั 

 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี�  

 ผลการพฒันารูปแบบ พบว่า 
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 1. การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบ ประกอบดว้ย ขอ้มูล

พื�นฐานเกี�ยวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และแนวทางในการพฒันารูปแบบ เพื�อมากาํหนด

คุณลกัษณะความพอเพียง พฤติกรรมบ่งชี�ความพอเพียงและแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะความพอเพียง ซึ�งคุณลกัษณะความพอเพียง ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี โดยมีพฤติกรรมบ่งชี�  14 ประการ คือ 1) การวางแผนใชจ่้ายเงิน 2) การ

บนัทึกรายรับ-รายจ่าย 3) ตัดสินใจซื�อของตามความจาํเป็น 4) ใช้ทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน 

สิ�งของ เครื�องใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั 5) ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 6) ปฏิบติัตน

และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและยดึหลกัคุณธรรม (ซื�อสตัย ์ขยนั อดทน ฯลฯ) 7) ไม่เอาเปรียบ

ผูอ้ื�นและไม่ทาํให้ผูอ้ื�นเดือดร้อน 8) รู้จกัให้อภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด 9) กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกต้อง 10) 

ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเต็มใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 11) วางแผนการเรียนและการ

ใชชี้วิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 12) พยายามหารายไดเ้สริม 13) รู้จกัออม และ 14) 

ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข  

  ส่วนแนวทางในการพฒันารูปแบบ พบว่า การเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพยีง 

ประกอบดว้ยความรู้ที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหรือเงื�อนไขความรู้ คุณธรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะ

หรือเงื�อนไขคุณธรรม และทักษะชีวิตที� เสริมสร้างคุณลักษณะหรือเงื�อนไขทักษะ โดยมีการ

ตรวจสอบผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที�ไดรั้บดว้ยการให้ผูเ้รียนสะทอ้นกลบั (Reffection) เพื�อ

ประเมินตนเอง ทบทวนและขยายความรู้ของผูเ้รียนให้ชัดเจนขึ� น พร้อมถ่ายทอดเผยแพร่และ

แบ่งปันสู่ผูอ้ื�นก็จะทาํให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถ่องแท้ ลึกซึ� งมากยิ�งขึ� น 

ตลอดจนเห็นคุณค่า รู้สึกยอมรับและศรัทธา พร้อมนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้อย่าง

ต่อเนื�อง ซึ�งในการพฒันารูปแบบใชกิ้จกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเป็นสื�อกลาง 

มีแนวคิด ทฤษฎีพื�นฐานที�รองรับแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที� 1 เป็นแนวคิดทฤษฎีที�ใชใ้นการสร้าง

รูปแบบ และส่วนที� 2 เป็นแนวคิดทฤษฎีที�ใชใ้นการพฒันาวงจรของรูปแบบ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลพื�นฐาน

ดงักล่าวนี� เป็นกรอบร่างรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญาตรี 

 2. รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที�พ ัฒนาขึ� น มีชื� อว่า  “KM-LED Model” มี

องค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงค์ของ

รูปแบบ 3) กระบวนการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน คือ ขั�นการให้ความรู้ (Knowledge : 

K) ขั�นเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) ขั�นฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : L) ขั�นประเมินผล

การปฏิบติังาน (Evaluation : E) ขั�นเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) และในแต่ละขั�นตอน
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มีขั�นยอ่ยๆ ของการดาํเนินการ 4 ขั�น เรียกว่า PDCA ไดแ้ก่ ขั�นวางแผนเตรียมความพร้อม (P : Plan) 

ขั�นดาํเนินการ (D : Do) ขั�นตรวจสอบและแกไ้ข (C : Check) และขั�นปรับปรุงและพฒันา (A : Act) 

และ 4 เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ไดแ้ก่ ระบบสังคม (Social System) ระบบสนับสนุน (Support 

System) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และเงื�อนไขความสําเร็จ (Success 

Conditioning)  

  ผลการตรวจสอบเพื�อยนืยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 

และความถกูตอ้งครอบคลุมของรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยผูเ้ชี�ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสม

ของรูปแบบมีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็นไปไดข้องรูปแบบมีค่า

ดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ระหว่าง 0.80-1.00 ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งรายข้อ ระหว่าง 0.80-1.00 และความถูกต้องครอบคลุมของรูปแบบมีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งรายขอ้ ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ� นดังกล่าวมีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน์ และมีความถกูตอ้งครอบคลุมในการนาํไปใช ้

 3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบว่า 

  3.1 ความรู้ที�เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่มทดลองหลงัใช้

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับ

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัดี สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบที�อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

   เมื�อพิจารณาพฒันาการดา้นความรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและนกัศึกษากลุม่

ควบคุม พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม ซึ�งมีคะแนนเฉลี�ย

ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

  3.2 คุณธรรมที�ช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่มทดลอง

ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบ พบว่า หลงัใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากลุ่มทดลองมี

คุณธรรมโดยเฉลี�ย อยูใ่นระดบัปานกลาง สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบที�อยูใ่นระดบัตํ�า 

   เมื�อพิจารณาพฒันาการดา้นคุณธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษา

กลุ่มควบคุม พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการสูงกว่านกัศึกษากลุ่มควบคุมที�มีคุณธรรม ซึ�งมี

คะแนนเฉลี�ยก่อนและหลงัใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบัตํ�า 

  3.3 ทกัษะการดาํเนินชีวิตที�ช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษา

กลุ่มทดลองก่อนและหลงัใชรู้ปแบบ พบว่า หลงัใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากลุ่ม
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ทดลองมีทักษะการดาํเนินชีวิตโดยเฉลี�ยอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบที�อยู่ในระดับ

พอใช ้

   เมื�อพิจารณาพฒันาการดา้นทกัษะการดาํเนินชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลอง

และนักศึกษากลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม    

ซึ�งมีคะแนนเฉลี�ยก่อนและหลงัใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบัพอใช ้

  3.4 คุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลงัใชรู้ปแบบ 

พบว่า หลงัใช้รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความพอเพียงโดย

เฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบที�อยูใ่นระดบันอ้ย 

   เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความ

พอเพียงสูงสุด คือ ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข และมีคุณลกัษณะความ

พอเพียงตํ�าสุด คือ รู้จกัออม 

   เมื�อพิจารณาพัฒนาการด้านคุณลักษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม     

ซึ�งมีคะเฉลี�ยก่อนและหลงัใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบันอ้ย 

  3.5 การติดตามผลการเรียนด้านคุณลกัษณะความพอเพียงของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง พบว่า หลงัจากใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญตรี เดือนที� 6 นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะ

ความพอเพียงโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

   เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความ

พอเพียงสูงสุด หลงัใชรู้ปแบบเดือนที� 6 คือ การวางแผนใชจ่้ายเงิน และมีคุณลกัษณะความพอเพียง

ตํ�าสุด คือ กลา้ทาํในสิ�งที�ถกูตอ้ง 

   เมื�อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะความพอเพียงของนกัศึกษากลุ่ม

ทดลองระหว่างผลการเรียนรู้หลงัใช้รูปแบบและผลการเรียนรู้หลงัใช้รูปแบบเดือนที� 6 พบว่า 

นักศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความพอเพียงหลงัใชรู้ปแบบเดือนที� 6 สูงกว่าหลงัใชรู้ปแบบ    

ซึ�งมีคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 

  3.6 ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาในระดับ    

ปริญญาตรี พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
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   เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : L) และมีความพึงพอใจตํ�าสุด คือ ขั�นตอน 

ที� 4 การประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E)  

   เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

ทุกขอ้ในขั�นตอนที� 3 การฝึกทักษะดาํเนินชีวิต (Living Skill : E) ได้แก่ เนื�อหาสาระมีความ

ครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปประยกุตใ์ชก้ระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื�อน่าสนใจและเหมาะสม อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเรียนรู้มีความเหมาะสม บรรยากาศในการเรียนรู้มีความ

สนุกสนานและอิสระ การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีความพึงพอใจตํ�าสุด คือ ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมใน

ขั�นตอนที� 1 การให้ความรู้ (knowledge : K) และสื�อน่าสนใจและเหมาะสม ระยะเวลาในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ในขั�นตอนที� 4 การประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E) 

 4. ผลการประเมินปรับปรุงรูปแบบ พบว่า จากการประมวลทบทวนเพื�อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบจากผลการทดลองใช้รูปแบบ และข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่ม

ผูเ้ชี�ยวชาญ ทาํให้รูปแบบที�พฒันาขึ� นมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และ

ถูกตอ้งครอบคลุมมากยิ�งขึ�น โดยและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความในเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใชใ้น

ส่วนของระบบสังคม (Social System) ระบบสนับสนุน (Support System) หลกัการตอบสนอง 

(Principle of Reaction) โดยการเพิ�มเติมขอ้ความและปรับสาํนวนภาษาใหเ้ขา้ใจง่ายขึ�น 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัมีขอ้คน้พบที�สามารถนาํมาอภิปราย ดงันี�  

 1. รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ที�พฒันาขึ�น มีชื�อว่า “KM-LED Model” เป็นรูปแบบ

ที�มีการตรวจสอบยนืยนัประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และถูกตอ้งครอบคลุม 

ตามแนวคิดของ Stufflebeam (1981) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกตรวจสอบโดยการหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งรายข้อ ซึ�งมีค่าระหว่าง 0.80-1.00  ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น

ประโยชน์ และความถกูตอ้งครอบคลุม ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากรูปแบบดงักล่าวมีการพฒันาขึ�นอย่างเป็น

ระบบ กล่าวคือ มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื�นฐานเกี�ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและ

แนวทางในการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้

กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) และแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน
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เชิงระบบ หรือ The ADDIE Model ของ Kruse (2007:1) การนาํเสนอรูปแบบของ Joyce and Weil 

(2000) ร่วมกบัหลกัการพฒันานักศึกษาของ Miller and Prince (1976) และกระบวนการฝึกอบรม

ของ Wexley and Lafham (1991) และชูชยั สมิทธิไกร (2550) เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันา

กระบวนการพฒันารูปแบบ ตลอดจนบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที�ใชใ้นการพฒันาวงจรของรูปแบบ 

ไดแ้ก่ การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ Knowles (1980) และ Linderman (1962) การเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์ของ Kolb (1984) ทิศนา แขมมณี (2550) Carl Rogers (2004) Eva and Susan (2001) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือของ Johnson and Johnson (1994) Stavin (1995) Newman (1990) ทิศนา 

แขมมณี (2550) อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (2553) และสมบูรณ์ บุญโท (2559) การเรียนรู้ดว้ยการทาํ

ค่านิยมให้กระจ่างของ Kohlberg (1981) Ratgs, Hamin and Simon (1978) นาตยา ปิลนัธนานนท ์

ธเนศ ขาํเกิด (ม.ป.พ.) การเรียนรู้ในสภาพจริงของทิศนา แขมมณี (2550) การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา ของ Astin และการเสริมพลงัอาํนาจของ Zimmerman (2000) Scott and Jaffe (1991) 

Bandura (1986) ทาํใหไ้ดก้ระบวนการจดักิจกรรมที�มีประสิทธิภาพ 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 การให้

ความรู้ (Knowledge : K) ขั�นที� 2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) ขั�นที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนิน

ชีวิต (Living skill : L) ขั�นที� 4 การประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E) และขั�นที� 5 การเผยแพร่

และแบ่งปัน (Dissemination : D) พร้อมทั�งไดน้าํเสนอรูปแบบตามแนวคิดของ Joyce and Weil 

(2009) ซึ�งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

3) กระบวนการจดักิจกรรม และ 4) เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช้ ซึ�งไดแ้ก่ ระบบสังคม (Social 

System) ระบบสนับสนุน (Support System) หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ

เงื�อนไขความสาํเร็จ (Success Conditioning) ซึ�งสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของรูปแบบที�พฒันาขึ�น

จากงานวิจยัของ กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) ที�พฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื�อส่งเสริม

สุขภาวะสาํหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ งานวิจยัของ ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) ที�พฒันา

รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู และงานวิจยัของ วินัยธร วิชยัดิษฐ์ (2555) ที�พฒันา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที�ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ� งทาํให้รูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และถูกต้องครอบคลุม เมื�อนาํรูปแบบที�พฒันาขึ�นไปทดลองใช ้พบว่า 

หลงัใช้รูปแบบนักศึกษากลุ่มทดลองมีความรู้ที� เสริมสร้างคุณลักษณ มีคุณธรรมที� เสริมสร้าง

คุณลกัษณะ มีทกัษะการดาํเนินชีวิตที�เสริมสร้างคุณลกัษณะและมีคุณลกัษณะความพอเพียง สูงกว่า

ก่อนใชรู้ปแบบอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ตลอดจนนักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการ

ดา้นความรู้ คุณธรรม ทักษะการดาํเนินชีวิต และคุณลกัษณะความพอเพียงสูงกว่านักศึกษากลุ่ม
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ควบคุม แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิผลสูงที�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง นอกจากนี�  

เมื�อนาํผลการประเมินการใชรู้ปแบบ และรูปแบบที�พฒันาขึ�นเสนอต่อที�ประชุมกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญกลุ่ม

ที�สอง เพื�ออภิปรายและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบทาํให้รูปแบบที�พฒันาขึ� นมีความ

เหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และถกูตอ้งครอบคลุมมากยิ�งขึ�น สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  2.1 จากผลการวิจยัที�พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีความรู้ มีคุณธรรม และทกัษะ

การดาํเนินชีวิตที�เสริมสร้างคุณลกัษณะหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.05 และมีพฒันาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที� 1 ขอ้ที� 2 และขอ้ที� 3 

ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากนกัศึกษากลุ่มทดลองไดม้ีความรู้และประสบการณ์ตามแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ที�พฒันาขึ�นจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งไดรั้บการพิสูจน์ทดลองแลว้ว่า เป็น

วิธีการเรียนรู้ที� ช่วยให้ผูเ้รียนได้พฒันาทั�งความรู้ คุณธรรม และทักษะต่างๆ ตามเงื�อนไขการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษม ว ัฒนชัย (2550) ที�กล่าวว่า เงื�อนไขสู่

ความสาํเร็จในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชด้ว้ยหลกัการ ดงันี� คือ 1) หลกัวิชา

ความรู้ ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมดัระวงัในการนาํวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการ

วางแผนและดาํเนินการ 2) หลกัคุณธรรม ตอ้งเสริมสร้างจิตใจใหม้ีสาํนึกในคุณธรรม และ 3) ทกัษะ

การดาํเนินชีวิต ตอ้งใช้สติและปัญญาในการดาํเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการกลุ่มให้นักศึกษา

รับผดิชอบเรียนรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั�งรับผดิชอบงานกลุ่ม เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบเพื�อน

ช่วยเพื�อน ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัคิด แลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อสร้างผลงานให้สาํเร็จ สอดคลอ้งกบั 

Astin ที�เชื�อว่าคุณภาพของนกัศึกษาขึ�นอยูก่บัปริมาณของการมีส่วนร่วม ซึ�งจะทาํให้เกิดการรับรู้ใน

ความสามารถของตนเอง ดงัที� Bandura (1986) เชื�อว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองพฒันามา

จากความสาํเร็จในการกระทาํการใหเ้ห็นประสบการณ์ของผูอ้ื�น การชกัจูงดว้ยคาํถามหรือขอ้ความ 

และความสามารถทางกายภาพและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Johnson and Johnson (1994) ที�มี

ความเชื�อว่าการเรียนรู้ที�ดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง หากผูเ้รียนมีโอกาสสร้างความคิด

และนาํความคิดของตนเองไปสร้างผลงาน โดยอาศยัสื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสม ทาํให้ความคิด

นั�นเป็นรูปธรรม ซึ�งอยูใ่นสถานการณ์หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที�ผ่อนคลาย เอื�อต่อการเรียนรู้และ

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ถา้เป็นกลุ่มยอ่ย เพื�อช่วยกนัเรียนรู้ ช่วยกนัปฏิบติักิจกรรม

ทาํใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบั Kolb (1984) ที�มีแนวคิดว่า การจดัการ

เรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้ โดยการลงมือกระทาํ (Learning by doing) เป็นการดึงเอา

ประสบการณ์จากตวัผูเ้รียนแลว้กระตุน้ใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัประสบการณ์นั�นๆ ทาํให้
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ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดใหม่ เจตคติใหม่ และทกัษะใหม่ไปสู่ความรู้ใหม่ เมื�อเกิดความรู้สึกยอมรับ 

เชื�อถือ และศรัทธาต่อความรู้นั�น ก็จะนาํไปประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินชีวิต พฒันาสู่ค่านิยม ดงัที� 

Ratgs, Hamin and Simon (1978) อธิบายว่า ค่านิยมเกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และจะแสดง

ออกมาในรูปของความเชื�อ ทศันคติ พฤติกรรมและความรู้สึกของแต่ละบุคคล 

  2.2 จากผลการวิจยัที�พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความพอเพียงหลงั

ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง และมีพฒันาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้

ที� 4 ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากนักศึกษากลุ่มทดลองไดผ้่านกระบวนการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ

พอเพียงของรูปแบบที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น ที�มุ่งเน้นให้ความรู้ ให้ความตระหนักในคุณธรรม และเพิ�ม

ประสบการณ์ดว้ยการฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการประเมินตนเองดว้ยการสะทอ้น

ผลการเรียนรู้ (Reffection) ทาํให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสในการทบทวน ขยายความรู้ให้ชดัเจนขึ� น 

ตลอดจนไดส้รุปความรู้และจดัเป็นนิทรรศการเพื�อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่ง

ผูอ้ื�น ประกอบกบัขั�นตอนยอ่ยในแต่ละขั�นที�เรียกว่า PDCA ไดแ้ก่ ขั�นวางแผนเตรียมความพร้อม (P 

: Plan) คือ การเตรียมความพร้อมของกิจกรรมเรียนรู้เพื�ออาํนวยความสะดวกใหน้กัศึกษาพร้อมที�จะ

เรียนรู้ โดยการเตรียมสถานที� อุปกรณ์ วิทยากร เอกสารหรือสื�อการเรียนรู้ เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง และ

นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ขั�นดาํเนินการ (D : Do) คือ นักศึกษาจดักลุ่มกนัเอง กลุ่มละ 4-6 คน ทาํ

แบบทดสอบ/ประเมินผลก่อนเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเรียนรู้กับวิทยากรที�มีความ

เชี�ยวชาญ ศึกษาดว้ยตนเอง พร้อมแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัวิทยากรและเพื�อนๆ ทั�งในกลุ่มของตนเอง

และกลุ่มอื�นๆ ร่วมกนัวางแผนปฏิบติังานและสร้างชี�นงาน ตรวจสอบและแกไ้ข (Check : C) คือ 

การตั�งคาํถาม ประเด็นปัญหาหรือรายงานในขณะที�จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อตรวจสอบวา่นกัศกึษา

ไดเ้รียนรู้หรือประสบการณ์ตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ ขั�นปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 

คือ ร่วมกนัสรุปความรู้ สรุปปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาเพื�อนาํไปปรับปรุงและพฒันาการ

ดาํเนินงานในครั� งต่อไป พร้อมทาํแบบทดสอบ/ประเมินหลงัเรียน ซึ�งกระบวนการและขั�นตอน

ดังกล่าวเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ทําให้นักศึกษาเกิดการสะสมจากประสบการณ์เดิม เป็น

ประสบการณ์ใหม่ที�ลึกซึ� งและเขา้ใจชดัเจนมากยิ�งขึ�น สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

ของวชัรา  เล่าเรียนดี (2551) ที�กล่าวว่าผูใ้หญ่ไม่ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง แต่เรียนรู้จาก

การประมวลผลประสบการณ์ทั�งหมด และ  Knowles (1980) ที�กล่าวว่า ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้เมื�อมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมไดป้ฏิบติัจริง ซึ�งก่อให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ การเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่สามารถเพิ�มพนูขั�นจากความรู้ความคิดใหม่ๆ ความหลากหลาย ความทา้ทายและการมีโอกาส

ศึกษาตนเอง ผูใ้หญ่จึงเป็นแหล่งสะสมประสบการณ์ที�อุดมสมบูรณ์ สอดคลอ้งกับแนวคิดการ

จดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ของ Kolb (1984) ที�กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ที�ให้ความรู้หรือ
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การสอนทกัษะต่างๆ ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยู่ก่อนแลว้ ผูส้อนพยายามกระตุน้ให้ผูเ้รียนดึง

ประสบการณ์เดิมของตวัเองออกมาใช้ในการเรียนรู้ และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที�เหมือน

หรือแตกต่างไปจากตนเองให้เพื�อนได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของ Johnson 

and Johnson (1994) ที�มีแนวคิดการเรียนรู้เกิดจากกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 4.6 คน 

ช่วยกนัเรียนรู้เพื�อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั 

ต่างคนต่างเรียนรู้ และร่วมมือกัน ช่วยกนัเรียนรู้ของกลุ่ม ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ควบคู่ 

กาํกบั และช่วยเหลือกลุ่ม ขยายความคิดโดยการประเมินตนเอง ทบทวน ทดลอง ลงมือทาํชิ�นงาน 

แสดงผลงานและนาํเสนอผลงานที�บูรณาการทั�งความรู้ คุณธรรม และทกัษะต่างๆ จึงเป็นการเรียนรู้

ที�ทาํให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีเป้าหมายที�ชัดเจน แตกต่างจากนักศึกษากลุ่ม

ควบคุมที�มีการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตปกติ ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฒันาการสูงกว่านักศึกษา

กลุ่มควบคุม 

  2.3 จากผลการวิจัยที�พบว่า “นักศึกษากลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อการใช้

รูปแบบในระดบัมากที�สุด สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที� 5 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดใน

ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต (Living Skell : C) ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่า รูปแบบ KM-

LED Model ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น ในขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต เป็นการฝึกทกัษะการใช้

ชีวิตจริงในสภาพจริง นกัศึกษาไดเ้ห็นโลกความเป็นจริงที�ตอ้งเผชิญ ทั�งปัญหาและอุปสรรคในการ

ใชชี้วิต และเป็นขั�นตอนที�เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพและความสามารถของตนเอง

อยา่งเต็มที�ดว้ยการร่วมกนัจดัทาํชิ�นงาน ผ่านการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายและตดัสินใจ 

แกปั้ญหาร่วมกนัท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นกนัเองของวิทยากรชุมชน และปราชญ์ชาวบา้น 

ทาํใหน้กัศึกษารู้สึกอิสระ สนุก เรียนรู้อยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ในสภาพจริง

ของทิศนา แขมมณี (2550) ที�กล่าวว่า การดาํเนินการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนเขา้

ไปเผชิญปัญหาในสภาพจริง ปัญหาในบริบทจริง และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้และ

ขอ้มูล และวิธีการต่างๆ เพื�อที�จะแกปั้ญหานั�น ผลการแกไ้ขปัญหาจะสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ซึ�ง

เป็นการฝึกทกัษะ การคิด การสนทนา อภิปราย แลกเปลี�ยนแนวคิด ตัดสินใจและนําไปสู่การ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ นอกจากนี� ควรใชก้ระบวนการกลุ่ม ซึ�งผูว้ิจ ัยพบว่า เป็นเงื�อนไข

ความสําเร็จของรูปแบบ กล่าวคือ เป็นกระบวนการที�ช่วยให้นักศึกษาได้มีความมั�นใจ และมี

ความสุขใจ ที�มีเพื�อนใหพ้ึ�งพา ร่วมตดัสินใจไดป้รึกษา และทุกคนไดม้ีบทบาทหนา้ที�รับผดิชอบและ

มีความสาํคญั ทาํให้มีสุขภาพจิตที�ดีสอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson ที�กล่าวว่า องค์ประกอบ

ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การไดพ้ึ�งพาและเกื�อกลูกนั การปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด แต่ละ



 261 

คนมีความรับผดิชอบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายมากขึ�น มีความสัมพนัธ์ที�ดีขึ�น และมีสุขภาพจิต 

ที�ดีขึ�น 

  2.4 จากผลการวิจยัที�พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความพอเพียงสูงขึ�น 

หลงัใชรู้ปแบบเดือนที� 6 สอดคลอ้งตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที� 6  โดยมีคุณลกัษณะความพอเพียง

สูงสุด คือ การวางแผนใชจ่้ายเงิน ทั�งนี�  อาจเนื�องมาจากนกัศึกษากลุ่มทดลองมีความมุ่งมั�นตั�งใจและ

ภูมิใจที�ไดเ้รียนรู้ศาสตร์ของพระราชา และไดเ้ห็นคุณค่า ยอมรับ ศรัทธา และนาํแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต จนเกิดเป็นค่านิยมของตนเอง สอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ Ratgs, Hamin and Simon (1978) ที�ไดอ้ธิบายว่า เมื�อบุคคลใดมีค่านิยมใดแลว้ มีการ

ปฏิบัติหรือกระทาํอยู่อย่างเสมอ จนเป็นนิสัยปกตินั�นคือ กระบวนการพฒันาค่านิยมของตนเอง 

โดยเฉพาะการวางแผนใชจ่้ายเงิน กล่าวคือ ตอ้งมีการวางแผนใชจ่้ายเงินให้เพียงพอกบัรายได ้ดงัที� 

ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี (2554) ที�กล่าวว่า การที�บุคคลจะประพฤติตนใหม้ีคุณลกัษณะความพอเพียงนั�น 

บุคคลและครัวเรือนตอ้งหลุดพน้จากสภาพปัญหาที�รุมเร้าจากการเผชิญความเสี�ยงในการดาํเนินชีวติ 

ไดแ้ก่ การมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย การมีหนี� สินลินพน้ตวั สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้

ของผูใ้หญ่ ของ Lindeman (1962) ที�กล่าวว่า ผูใ้หญ่มีความสนใจที�จะเรียนรู้โดยมุ่งเอาชีวิต 

ประจําว ันเป็นศูนย์กลาง (Life-centered) โดยเน้นการจัดกิจกรรมเกี� ยวกับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจาํวนัมากกว่าเนื�อหาวิชา สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ในสภาพจริงของ ทิศนา แขมมณี 

(2550) ที�กล่าวว่า การเรียนรู้ความเป็นจริงเพื�อให้ผูเ้รียนนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้เป็นการเรียนรู้ที�มี

ความหมาย เพราะสามารถนาํไปใชไ้ด ้จึงเป็นสิ�งที�จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้อยากเรียนรู้มาก

ขึ�น อนัช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตจาํนวนมาก นอกจากนี�การที�นกัศกึษา

กลุ่มทดลองไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง ทาํให้นักศึกษากลุ่ม

ทดลองไดก้ลวิธีในการรู้เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียงของตนเอง ซึ�งสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัจจุบนัที�หน่วยงานต่างๆ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที�เกี�ยวข้อง ไดเ้ผยแพร่ความรู้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์เวบ็เพจต่างๆ ที�นักศึกษาสามารถเขา้ถึงได้

อยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม ของ Bandura (1977) ที�เชื�อว่าบุคคล

จะสงัเกตการกระทาํของผูอ้ื�น แลว้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั�น อนัเป็นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นใน

สภาพแวดลอ้มทางสังคมที�สามารถพบไดใ้นชีวิตประจาํวนั โดยผูเ้รียนให้ความสนใจ จาํขั�นตอน

การแสดงพฤติกรรม เพื�อนาํมาปฏิบติัแลว้แสดงพฤติกรรมตามแบบนั�น ส่งผลให้นักศึกษากลุ่ม

ทดลองมีคุณลกัษณะพอเพียงเพิ�มขึ�นในเดือนที� 6 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรื� อง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ

ดงันี�  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. มหาวิทยาลยัทุกมหาวิทยาลยัควรมีกระบวนการในการเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั�งในดา้นการใหค้วามรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจดักิจกรรม

ฝึกทักษะการดาํเนินชีวิตโดยเน้นให้นักศึกษาไดบู้รณาการความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการจัด

กิจกรรมฝึกทกัษะเพื�อเพิ�มประสบการณ์ในการนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 

 2. มหาวิทยาลยัควรนํารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไปประยุกต์ใชเ้พื�อเป็นแนว

ทางการพฒันาการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่

นกัศึกษาทุกมหาวิทยาลยั 

 3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควร

มีการรณรงค์ จัดทาํข้อมูลข่าวสารเพื�อเผยแพร่ความรู้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�

สามารถเขา้ใจถึงแก่นแทข้องหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถ่องแท ้และจดัสรรงบประมาณเพื�อจดั

กิจกรรม/โครงการ รวมทั�งสนบัสนุนการวิจยัเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ�งขึ�น 
 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบไปใช้ 

 1. รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ขั�นที�ควรใหค้วามสาํคญัมากที�สุด คือ ขั�นการให้ความรู้

และขั�นเสริมสร้างสู่คุณธรรม เพราะทั�ง 2 ขั�น เป็นการเชื�อมโยงกบัประสบการณ์เดิมและประสบการณ์

ใหม่ ตลอดจน เป็นขั�นที�นักศึกษาจะตอ้งนาํความรู้และคุณธรรมมาบูรณาการประยุกต์ใชใ้นการฝึก

ทกัษะการดาํเนินชีวิต ซึ�งเชื�อมโยงไปสู่การประเมินผลปฏิบติังานและการเผยแพร่แบ่งปัน ดงันั�น 2 ขั�น

ดงักล่าวนี�  นกัศึกษาส่วนใหญ่จะตอ้งมีคะแนนผา่นตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้

 2. การดาํเนินการตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะตอ้งดาํเนินการให้ครบทุก

ขั�นตอน ทั�งกระบวนการจดักิจกรรมของรูปแบบทั�ง 5 ขั�นตอน และขั�นยอ่ย ซึ�งประกอบดว้ย PDCA 

ในทุกขั�นตอน นอกจากนี� ในการจดักลุ่มของนกัศึกษา ควรมีจาํนวนไม่เกิน 6 คน เพื�อให้ทุกคนไดม้ี

หนา้ที�รับผดิชอบและสามารถแสดงบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งเต็มที� 
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 3. จากผลการวิจยัที�พบว่า คุณลกัษณะความพอเพียงดา้นรู้จกัออม และดา้นกลา้ทาํใน

สิ�งที�ถกูตอ้ง อยูใ่นลาํดบัที�ต ํ�ากว่าคุณลกัษณะดา้นอื�นๆ นั�น การนาํรูปแบบการสอนไปใช ้วิทยากร

หรือผูรั้บผดิชอบกิจกรรมควรเนน้กิจกรรมใหค้วามสาํคญั และความตระหนกัเกี�ยวกบัการรู้จกัออม

หรือกลา้ทาํในสิ�งที�ถกูตอ้งใหม้ากขึ�น หรือมอบหมายใหศ้ึกษา คน้ควา้มาล่วงหน้าจากแหล่งความรู้

ต่างๆ เพื�อให้นักศึกษาไดเ้ขา้ใจและตระหนักต่อความสาํคญัของการรู้จกัออมหรือกลา้ทาํในสิ�งที�

ถกูตอ้งมากขึ�น 

 4. จากผลการวิจยัที�พบว่า ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั�นตอนที� 1 การ

ใหค้วามรู้ และขั�นตอนที� 4 การประเมินผลปฏิบติังาน อยูใ่นลาํดบัที�ต ํ�ากว่าขั�นตอนอื�นๆ นั�น การนาํ

รูปแบบไปใช ้วิทยากรหรือผูรั้บผิดชอบกิจกรรมควรจดัระยะเวลาดาํเนินการในแต่ละขั�นตอนให้

เหมาะสม โดยมีขอ้สังเกตว่า ถา้เป็นการให้ความรู้หรือจดัทาํรายงาน ควรใชเ้วลาน้อยกว่าการจดั

กิจกรรมฝึกทกัษะปฏิบติั 

 5. จากผลการวิจยัที�พบว่า สื�อน่าสนใจและเหมาะสมในขั�นตอนที� 4 การประเมิน

ปฏิบติังานอยู่ในลาํดบัที�ต ํ�ากว่าขั�นตอนอื�นๆ นั�น การนาํรูปแบบไปใช ้วิทยากรหรือผูรั้บผิดชอบ

กิจกรรมควรจดัทาํสื�อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการรายงานหรือสะทอ้นกลบั (Reffection) ได้

รวดเร็วยิ�งขึ�น โดยคาํนึงถึงคุณภาพของงานเป็นเกณฑ ์
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครั�งต่อไป 

 ผลการวิจยันี�  แสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี สามารถนาํมาใชเ้พื�อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะความพอเพียง ไดต้ามสมมติฐานที�ตั�งไว ้ทั�งนี�อาจมีการนาํรูปแบบกิจกรรมนี� ไปทดลอง

เปรียบเทียบกบัรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง ในรูปแบบอื�นๆ หรือออกแบบ

บูรณาการกบัรูปแบบกิจกรรมอื�น เป็นตน้ว่า ใชแ้นวคิดทฤษฎีอื�นๆ หรือใชข้ั�นตอนกิจกรรมอื�นๆ 

เพื�อศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมที�มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญที�เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื�ออภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ  

--------------------------------- 

 

 1. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 

 2. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล  เรืองศรี 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 3. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ญาณภทัร  ยอดแว 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ต่อศกัดิ�   แกว้จรัสวิไล 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 5. ชื�อ – นามสกุล อาจารย ์ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 6. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารยว์ฒันา  เกาศลัย ์

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 7. ชื�อ – นามสกุล อาจารย ์ดร.ภริูช  โสภณคณาภรณ์ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

 8. ชื�อ – นามสกุล อาจารย ์ดร.นิรันดร์  ยิ�งยวด 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
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1. รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญตรวจเครื�องมือขั�นตอนที� 1 ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐานเกี�ยวกบัรูปแบบ 

 การจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย แบบ 

 สมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ แบบสาํรวจสภาพปัจจุบนั และแบบสมัภาษณ์การจดักิจกรรม 

 1. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารยล์ิขิต  กาญจนาภรณ์ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

 2. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา 

  สถานที�ทาํงาน  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 

 3. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนัธศ์กัดิ�   พลสารัมย ์

  สถานที�ทาํงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 4. ชื�อ – นามสกุล อาจารยส์าธิต  จนัทรวนิิจ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากรพระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 

 5. ชื�อ – นามสกุล นายกมล  แมลงทบั 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 6. ชื�อ – นามสกุล อาจารย ์ดร.ดรัณภพ  เพียรจดั 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ชื�อ – นามสกุล ดร.ดนยักิต ์ สุขสว่าง 

  สถานที�ทาํงาน สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขั�นตอนที� 2  การพฒันารูปแบบ 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจเครื�องมอืวจิยั ขั�นตอนที� 2 การพฒันารูปแบบ 

 

 1. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา 

  สถานที�ทาํงาน  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ชื�อ – นามสกุล รองศาสตราจารยล์ิขิต  กาญจนาภรณ์ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยา 

 3. ชื�อ – นามสุกล รองศาสตราจารยว์ฒันา  เกาศลัย ์

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 4. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ต่อศกัดิ�   แกว้จรัสวิไล 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกิจการนกัศกึษา 

 5. ชื�อ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารยส์าธิต  จนัทรวนิิจ 

  สถานที�ทาํงาน มหาวิทยาลยัศิลปากรพระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ความเชี�ยวชาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี�ยวชาญในการขอสัมภาษณ์ 

ตรวจเครื�องมอืวจิยั ตรวจรูปแบบและรับรองรูปแบบ 
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ภาคผนวก จ 

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
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   แบบสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เรื�อง  การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

ผูรั้บการสมัภาษณ์ ........................................................................................................... 

ตาํแหน่ง ........................................................................................................... 

สถานที�ทาํงาน ........................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ที�สมัภาษณ์ ........................................................................................................... 

ผูส้มัภาษณ์ ........................................................................................................... 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 

 2.   ท่านคิดว่าหลกัการและเงื�อนไขในการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศกึษา ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อยา่งไร 

 

 3    ท่านคิดว่า แนวทางการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง เป็นอยา่งไร 

 

 4.   ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอื�นๆ เกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม  
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แบบสํารวจสภาพปัจจุบันสําหรับผู้บริหาร 

 

คาํอธบิาย 

 1. แบบสาํรวจเพื�อการวิจัยชุดนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ

ตอ้งการเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา      

ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งในการทําดุษฏีนิพนธ์ เรื� อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนิสิตนักศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

จงัหวดันครปฐม โดยผูว้ิจยั คือ นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา

พฒันศึกษา ภาควิชาพื�นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2. แบบสาํรวจชุดนี�  มีจาํนวน 3 ตอน ดงันี�  

  ตอนที� 1  ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 

  ตอนที� 2  สาํรวจสภาพปัจจุบนัเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษา   

  ตอนที�  3  ความต้องการเกี�ยวกับการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนกัศึกษา   

 

 ขอความกรุณาทุกท่านโปรดสละเวลาตอบใหค้รบทุกตอนและทุกขอ้ เพื�อประโยชน์ใน

การศึกษาวิจยัครั� งนี�  

 

      ขอบพระคุณอยา่งสูง 

      นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศพัท ์034 – 242748 (ติดต่อเวลาราชการ) 

โทรศพัท ์098 – 5842214 (ติดต่อไดต้ลอดเวลา) 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 

1. เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง 

2. อาย ุ (โปรดระบุ)..................ปี 

3. ตาํแหน่งบริหาร 

 (   )  รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา หรือเรียกชื�ออยา่งอื�น 

  โปรดระบุ............................................................................... 

 (   ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา หรือเรียกชื�ออยา่งอื�น 

  โปรดระบุ............................................................................... 

 (   ) ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา หรือเรียกชื�ออยา่งอื�น 

  โปรดระบุ............................................................................... 

 (   )  อื�นๆ โปรดระบุ....................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบริหาร 

 (   ) ตั�งแต่เริ�มตน้ ถึง 5 ปี 

 (   ) 5  ปีขึ�นไป   ถึง 10 ปี 

 (   ) 10 ปีขึ�นไป  ถึง 15 ปี 

 (   ) 15 ปีขึ�นไป  

5. สถาบนั 

 (   ) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 (   ) มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 (   )  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 (   ) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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ตอนที� 2  สํารวจสภาพปัจจุบันเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 

            พอเพยีงสําหรับนักศึกษา   

ประเดน็การสาํรวจ รายการสาํรวจ มี 
ไม่

มี 

ถา้ “มี”  โปรดระบุชื�อเอกสาร 

หรือรายละเอียดใหช้ดัเจน 

1. ดา้นนโยบาย 1.1 มีนโยบายนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงมาขบัเคลื�อนในสถาบนั และ/ 

     หรือระบุไวใ้นแผนปฏิบตัิราชการ 

     ประจาํปี 

   

 1.2 มีการดาํเนินการตามนโยบาย และ/ 

     หรือแผนปฏิบตัิราชการประจาํปี 

   

 1.3 มีการประเมินและติดตามผลการดาํเนิน 

     งาน 

   

 1.4 มีการนาํผลการประเมินและติดตามมา 

     พฒันา/ปรับปรุงนโยบายหรือแผนงาน/ 

     โครงการ ในแผนปฏิบตัิราชการประจาํปี 

   

2. ดา้นวิชาการ 2.1 มีรายวิชาที�ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา 

      ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

   

 2.2 มีการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

     ตามรายวิชานั�นๆ 

   

 2.3 มีการประเมินและติดตามผลการดาํเนิน 

     การจดัเรียนการสอนตามรายวิชานั�นๆ 

   

 2.4 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล 

     มาพฒันา/ปรับปรุงการเรียนการสอน 

     ตามรายวิชานั�นๆ 

   

3. ดา้นกิจกรรม 

   นอกหลกัสูตร 

3.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนอก 

     ห ลัก สู ตร ที� ส่ ง เ ส ริ มก า ร บู ร ณ า ก า ร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

 3.2 มีการดาํเนินการจดักิจกรรมตาม 

     แผนโครงการ/กิจกรรมนั�นๆ 

   

 3.3 มีการประเมินและติดตามผลตาม 

     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั�นๆ 

   

 3.4 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล 

     มาพฒันา/ปรับปรุง แผนงาน/โครงงาน/ 

     กิจกรรมนั�นๆ 
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ประเดน็การสาํรวจ รายการสาํรวจ มี 
ไม่

มี 

ถา้ “มี”  โปรดระบุชื�อเอกสาร 

หรือรายละเอียดใหช้ดัเจน 

4. ดา้นพฒันา 

   อาจารยแ์ละ 

   บุคลากร 

4.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันา 

     บุคลากรของสถาบนั เพื�อสร้างความรู้ 

     ความเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าตาม 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

 4.2  มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า ร่วม

ประชุม    

      /อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื�อส่งเสริม 

      การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ 

      พอเพียงในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและ/  

      หรือการปฏิบตัิหนา้ที�ที�รับผิดชอบ 

   

 4.3 มีการจดัโครงการ/กิจกรรม ที�ส่งเสริม 

     การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

     และ/หรือการปฏิบตัิหนา้ที�ที�รับผิดชอบ 

   

 4.4 มีการประเมินและติดตามผลการพฒันา 

     บุคคลที�สอดคลอ้งกบัปรัชญาของ 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

   

 4.5 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล 

     มาพฒันา/ปรับปรุง การพฒันาบุคลากร 

     ใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญาของ 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

   

5. ดา้นการพฒันา 

   นิสิตนกัศึกษา 

5.1 มีการนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงมากาํหนดเป็นคุณลกัษณะ 

     บณัฑิตที�พึงประสงคข์องนิสิตนกัศึกษา 

     ในสถาบนั และ/หรือระบุไวใ้นแผน 

     พฒันานิสิตนกัศึกษา 

   

    5.2 มีการดาํเนินการพฒันานิสิตนกัศึกษา 

     ตามคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์

     และ/หรือ แผนพฒันานิสิตนกัศึกษา 

   

 5.3 มีการประเมินและติดตามผลการดาํเนิน 

     งาน 
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ประเดน็การสาํรวจ รายการสาํรวจ 
มี ไม่

มี 

ถา้ “มี”  โปรดระบุชื�อเอกสาร 

หรือรายละเอียดใหช้ดัเจน 

 5.4 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล 

     มาพฒันา/ปรับปรุงการพฒันานิสิต 

     นกัศึกษาใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญา 

     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

 

ตอนที� 3 ความต้องการเกี�ยวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 

            พอเพยีง สําหรับนักศึกษา  
 

 ท่านตอ้งการใหน้กัศึกษาเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์การจดักจิกรรม 

 

เรื�อง  การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์  ชื�อ-สกุล

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

 สถานภาพ      อาจารยที์�ปรึกษากิจกรรม 

   บุคลากรที�รับผดิชอบกิจกรรม 

   บุคลากรที�รับผดิชอบการประกนัคุณภาพกิจกรรม 

   ผูน้าํนิสิตนกัศกึษา 

 ตาํแหน่ง……………………………………………………………………… 

 มหาวิทยาลยั..................................................................................................... 

 

ผู้สัมภาษณ์ ชื�อ-สกุล............................................................................................................ 

 

ประเด็นในการสัมภาษณ์กลุ่ม 

 1. ท่านคิดว่าการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในสถาบนัของท่านควรพฒันา หรือท่านตอ้งการพฒันาอยา่งไรบา้ง 

 

 2. ท่านไดป้ระสบปัญหาในการจดักิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อยา่งไรบา้ง 

 

 3. ท่านคิดว่ามีปัจจยัอะไรบา้งที�ช่วยใหก้ารจดักิจกรรมประสบความสาํเร็จ 
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แบบทดสอบความรู้ 

 

คาํอธบิาย 

 1. แบบทดสอบเพื�อการวิจยัฉบบันี�  มุ่งศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรม 

 2. ขอ้มูลและคาํตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการวิจยั เนื�องจาก

สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 

 3. คาํตอบของนักศึกษาที�ได้จากแบบทดสอบ ผูว้ิจัยจะเก็บเป็นความลบัและจะ

นาํเสนอในสถิติภาพรวมสาํหรับการวิจยันี� เท่านั�น ดังนั�นขอให้นักศึกษาตอบแบบทดสอบทุกข้อ 

ตามความเป็นจริง 

 4. แบบทดสอบนี�มีทั�งหมด 2 ตอน คือ 

  ตอนที� 1  ขอ้มลูทั�วไปของนกัศึกษา 

  ตอนที� 2  ความรู้เรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการและวิธีการ

จดักิจกรรม 

 

 ผูว้ิจยัขอใหนิ้สิตนกัศึกษาทาํเครื�องหมายตามคาํอธิบายในแต่ละตอน และตอบคาํถาม

ตามความคิดเห็นของตวัท่านเองใหค้รบทุกขอ้ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที�ให้ความร่วมมอื 

 

 

      ผูว้ิจยั 

      นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

      นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของนกัศึกษา 

คาํอธบิาย  ขอใหท้าํเครื�องหมาย  ลงใน   หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1. เพศ  1.  เพศชาย  2.  เพศหญิง  

2. รายไดต่้อเดือน (รวมเงินที�ไดรั้บจากผูป้กครองและรายไดอ้ื�นๆ (ถา้มี) 

   1.  ต ํ�ากว่า 3,000 บาท  2.  3,000 – 5,000 บาท  3.  5,001 – 8,000 บาท

   4.  8,001 – 10,000 บาท  5.  มากกว่า 10,000 บาท 

3. สรุปค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

   1.  เพียงพอต่อเงินที�ไดรั้บ  2.  ไม่เพียงพอ  3.  มีเงินเหลือสาํหรับเก็บออม   

4. ประสบการณ์ที�ไดรั้บเกี�ยวกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เคย ........1.  จากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

   ........2.  จากการเป็นคณะทาํงาน/คณะกรรมการในการจดักิจกรรมหรือ 

                โครงการต่าง  ๆ

   ........3.  จากเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

   ........4.  จากสื�อต่างๆ โปรดระบุ................................................................. 

   ........5.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในครอบครัวของท่าน 

   ........6.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในชุมชนที�ท่านอาศยัอยู ่

   ........7.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในสถาบนัที�ท่านศกึษา 

   ไม่เคย 

 

ตอนที� 2  ความรู้เรื�องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การเขียนโครงการและวธิกีารจดักจิกรรม 

คาํชี�แจง  ขอใหน้กัศกึษาทาํเครื�องหมาย  ในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หลงัขอ้ความแต่ละขอ้ 
 

     ใช่ ไม่ใช่ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�ชี�ถึงแนวทางการดาํรงชีวิตและการ 

ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัและทุกอาชีพ 

 

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

 

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

2. องคป์ระกอบตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 3 ห่วง 

(ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมคุิม้กนัในตวัที�ดี)  

2 เงื�อนไข (ความรู้และคุณธรรม) สู่ความสมดุลใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรม) 

 

 

 

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

 

 

 

............ 
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     ใช่ ไม่ใช่ 

3. เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบติัแนวทางสายกลาง การดาํรงตนแบบ 

ประหยดัและตระหนี�ถี�เหนียว 

 

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

 

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

4. การพึ�งตนเองและพึ�งกนัเองเป็นหลกัการสาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียง ............ ............ 

5. เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่เป็นคนละเรื�องไม่เกี�ยวกบั ............ ............ 

6. เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบติั โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น ............ ............ 

7. การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งตระหนกัในคุณธรรม 

โดยเฉพาะความซื�อสตัยสุ์จริต ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

 

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

 

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

8. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�มุ่งเนน้แก่ปัญหาความยากจนของ 

เกษตรกรเป็นหลกั 

 

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

 

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

9. การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมีความรอบรู้ในสิ�งที�ทาํ 

และใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงั ในการวางแผนและปฏิบติั 

 

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

 

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

10. เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิเสธความหรูหรา ฟุ่ มเฟือยและความเจริญกา้วหนา้ 

ตามกระแสโลกาภิวตัน ์

 

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

 

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

11. โครงการเป็นเครื�องมือขบัเคลื�อนนโยบายหรือแผนงานใหป้ระสบ 

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

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

 

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

12. ก่อนเขียนโครงการตอ้งเตรียมขอ้มลูโดยการตอบคาํถามดว้ย 5 wh 1 H 

(What When Who Why Where และ How) 

 

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

 

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

13. เขียนโครงการโดยการคดัลอกโครงการที�ทาํเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั ............ ............ 

14. การตั�งชื�อโครงการนิยมนาํวตัถุประสงคข์องโครงการมาเป็นชื�อโครงการ ............ ............ 

15. การเขียนหลกัการและเหตุผล จะตอ้งเกิดจากการศึกษาขอ้มลูและ 

วิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการจาํเป็นที�จะตอ้งจดัโครงการ 

 

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

 

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

16. รายละเอียดโครงการจะตอ้งเกี�ยวเนื�องสมัพนัธก์นักบัวตัถุประสงค ์

วิธีดาํเนินการ และการประเมินผลโครงการ  

 

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

 

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

17. การเขียนวตัถุประสงคจ์ะเขียนตามความตอ้งการใหเ้กิดขึ�น โดยไม่จาํเป็น 

ตอ้งพิจารณากิจกรรมหลกัของโครงการ 

 

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

 

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

18. การจดักิจกรรมใหด้าํเนินการตามเงื�อนไขความจาํเป็นของทรัพยากร 

สนบัสนุน เช่น ช่วงเวลาว่างของวิทยากร ผูบ้ริหารหรือความสะดวก 

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นหลกั โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัลาํดบั ก่อน – หลงั 

ของกิจกรรม 

 

 

 

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

 

 

 

............ 
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     ใช่ ไม่ใช่ 

19. การระบุเวลาการดาํเนินการไม่ควรระบุเวลาตั�งแต่การเตรียมโครงการ ............ ............ 

20. การประเมินผลโครงการ ใชว้ิธีการประเมนิความพึงพอใจต่อโครงการ 

ไดเ้พียงอยา่งเดียว 

 

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

 

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

21. ลกัษณะของกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งเนน้ความม ี

ส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งสมคัรใจ มีเนื�อหากิจกรรมที� 

หลากหลาย และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

 

 

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

 

 

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

22. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้กิจกรรมการพึ�งตนเอง ............ ............ 

23. การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาํเนินการตามลาํดบั 

ของกิจกรรม โดยไม่จาํเป็นตอ้งส่งเสริมใหน้าํความรู้และคุณธรรมมา 

ประยกุตใ์ช ้

 

 

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

 

 

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

24. ก่อนจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไมค่วรบอกวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

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

 

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

25. ขณะจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรดาํเนินการตามขั�นตอน 

มีการกระตุน้โดยใชค้าํถามใหน้กัศกึษาสะทอ้นถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมคุิม้กนัที�ดี 

 

 

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

 

 

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

26. การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงควรใหน้กัศึกษาเลือกทาํ 

กิจกรรมบางกิจกรรมตามที�ตอ้งการ 

 

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

 

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

27. การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้ใหน้กัศึกษา 

ทาํผลงาน/ชิ�นงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 

 

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

 

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

28. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 

เป็นหลกั 

 

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

 

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

29. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรเนน้การฝึกทกัษะปฏิบติั ............ ............ 

30. การประเมินผลกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเชื�อมโยงถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมภีูมิคุม้กนั ที�ไดรั้บจากการ 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

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

 

 

............ 
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แบบประเมนิคุณธรรม 

 

คาํอธบิาย 

 1. แบบประเมินเพื�อการวิจยัฉบบันี�  มุ่งศึกษาคุณธรรมของนกัศึกษาดา้นความซื�อสัตย ์

ดา้นความขยนั ดา้นความอดทนและดา้นการแบ่งปัน เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   

 2. ขอ้มูลและคาํตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการวิจยั เนื�องจาก

สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 

 3. คาํตอบของนักศึกษาที�ได้จากแบบประเมิน ผูว้ิจ ัยจะเก็บเป็นความลบัและจะ

นาํเสนอในสถิติภาพรวมสาํหรับการวิจยันี� เท่านั�น ดังนั�นขอให้นักศึกษาตอบแบบประเมินทุกข้อ 

ตามความเป็นจริง 

 4. แบบทดสอบนี�มีทั�งหมด 2 ตอน คือ 

  ตอนที� 1  ขอ้มลูทั�วไปของนกัศึกษา 

  ตอนที� 2  คุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตอนที� 3  ความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

 ผูว้ิจยัขอใหน้กัศึกษาทาํเครื�องหมายตามคาํอธิบายในแต่ละตอน และตอบคาํถามตาม

ความคิดเห็นของตวัท่านเองใหค้รบทุกขอ้ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที�ให้ความร่วมมอื 

 

 

      ผูว้ิจยั 

      นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

      นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของนกัศึกษา 

คาํอธบิาย  ขอใหท้าํเครื�องหมาย  ลงใน   หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1. เพศ  1.  เพศชาย  2.  เพศหญิง  

2. รายไดต่้อเดือน (รวมเงินที�ไดรั้บจากผูป้กครองและรายไดอ้ื�นๆ (ถา้มี) 

   1.  ต ํ�ากว่า 3,000 บาท  2.  3,000 – 5,000 บาท  3.  5,001 – 8,000 บาท

   4.  8,001 – 10,000 บาท  5.  มากกว่า 10,000 บาท 

3. สรุปค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

   1.  เพียงพอต่อเงินที�ไดรั้บ  2.  ไม่เพียงพอ  3.  มีเงินเหลือสาํหรับเก็บออม   

4. ประสบการณ์ที�ไดรั้บเกี�ยวกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เคย ........1.  จากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

   ........2.  จากการเป็นคณะทาํงาน/คณะกรรมการในการจดักิจกรรมหรือ 

                โครงการต่าง  ๆ

   ........3.  จากเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

   ........4.  จากสื�อต่างๆ โปรดระบุ................................................................. 

   ........5.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในครอบครัวของท่าน 

   ........6.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในชุมชนที�ท่านอาศยัอยู ่

   ........7.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในสถาบนัที�ท่านศกึษา 

   ไม่เคย 

 

ตอนที� 2  คุณธรรมตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คาํอธบิาย  โปรดทาํเครื�องหมาย  ลอ้มรอบหมายเลขที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเกี�ยวกบัคุณธรรม 

             ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งแบ่งเป็น 5 ระดบั มีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  

        5  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัสูงมาก 

        4  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัสูง 

        3  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัปานกลาง  

        2  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัตํ�า 

        1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัตํ�ามาก 
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ระดบัความคิดเห็น 
คุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5   4   3   2   1 

ด้านความซื�อสัตย์      

1. ปฏิบตัิกิจกรรมตามขอ้ตกลงและสัญญาที�ใหไ้ว ้   5   4   3   2   1 

2.  ถาม-ตอบอยา่งมีเหตุผลและไม่จงใจพูดใหผ้ิดไปจากความจริง   5   4   3   2   1 

3.  ยอมรับเมื�อกระทาํผิดดว้ยการกล่าวคาํว่า “ขอโทษ”   5   4   3   2   1 

4.  รับผิดชอบต่อหนา้ที�อยา่งเปิดเผยและโปร่งใส   5   4   3   2   1 

ด้านความขยนั      

1. พยายามศึกษาคน้ควา้หาเทคนิคต่างๆ ที�ทาํใหก้ารปฏิบตัิกิจกรรม 

นั�นๆ ประสบความสาํเร็จ 

  5   4   3   2   1 

2. ปฏิบตัิกิจกรรมทุกอยา่งดว้ยความพยายามและตั�งใจ เพื�อใหเ้กิด 

ผลดีที�สุด 

  5   4   3   2   1 

3. มุ่งมั�นปฏิบตัิกิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมายและ 

เสร็จตามกาํหนด 

  5   4   3   2   1 

4. สนใจใฝ่รู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   5   4   3   2   1 

ด้านความอดทน      

1. อดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นพร้อมแกไ้ขปรับปรุง 

อยา่งมีเหตุผลดว้ยตนเองก่อนเสมอ 

  5   4   3   2   1 

2. อดทนต่อความไม่พอใจต่างๆ ที�เกิดขึ�นในขณะปฏิบตัิกิจกรรม   5   4   3   2   1 

3. อดทนต่อความเหนื�อยลา้เพื�อใหถ้ึงเป้าหมายที�วางไว ้   5   4   3   2   1 

4. จะยนืหยดัอดทนต่อความลาํบากแมจ้ะมีทางเลือกอื�นๆ ที�สบายกว่า 

แต่เป็นทางที�ไม่ถูกตอ้ง 

  5   4   3   2   1 

ด้านการแบ่งปัน      

1. อธิบายเกี�ยวกบัการทาํกิจกรรมแก่เพื�อน   5   4   3   2   1 

2. ช่วยเหลือเพื�อนในการทาํชิ�นงานจนสาํเร็จ   5   4   3   2   1 

3. ยนิดีรับฟังความทุกข์ของเพื�อน   5   4   3   2   1 

4. พร้อมแบ่งปันสิ�งต่างๆ แก่เพื�อนโดยไม่หวงัผลตอบแทน    5   4   3   2   1 
 

ตอนที� 3  ความคิดเห็นเพิ�มเติม 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบประเมนิทกัษะการดําเนนิชีวติ 

 

คาํอธบิาย 

 1. แบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิตเพื�อการวิจยัฉบบันี�  มุ่งศึกษาทกัษะการดาํเนิน

ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษา 

 2. ขอ้มูลและคาํตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการวิจยั เนื�องจาก

สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 

 3. คาํตอบของนกัศึกษาที�ไดจ้ากแบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต ผูว้ิจยัจะเก็บเป็น

ความลบัและจะนาํเสนอในสถิติภาพรวมสาํหรับการวิจยันี� เท่านั�น ดังนั�นขอให้นักศึกษาตอบแบบ

ประเมนินี� ทุกข้อตามความเป็นจริง 

 4. แบบประเมินนี�มีทั�งหมด 2 ตอน คือ 

  ตอนที� 1  ขอ้มลูทั�วไปของนกัศึกษา 

  ตอนที� 2  ทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ผูว้ิจยัขอใหน้กัศึกษาทาํเครื�องหมายตามคาํอธิบายในแต่ละตอน และตอบคาํถามตาม

ความคิดเห็นของตวัท่านเองใหค้รบทุกขอ้ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที�ให้ความร่วมมอื 

 

 

      ผูว้ิจยั 

      นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

      นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของนกัศึกษา 

คาํอธบิาย  ขอใหท้าํเครื�องหมาย  ลงใน   หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1. เพศ  1.  เพศชาย  2.  เพศหญิง  

2. รายไดต่้อเดือน (รวมเงินที�ไดรั้บจากผูป้กครองและรายไดอ้ื�นๆ (ถา้มี) 

   1.  ต ํ�ากว่า 3,000 บาท  2.  3,000 – 5,000 บาท  3.  5,001 – 8,000 บาท

   4.  8,001 – 10,000 บาท  5.  มากกว่า 10,000 บาท 

3. สรุปค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

   1.  เพียงพอต่อเงินที�ไดรั้บ  2.  ไม่เพียงพอ  3.  มีเงินเหลือสาํหรับเก็บออม   

4. ประสบการณ์ที�ไดรั้บเกี�ยวกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เคย ........1.  จากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

   ........2.  จากการเป็นคณะทาํงาน/คณะกรรมการในการจดักิจกรรมหรือ 

                โครงการต่าง  ๆ

   ........3.  จากเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

   ........4.  จากสื�อต่างๆ โปรดระบุ................................................................. 

   ........5.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในครอบครัวของท่าน 

   ........6.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในชุมชนที�ท่านอาศยัอยู ่

   ........7.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในสถาบนัที�ท่านศกึษา 

   ไม่เคย 

 

ตอนที� 2  ทกัษะการดําเนินชีวติตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คาํอธบิาย   โปรดทาํเครื�องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ ์

   การพิจารณา 5 ระดบั ดงันี�  

        5  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติั ในระดบัดีมาก  

        4  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติั ในระดบัดี  

        3  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติั ในระดบัปานกลาง 

        2  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติั ในระดบัพอใช ้

        1  หมายถึง  มีทกัษะปฏิบติั ในระดบัปรับปรุง 
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ระดบัทกัษะ 
ทกัษะการดาํเนินชีวิต  

  5   4   3   2   1 

1. ทกัษะในการวางแผนใชจ่้ายเงิน      

2.  ทกัษะการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย      

3.  ทกัษะการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้      

 3.1 ทกัษะในการทาํสารชีวภณัฑ ์(ปุ๋ ยอินทรีย)์      

 3.2 ทกัษะในการปลูกหม่อน      

 3.3 ทกัษะในการขยายพนัธุ์หม่อน      

 3.4 ทกัษะเทคนิคในการปลูกขา้วลดตน้ทุน      

 3.5 ทกัษะในการปลูกผกัปลอดภยั      

 3.6 ทกัษะในการทาํขา้วตู      

 3.7 ทกัษะในการทาํพวงกุญแจ      

 3.8 ทกัษะในการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั      

 3.9 ทกัษะดา้นอื�นๆ (โปรดระบุ)................................................................ 

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

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

                                                  ................................................................. 
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แบบประเมนิคุณลกัษณะความพอเพยีง 

 

คาํอธบิาย 

 1. แบบประเมินคุณลกัษณะเพื�อการวิจัยฉบบันี�  มุ่งศึกษาคุณลกัษณะของนักศึกษา

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียง 

 2. ขอ้มูลและคาํตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการวิจยั เนื�องจาก

สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 

 3. คาํตอบของนกัศึกษาที�ไดจ้ากแบบประเมินคุณลกัษณะ ผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั

และจะนาํเสนอในสถิติภาพรวมสาํหรับการวิจยันี� เท่านั�น ดังนั�นขอให้นักศึกษาตอบแบบประเมินนี� 

ทุกข้อตามความเป็นจริง 

 4. แบบประเมินนี�มีทั�งหมด 3 ตอน คือ 

  ตอนที� 1  ขอ้มลูทั�วไปของนกัศึกษา 

  ตอนที� 2  คุณลกัษณะความพอเพียง 

  ตอนที� 3  ความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

 ผูว้ิจยัขอใหน้กัศึกษาทาํเครื�องหมายตามคาํอธิบายในแต่ละตอน และตอบคาํถามตาม

ความคิดเห็นของตวัท่านเองใหค้รบทุกขอ้ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที�ให้ความร่วมมอื 

 

 

      ผูว้ิจยั 

      นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

      นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบ 

คาํอธบิาย  ขอใหท้าํเครื�องหมาย  ลงใน   หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1.    ประเมินโดย     นกัศึกษาประเมินตนเอง           เพื�อในกลุ่ม             ผูส้งัเกตการณ์ 

2. เพศ  1.  เพศชาย  2.  เพศหญิง  

3. รายไดต่้อเดือน (รวมเงินที�ไดรั้บจากผูป้กครองและรายไดอ้ื�นๆ (ถา้มี) 

   1.  ต ํ�ากว่า 3,000 บาท  2.  3,000 – 5,000 บาท  3.  5,001 – 8,000 บาท

   4.  8,001 – 10,000 บาท  5.  มากกว่า 10,000 บาท 

4. สรุปค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

   1.  เพียงพอต่อเงินที�ไดรั้บ  2.  ไม่เพียงพอ  3.  มีเงินเหลือสาํหรับเก็บออม   

5. ประสบการณ์ที�ไดรั้บเกี�ยวกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

   เคย ........1.  จากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

   ........2.  จากการเป็นคณะทาํงาน/คณะกรรมการในการจดักิจกรรมหรือ 

                โครงการต่าง  ๆ

   ........3.  จากเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

   ........4.  จากสื�อต่างๆ โปรดระบุ................................................................. 

   ........5.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในครอบครัวของท่าน 

   ........6.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในชุมชนที�ท่านอาศยัอยู ่

   ........7.  จากการเห็นตวัอยา่งบุคคลในสถาบนัที�ท่านศกึษา 

   ไม่เคย 

 

ตอนที� 2  คุณลกัษณะความพอเพยีง 

คาํอธบิาย   โปรดทาํเครื�องหมาย  ลอ้มรอบหมายเลขที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเกี�ยวกบั 

                   คุณลกัษณะความพอเพียง ซึ�งแบ่งเป็น 5 ระดบั มีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  

        5  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ 

        4  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

        3  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

        2  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

        1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 
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ระดบัคุณลกัษณะ 
คุณลกัษณะความพอเพียง 

  5   4   3   2   1 

1. รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน   5   4   3   2   1 

2.  การบนัทึกรายรับ - รายจ่าย   5   4   3   2   1 

3.  ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น   5   4   3   2   1 

4.  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดั 

และคุม้ค่า 

  5   4   3   2   1 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า   5   4   3   2   1 

6. ปฏิบตัิตนและปฏืบตัิงานดว้ยความรอบคอบและยดึหลกัคุณธรรม 

(ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

  5   4   3   2   1 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน   5   4   3   2   1 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด   5   4   3   2   1 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง   5   4   3   2   1 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน   5   4   3   2   1 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร   5   4   3   2   1 

12. พยายามหารายไดเ้สริม   5   4   3   2   1 

13. รู้จกัออม   5   4   3   2   1 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข   5   4   3   2   1 
 

ตอนที� 3  ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบตดิตามผล  

เรื�อง  การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง สําหรับนกัศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

คาํชี�แจง  

 1. แบบติดตามผลนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อติดตามผลการเรียนรู้และประสบการณ์ที�นกัศึกษาไดรั้บจาก

การเขา้ร่วมกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว นักศึกษาได้นาํความรู้และประสบการณ์

เหล่านั�นไปใชใ้นการเรียนหรือการดาํเนินชีวิตอย่างไร และไดน้าํความรู้และประสบการณ์เหล่านั�นไปบอกต่อ    

แก่ผูใ้กลช้ิดอยา่งไรบา้ง 

 2. ขอความกรุณาใหน้กัศึกษาตอบขอ้คาํถามตอนที� 1 และตอนที� 2 ทุกขอ้ ตามความเป็นจริง ส่วน

ตอนที� 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 
 

ตอนที� 1 การประเมินตนเองเกี�ยวกับพฤติกรรมการการดําเนินชีวิตตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        5  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากที�สุดหรือทาํเป็นประจาํ 

        4  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัมากหรือทาํบ่อย 

        3  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบัปานกลางหรือทาํบา้ง 

        2  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยหรือแทบจะไม่ทาํ 

        1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะนั�นๆ ในระดบันอ้ยที�สุดหรือไม่ทาํเลย 
 

ระดบัพฤติกรรม 
พฤติกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5   4   3   2   1 

1. รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน      

2.  การบนัทึกรายรับ – รายจ่าย      

3.  ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น      

4.  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใชอ้ยา่งประหยดั 

และคุม้ค่า 

     

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า      

6. ปฏิบตัิตนและปฏืบตัิงานดว้ยความรอบคอบและยดึหลกัคุณธรรม 

(ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

     

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน      

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด      

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง      

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน      
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ระดบัพฤติกรรม 
พฤติกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5   4   3   2   1 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร      

12. พยายามหารายไดเ้สริม      

13. รู้จกัออม      

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข      
 

ตอนที� 2 นักศึกษาได้นําความรู้และประสบการณ์ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบอกต่อ 

 แก่ผู้ใกล้ชิด ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ตอนที� 3 ความคดิเห็นเพิ�มเติม 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมเสรมิสรางคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

********************** 
 

คําช้ีแจง  

 1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับโดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้ 

  5 หมายถึง  นักศึกษมีความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจนอย 

  1 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 2. แบบสอบถามที่ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด จึงขอใหนักศึกษาพิจารณาตัดสินใจตอบตามความรูสึก

ของตนเอง 

โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางทางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่งตามระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  หลักการของรูปแบบมีความชัดเจนเหมาะสม      

2.  วัตถุประสงคของรูปแบบ มีความชัดเจนเหมาะสม      

3.  ขั้นตอนที่ 1  การใหความรู (Knowledge : K)      

 3.1 เนื้อหาสาระมีความครบถวนเพียงพอตอการนําไปประยุกตใช      

 3.2 กระบวนการเรียนรูเอื้อตอการเกิดคุณลักษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 3.3 สื่อนาสนใจและเหมาะสม      

 3.4 อุปกรณมีความครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติ      

 3.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม      

 3.6 บรรยากาศการเรียนรูมีความสนุกสนานและอิสระ      

 3.7 การเรียนรูในขั้นตอนน้ีชวยพัฒนาตอยอดความรูให

กวางขวางและชัดเจนขึ้น 

     

4.  ขั้นตอนที่ 2 การเสริมสรางคุณธรรม (Moral : M)      

 4.1 เนื้อหาสาระมีความครบถวนเพียงพอตอการนําไป

ประยุกตใช 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 4.2 กระบวนการเรียนรูเอื้อตอการเกิดคุณลักษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 4.3 สื่อนาสนใจและเหมาะสม      

 4.4 อุปกรณมีความครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติ      

 4.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม      

 4.6 บรรยากาศการเรียนรูมีความสนุกสนานและอิสระ      

 4.7 การเรียนรูในขั้นตอนน้ีทําใหนักศึกษามีความตระหนักใน

คุณธรรมมากขึ้น 

     

5.  ขั้นตอนที่ 3 การฝกทักษะดําเนินชีวิต (Living skill : L)      

 5.1 เนื้อหาสาระมีความครบถวนเพียงพอตอการนําไป

ประยุกตใช 

     

 5.2 กระบวนการเรียนรูเอื้อตอการเกิดคุณลักษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 5.3 สื่อนาสนใจและเหมาะสม      

 5.4 อุปกรณมีความครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติ      

 5.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม      

 5.6 บรรยากาศการเรียนรูมีความสนุกสนานและอิสระ      

 5.7 การเรียนรูในขั้นตอนน้ีทําใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 

     

6.  ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนคิดผลการปฏิบัติงาน (Echo : E)      

 6.1 เนื้อหาสาระมีความครบถวนเพียงพอตอการนําไป

ประยุกตใช 

     

 6.2 กระบวนการเรียนรูเอื้อตอการเกิดคุณลักษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 6.3 สื่อนาสนใจและเหมาะสม      

 6.4 อุปกรณมีความครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติ      

 6.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม      

 6.6 บรรยากาศการเรียนรูมีความสนุกสนานและอิสระ      

 6.7 การเรียนรูในขั้นตอนน้ีรูจักประมวลความรูและ 

ประสบการณตางๆ ไดชัดเจนขึ้น 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

7.  ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพรและแบงปน (Dissemination : D)      

 7.1 เนื้อหาสาระมีความครบถวนเพียงพอตอการนําไป

ประยุกตใช 

     

 7.2 กระบวนการเรียนรูเอื้อตอการเกิดคุณลักษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 7.3 สื่อนาสนใจและเหมาะสม      

 7.4 อุปกรณมีความครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติ      

 7.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม      

 7.6 บรรยากาศการเรียนรูมีความสนุกสนานและอิสระ      

 7.7 การเรียนรูในขั้นตอนน้ีทําใหเกิดองคความรูใหม      

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบสังเกตการณ์ 

เรื�อง  การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

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

 
ผูส้งัเกต................................................................................................................................................ 

ว.ด.ป.ที�สงัเกต..................................................................................................................................... 

ประเด็นการสงัเกต 

 1. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 

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

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

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

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

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

 
 2. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 

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

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

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

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

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

 
 3. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 4. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 

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

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

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

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

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

 
 5. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 

เรื�อง  การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

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

 
ชื�อกลุ่ม................................................................................................................................................ 

สิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไดรั้บโดยไมค่าดหวงั 
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ภาคผนวก ฉ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

ขั�นตอนที� 1 ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมลูพื�นฐาน 
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1.  การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 

ผลรวม 

IOC 

ความหมาย 

1 ท่านคิดวา่คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง สาํหรับนกัศึกษา 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ท่านคิดวา่หลกัการและเงื�อนไขในการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สาํหรับ

นกัศึกษา ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ท่านคิดว่าแนวทางการจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

เกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมอยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

2. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบสาํรวจสภาพปัจจุบนัสาํหรับผูบ้ริหาร 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสาํรวจ 

1 2 3 4 5 6 7 

ผลรวม 

IOC 

ความหมาย 

1 มีนโยบายนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาขบัเคลื�อนในสถาบนั และ/หรือ 

ระบุไวใ้นแผนปฏิบตัิราชการประจาํปี 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 มีการดาํเนินการตามนโยบาย และ/หรือ

แผนปฏิบตัิราชการประจาํปี 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 มีการประเมินและติดตามผลการดาํเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 มีการนาํผลการประเมินและติดตามมา

พฒันา/ปรับปรุงนโยบายหรือแผนงาน/

โครงการ ในแผน ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสาํรวจ 

1 2 3 4 5 6 7 

ผลรวม 

IOC 

ความหมาย 

 ด้านวิชาการ          

5 มีรายวิชาที�ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6 มีการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน

ตามรายวิชานั�นๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 มีการประเมินและติดตามผลการดาํเนิน 

การจดัเรียนการสอนตามรายวิชานั�น  ๆ
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล

มาพฒันา/ปรับปรุงการเรียนการสอน

ตามรายวิชานั�นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร          

9 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนอก

หลกัสูตรมีส่งเสริมการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 มีการดาํเนินการจดักิจกรรมตามแผน

โครงการ/กิจกรรมนั�นๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11 มีการประเมินและติดตามผลตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั�นๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล

มาพฒันา/ปรับปรุง แผนงาน/โครงงาน/

กิจกรรมนั�นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ด้านพฒันาอาจารย์และบุคลากร          

13 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันา

บุคลากรของสถาบนั เพื�อสร้างความรู้

ความเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14 มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพื�อ

ส่งเสริมการประยกุตใ์ชป้รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัและ/ หรือการปฏิบตัิ

หนา้ที�ที�รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสาํรวจ 

1 2 3 4 5 6 7 

ผลรวม 

IOC 

ความหมาย 

15 มีการจดัโครงการ/กิจกรรม ที�ส่งเสริม

การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั

และ/หรือการปฏิบตัิหนา้ที�ที�รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

16 มีการประเมินและติดตามผลการพฒันา

บุคคลที�สอดคลอ้งกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล

มาพฒันา/ปรับปรุง การพฒันาบุคลากร

ใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา          

18 มีการนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมากาํหนดเป็นคุณลกัษณะ

บณัฑิตที�พึงประสงค์ของนิสิตนกัศึกษา

ในสถาบนั และ/หรือระบุไวใ้น

แผนพฒันานิสิตนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19 มีการดาํเนินการพฒันานิสิตนกัศึกษา

ตามคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์

และ/หรือ แผนพฒันานิสิตนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

20 มีการประเมินและติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

21 มีการนาํผลการประเมินและติดตามผล

มาพฒันา/ปรับปรุงการพฒันานิสิต

นกัศึกษาใหม้ีคุณลกัษณะตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ด้านความต้องการ          

22 ท่านตอ้งการใหน้กัศึกษาเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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3. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบสมัภาษณ์การจดักิจกรรม สาํหรับอาจารยที์�ปรึกษาและ/หรือบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 

 และผูน้าํนกัศกึษาและ/หรือนกัศกึษาทั�วไป 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสาํรวจ 

1 2 3 4 5 6 7 

ผลรวม 

IOC 

ความหมาย 

1 ท่านคิดว่าการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาใน

สถาบนัของท่านควรพฒันาดา้นใดบา้ง 

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ท่านไดป้ระสบปัญหาในการจดั

กิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ท่านคิดว่ามีปัจจยัอยา่งไรบา้งที�ช่วยให้

การจดักิจกรรมประสบความสาํเร็จ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

ขั�นตอนที� 2 พฒันารูปแบบ 
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1.  การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียง สาํหรับนกัศึกษา 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 หลกัการของรูปแบบ (มุ่งเนน้การจดักิจกรรมพึ�งตนเอง

และการมีส่วนร่วมตามความสนใจของนกัศึกษา) 
+1 +1 0 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ (เพื�อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

3 กระบวนการจดักิจกรรม        

 ขั�นที� 1 การใหค้วามรู้ (Knowledge : K) หมายถึง

การใหค้วามรู้เชิงปฏิบตัิการ เกี�ยวกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการและวิธีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�เอื�อใหเ้กิดความพอเพียง ซึ� ง

ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ขั�นที� 2 การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral : M) หมายถึง 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมดา้น

ความซื�อสัตย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

ใหผู้เ้รียนไดม้ีความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้น

คุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์ต่าง  ๆ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ขั�นที� 3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) หมายถึง 

การเขา้ร่วมกิจกรรมที�บูรณาการเชื�อมโยง 

(Lintegration) กบัประสบการณ์เดิมดา้นความรู้และ

คุณธรรมกบัทกัษะชีวิตพื�นฐาน อนัประกอบดว้ย การ

วางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการ

ลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ขั�นที� 4 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (Evaluation 

: E) หมายถึง การใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม สะทอ้น

ความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�

ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ได้

คาดหวงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

 ขั�นที� 5การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : 

D) หมายถึง การนาํเสนอผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียน 

แต่ละกลุ่มไดส้ร้างสรรคข์ึ�นมา ผ่านการจดั

นิทรรศการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย ระบบ

สังคม ระบบสนบัสนุน หลกัการตอบสนอง และ

เงื�อนไขความสาํเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

2. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ แผนการจดัการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 การใหค้วามรู้ 

(Knowledge : K) 
       

 1.1  สาระสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2  เวลาที�ใช ้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 1.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.4  เนื�อหาสาระ +1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 1.5  กิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6  สถานที�ดาํเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7  สื�อที�ใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8  การวดัผลประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 การเสริมสร้าง

คุณธรรม (Moral : M) 

       

 2.1  สาระสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.2  เวลาที�ใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.4  เนื�อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.5  กิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.6  สถานที�ดาํเนินการ +1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 2.7  สื�อที�ใช ้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 2.8  การวดัผลประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ แผนการจดัการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3 การฝึกทกัษะ

ดาํเนินชีวิต (Living skill : L) 
       

 3.1  สาระสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.2  เวลาที�ใช ้ +1 +1 +1 0 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 3.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.4  เนื�อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.6  สถานที�ดาํเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.7  สื�อที�ใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.8  การวดัผลประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 สะทอ้นคิดผล

ปฏิบตัิงาน (Echo : E) 

       

 4.1  สาระสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.2  เวลาที�ใช ้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 4.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 4.4  เนื�อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.5  กิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 4.6  สถานที�ดาํเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.7  สื�อที�ใช ้ 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 4.8  การวดัผลประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 การเผยแพร่และ

แบ่งปัน (Dissemination : D) 

       

 5.1  สาระสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.2  เวลาที�ใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.4  เนื�อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.5  กิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.6  สถานที�ดาํเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.7  สื�อที�ใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.8  การวดัผลประเมินผล 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 
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3. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของคู่มือการจดักิจกรรม 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คู่มือการจดักิจกรรม 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 คาํนาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 สารบญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 คาํชี�แจง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 สาระสาํคญัของกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ความมุ่งหมายหลกั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 เงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

4. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบทดสอบ 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ขอ้ทดสอบความรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�ชี�ถึงแนวทางการ

ดาํรงชีวิตและการปฏิบตัิตนของประชาชนทุกระดบั

และทุกอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. องคป์ระกอบตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบดว้ย 3 ห่วง (ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบตัิแนวทางสายกลาง 

การดาํรงตนแบบประหยดัและตระหนี�ถี�เหนียว 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การพึ�งตนเองและพึ�งกนัเองเป็นหลกัการสาํคญัของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. เศรษฐกจิพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่เป็นคนละเรื�องไม่เกี�ยวกนั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การปฏิบตัิ โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอ้ื�น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. การปฏิบตัิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้ง

ตระหนกัในคุณธรรม โดยเฉพาะความซื�อสัตย์

สุจริต ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ขอ้ทดสอบความรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

8. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�มุ่งเนน้แก่ปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรเป็นหลกั 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. การปฏิบตัิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมีความ

รอบรู้ในสิ�งที�ทาํและใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงั

ในการวางแผนและปฏิบตัิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิเสธความหรูหรา ฟุ่ มเฟือย

และความเจริญกา้วหนา้ตามกระแสโลกาภวิตัน์ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. โครงการเป็นเครื�องมือขบัเคลื�อนนโยบายหรือ

แผนงานใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. ก่อนเขียนโครงการตอ้งเตรียมขอ้มูล โดยการตอบ

คาํถามดว้ย 5 wh 1 H (What When Who Why 

Where และ How) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13. เขียนโครงการโดยการคดัลอกโครงการที�ทาํ

เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14. การตั�งชื�อโครงการนิยมนาํวตัถุประสงคข์อง

โครงการ มาเป็นชื�อโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

15. การเขียนหลกัการและเหตุผล จะตอ้งเกิดจาก

การศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการ

จาํเป็นที�จะตอ้งจดัโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

16. รายละเอียดโครงการจะตอ้งเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนั

กบัวตัถุประสงค ์วิธีดาํเนินการ และการประเมินผล

โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17. การเขียนวตัถุประสงคจ์ะเขียนตามความตอ้งการให้

เกิดขึ�น โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณากิจกรรมหลกั

ของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

18 การจดักิจกรรมใหด้าํเนินการตามเงื�อนไขความ

จาํเป็นของทรัพยากรสนบัสนุน เช่น ช่วงเวลาวา่ง

ของวิทยากร ผูบ้ริหาร หรือความสะดวกของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นหลกั โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

จดัลาํดบั ก่อน-หลงัของกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19. การระบุเวลาการดาํเนินการไม่ควรระบุเวลาตั�งแต่

การเตรียมโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ขอ้ทดสอบความรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

20. การประเมินผลโครงการ ใชว้ิธีการประเมินความ

พึงพอใจต่อโครงการไดเ้พียงอยา่งเดียว 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

21. ลกัษณะของกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

จะตอ้งเนน้ความมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย

อยา่งสมคัรใจ มีเนื�อหากิจกรรมที�หลากหลาย และ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

22. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้

กิจกรรมการพึ�งตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

23. การดาํเนินกิจกรรมทุกขั�นตอนจะตอ้งนาํความรู้

และคุณธรรมมาประยกุต ใช 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

24. ก่อนจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ควร

แจง้วตัถุประสงคข์องกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

25. ขณะจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควร

ดาํเนินการตามขั�นตอน มีการกระตุน้โดยใชค้าํถาม

ใหน้กัศึกษาสะทอ้นถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัที�ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

26. การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงควรให้

นกัศึกษาเลือกทาํกิจกรรมบางกิจกรรมตามที�

ตอ้งการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

27. การจดักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้

ใหน้กัศึกษาทาํผลงาน/ชิ�นงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

28. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้การ

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเป็นหลกั 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

29. กิจกรรมที�จดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควรเนน้

การฝึกทกัษะปฏิบตัิ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

30. การประเมินผลกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรเชื�อมโยงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุม้กนัที�ไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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5. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบประเมินคุณธรรม 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณธรรม 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

ด้านความซื�อสัตย์        

1. ปฏิบตัิกิจกรรมตามขอ้ตกลงและสัญญาที�ใหไ้ว ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  ถาม-ตอบอยา่งมีเหตุผลและไม่จงใจพูดใหผ้ิดไปจาก 

ความจริง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ยอมรับเมื�อกระทาํผิดดว้ยการกล่าวคาํว่า “ขอโทษ” 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

4.  รับผิดชอบต่อหนา้ที�อยา่งเปิดเผยและโปร่งใส +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านความขยนั        

1. พยายามศึกษาคน้ควา้หาเทคนิคต่างๆ ที�ทาํใหก้าร 

ปฏิบตัิกิจกรรมนั�นๆ ประสบความสาํเร็จ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ปฏิบตัิกิจกรรมทุกอยา่งดว้ยความพยายามและตั�งใจ 

 เพื�อใหเ้กิดผลดีที�สุด 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มุ่งมั�นปฏิบตัิกิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุ

เป้าหมายและเสร็จตามกาํหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. สนใจใฝ่รู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านความอดทน        

1. อดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นพร้อมแกไ้ข

ปรับปรุงอยา่งมีเหตุผลดว้ยตนเองก่อนเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. อดทนต่อความไม่พอใจต่างๆ ที�เกิดขึ�นในขณะ 

ปฏิบตัิกิจกรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. อดทนต่อความเหนื�อยลา้เพื�อใหถ้ึงเป้าหมายที�วางไว ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. จะยนืหยดัอดทนต่อความลาํบากแมจ้ะมีทางเลือก 

อื�นๆ ที�สบายกวา่แต่เป็นทางที�ไม่ถูกตอ้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการแบ่งปัน        

1. อธิบายเกี�ยวกบัการทาํกิจกรรมแก่เพื�อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ช่วยเหลือเพื�อนในการทาํชิ�นงานจนสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ยนิดีรับฟังความทุกข์ของเพื�อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. พร้อมแบ่งปันสิ�งต่างๆ แก่เพื�อนโดยไม่หวงัผล 

ตอบแทน  
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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5. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ทกัษะการดาํเนินชีวิต 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1. ทกัษะในการวางแผนใชจ่้ายเงิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  ทกัษะการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ทกัษะการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้        

 3.1 ทกัษะในการทาํสารชีวภณัฑ ์(ปุ๋ ยอินทรีย)์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.2 ทกัษะในการปลูกหม่อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ทกัษะในการขยายพนัธุ์หม่อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.4 ทกัษะเทคนิคในการปลูกขา้วลดตน้ทุน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.5 ทกัษะในการปลูกผกัปลอดภยั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.6 ทกัษะในการทาํขา้วตู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.7 ทกัษะในการทาํพวงกุญแจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.8 ทกัษะในการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.9 ทกัษะดา้นอื�นๆ (โปรดระบ)ุ.....................................

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

+1 +1 0 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 

6. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบประเมินคุณลกัษณะความพอเพียง 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1. รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  การบนัทึกรายรับ - รายจ่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใช ้

อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ปฏิบตัิตนและปฏืบตัิงานดว้ยความรอบคอบและ 

ยดึหลกัคุณธรรม(ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่  

หวงัผลตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของ 

ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. พยายามหารายไดเ้สริม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13. รู้จกัออม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 

7. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบติดตามผล 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

ตอนที� 1        

1. รู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.  การบนัทึกรายรับ - รายจ่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  ตดัสินใจซื�อของต่างๆ ตามความจาํเป็น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน สิ�งของเครื�องใช ้

อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ปฏิบตัิตนและปฏืบตัิงานดว้ยความรอบคอบและ 

ยดึหลกัคุณธรรม(ซื�อสัตย ์ขยนั และอดทน ฯลฯ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ไม่เอาเปรียบผูอ้ื�นและไม่ทาํใหผู้อ้ื�นเดือดร้อน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. รู้จกัใหอ้ภยัเมื�อผูอ้ื�นผิดพลาด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กลา้ทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ื�นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่ 

หวงัผลตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. วางแผนการเรียนและการใชช้ีวิตบนพื�นฐานของ 

ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. พยายามหารายไดเ้สริม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13. รู้จกัออม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ยอมรับและปรับตวัเพื�ออยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

ตอนที� 2  แบบสอบถามปลายเปิด        

  นกัศึกษาไดน้าํความรู้หรือประสบการณ์ไปบอกต่อ 

ผูอ้ื�นอยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

8. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 หลกัการของรูปแบบมีความชดัเจนเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ มีความชดัเจนเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ขั�นตอนที� 1  การใหค้วามรู้ (Knowledge : K)        

 3.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้
+1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 3.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอด

ความรู้ใหก้วา้งขวางและชดัเจนขึ�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.  ขั�นตอนที� 2 การเสริมสร้างคุณธรรม (Moral : M)        

 4.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้
+1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 4.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

 4.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอด

ความรู้ใหก้วา้งขวางและชดัเจนขึ�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.  ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living skill : L)        

 5.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้
+1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 5.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอด

ความรู้ใหก้วา้งขวางและชดัเจนขึ�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.  ขั�นตอนที� 4 การสะทอ้นคิดผลการปฏิบตัิงาน (Echo : E)        

 6.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้
+1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 6.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอด

ความรู้ใหก้วา้งขวางและชดัเจนขึ�น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.  ขั�นตอนที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D)       

 7.1 เนื�อหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการ

นาํไปประยกุตใ์ช ้
+1 0 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 7.2 กระบวนการเรียนรู้เอื�อต่อการเกิดคุณลกัษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ คุณลกัษณะความพอเพียง 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

 7.3 สื�อน่าสนใจและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 7.4 อุปกรณ์มีความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 7.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 7.6 บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกสนานและอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 7.7 การเรียนรู้ในขั�นตอนนี�ช่วยพฒันาต่อยอด

ความรู้ใหก้วา้งขวางและชดัเจนขึ�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

9. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็สะทอ้นผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 สิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

2 สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

3 สิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั 0 +1 +1 +1 +1 .80 สอดคลอ้ง 

 

10. การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence :  

 IOC) ของแบบสงัเกตการณ์ 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ขอ้ ประเดน็การสังเกต 

1 2 3 4 5 

ผลรวม 

IOC 
ความหมาย 

1 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 การใหค้วามรู้ 

(Knowledge : K) 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 การเสริมสร้าง 

สู่คุณธรรม (Moral : R) 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สอดคลอ้ง 

3 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 3 การฝึกทกัษะ 

ดาํเนินชีวิต (Living skill : L) 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 4 (Evaluation : E) +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที� 5 การเผยแพร่และ

แบ่งปัน (Dissemination : D) 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

คู่มอืการจดักจิกรรม 
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คู่มอืการจดักจิกรรม 

การใช้รูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

นรีรัตน์  ทับทองกุล 

นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑติ สาขาพฒันศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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คาํนํา 

 
 คู่มือการจัดกิจกรรมในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเรียกว่า “KM-LED 

Model” ฉบบันี�  จดัทาํขึ�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมและวิทยากรไดท้ราบถึง

แนวทางการดาํเนินการและจดัเตรียม เพื�อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื�น และ

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้ดงันั�น ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมและวิทยากร จึงควรศึกษาคู่มือให้

เขา้ใจก่อนที�จะนาํรูปแบบไปใช ้

 หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่าคู่มือการจดักิจกรรมนี�จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูรั้บผดิชอบกิจกรรม

และวิทยากร ตลอดจนผูส้นใจโดยทั�วไป 

 

นรีรัตน์  ทบัทองกุล 
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คาํชี�แจง 

 

 การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือ “KM-LED Model” 
 

ข้อปฏิบัตก่ิอนจดักจิกรรม 

 1. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคู่มือฉบบันี� ใหเ้ขา้ใจชดัเจน ตั�งแต่คาํนาํ คาํชี� แจง ความ

เป็นมา องคป์ระกอบของรูปแบบ และแนวทางการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวม เขา้ใจความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบต่างๆ ไดช้ดัเจนขึ�น 

 2. จดัเตรียมสิ�งที�จาํเป็นในการจดักิจกรรม 

  2.1 วางแผนจดักิจกรรมฝึกอบรม 

  2.2 จดัทาํกาํหนดการและประชาสมัพนัธ ์

  2.3 จดัเตรียมวิทยากร 

  2.4 จดัเตรียมสถานที� อาหาร และอุปกรณ์ที�ใชใ้นการฝึกอบรม 

  2.5 จดัเตรียมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

  2.6 จดัเตรียมคณะทาํงานหรือเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

  2.7 จดัเตรียมเอกสารที�ใชใ้นการฝึกอบรม เช่น เอกสารการลงทะเบียน เอกสาร

หรือสื�อที�ประกอบการฝึกอบรม และเอกสารประเมินผล 
 

ความเป็นมา 
 

การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง สําหรับนกัศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

 นกัศึกษา นบัว่าเป็นทรัพยากรมนุษยที์�เป็นภูมิปัญญาของประเทศ และมีโอกาสพฒันา

ประเทศในรูปแบบต่างๆ กนั ดงันั�น หน้าที�ของสถาบนัอุดมศึกษาจึงไม่เพียงแต่สอนนักศึกษาใน

ดา้นวิชาการและวิชาชีพเท่านั�น แต่จะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมพฒันานักศึกษาแบบองค์รวม 

(Holistic) เพื�อใหเ้ป็นบณัฑิตที�สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ�งการพฒันานกัศึกษาให้มี

คุณลกัษณะดงักล่าว เป็นหน้าที�โดยตรงของสถาบนัอุดมศึกษา ที�จะตอ้งเชื�อมโยงและบูรณาการ 

(Lintegration) หลักการพัฒนานักศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

เปลี�ยนแปลงของสังคมโลก เพื�อให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตอบสนองต่อการพฒันา
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ประเทศ ความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ ตลอดจนมี

ภูมิคุม้กนัพร้อมรองรับต่อการเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ ทั�งภายในและภายนอก 

 คนที�มีความสมบูรณ์ดงักล่าว คือคนดีที�ประเทศชาติตอ้งการ ดงัพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) ที�ว่า... 
 

 “...การศึกษาเป็นเครื� องมืออนัสําคัญในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ 

ทศันคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื�อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ

พฒันาประเทศก็ยอ่มทาํไดโ้ดยสะดวกราบรื�นไดผ้ลที�แน่นอนและรวดเร็ว...” (พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและนกัเรียน ณ ศาลาดุสิดาลยั : วนัที� 22 กรกฎาคม 2520) 
 

 ดังนั� นสถาบันอุดมศึกษา จึงควรเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลกัษณะและใชชี้วิตแบบพอเพียง เพื�อเป็นตน้แบบของเยาวชนและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข

อนัเป็นรากฐานสําคัญของการพฒันามนุษยที์�ย ั�งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

อนัเป็นส่วนหนึ� งในการร่วมเสนอทางเลือกและทางรอดสาํหรับการเตรียมรับมือกับกระแสการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆ ของโลกที�กาํลงัทวีความรุนแรงมากขึ�นตลอดเวลา 
 

แนวคดิทฤษฎีพื�นฐานที�รองรับรูปแบบ 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีแนวคิดพื�นฐาน ดงันี�  

 1. แนวคิด ทฤษฎีในการจดัการเรียนรู้ 6 แบบ คือ 1) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Knowles, 

1980) 2) การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Kolb, 1984) 3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson 

and Johnson, 1994) 4) การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Bandura, 1977) 5) การเรียนรู้ดว้ยการค่านิยม

ให้กระจ่าง (Ratgs, Hamin and Simon, 1978) และ 6) การเรียนรู้ในสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี, 

2550) 

 2. แนวคิด ทฤษฎีในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา (Astin, 

1984) และการเสริมพลงัอาํนาจ (Ecott and Jaffe, 1991) และ Zimmerman, M.A.2000) 

 3. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) 

 สามารถสรุปโดยรวมว่า ทั�ง 3 แนวคิด ทฤษฎี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์

เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมที�เรียกว่า “KM-LED Model” 
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องค์ประกอบของรูปแบบการจดักจิกรรม “KM-LED Model” 
 

หลกัการ 

 มุ่งเนน้การจดักิจกรรมพึ�งตนเอง และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาตามความสนใจของ

นกัศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 

กระบวนการจดักจิกรรม 

     ขั�นตอนที� 1 การให้ความรู้ (Knowledge : K) หมายถึง การให้ความรู้เชิงปฏิบติัการ

เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เอื�อให้

เกิดความพอเพียง ซึ�งประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 

 ขั�นตอนที� 2 การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) หมายถึง การเสริมสร้างบรรยากาศ

ทางสงัคมจริยธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน ให้ผูเ้รียนไดม้ีความ

เขา้ใจและประสบการณ์ดา้นคุณธรรมเพิ�มขึ�น โดยใชสื้�ออุปกรณ์ต่างๆ 

 ขั�นตอนที� 3 การฝึกทกัษะชีวิต (Living Skill : L) หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมที�บูรณา

การเชื�อมโยง (Lintegration) กบัประสบการณ์เดิมดา้นความรู้และคุณธรรมกบัทกัษะชีวิตพื�นฐาน 

อนัประกอบดว้ย การวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่ายและการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ 

 ขั�นตอนที� 4 การประเมินผลการปฏิบติังาน  (Evaluation : E) หมายถึง การใหผู้เ้รียนแต่

ละกลุ่ม สะทอ้นความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�

ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั 

 ขั�นตอนที� 5 การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) หมายถึง การนําเสนอ

ผลงาน/ชิ�นงานที�ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้ร้างสรรคขึ์�นมา ผา่นการจดันิทรรศการ 
 

การนํารูปแบบไปใช้ 

 ในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะตอ้งคาํนึงถึง 

 1. ระบบสงัคม 
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  โดยให้นักศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั� งในห้องเรียนและนอก

หอ้งเรียน เช่น ทาํกิจกรรมกลุ่ม ทาํผลงาน/ชิ�นงาน การนาํเสนองานกลุ่ม สะทอ้นผลเรียนรู้ การจดั

นิทรรศการ และการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เน้นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การ

ปฏิสมัพนัธ ์และส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 

 2. ระบบสนบัสนุน 

  2.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสื�อใหเ้พียงพอ 

  2.2 ยดืหยุน่ระยะเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม 

  2.3 อาํนวยความสะดวกต่างๆ กรณีที�นักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 3. หลกัการตอบสนอง 

  3.1 กระตุน้ใหน้กัศึกษาร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มที� และให้นาํความรู้และ

คุณธรรมประจาํใจมาเป็นกรอบในการคิดและตดัสินใจ 

  3.2 ร่วมกนัรับผดิชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

  3.3 ร่วมคิดสร้างชิ�นงานใหส้าํเร็จ 
 

การดําเนินการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

 เมื�อไดศ้ึกษาและจดัเตรียมพร้อมแลว้ ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�เตรียมไว ้โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  

 1. บทบาทของวิทยากร ในการดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องเป็นผูที้�

เชี�ยวชาญในเรื�องนั�นๆ โดยเฉพาะเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งเป็นเรื�องที�ยากและ

ลึกซึ�ง และสามารถดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของกิจกรมในแผน พร้อมทั�ง

เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหน้กัศึกษาสามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะความพอเพียง มีทกัษะในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม และกลวิธีในการเรียนรู้เพื�อต่อยอด  

องคค์วามรู้ต่อไป และขณะดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร ควรคาํนึงถึงบทบาท ดงันี�  

  1.1 สร้างบรรยากาศของการร่วมมือกนั เป็นกันเอง เพื�อให้นักศึกษาได้ทาํงาน

ร่วมกนัอยา่งมีความสุขและรับผดิชอบต่อการเรียนเป็นกลุ่มและดว้ยตนเอง 

  1.2 กระตุน้ใหน้ักศึกษาช่วยกนัคิด ตอบคาํถาม เพื�อความกระจ่างในความรู้หรือ

คุณธรรมด้านต่างๆ เมื�อนักศึกษาไม่สามารถตอบได ้จะต้องให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อให้นักศึกษาได้

ร่วมกนัคิด และตอบได ้

  1.3 วิเคราะห์นกัศึกษาเกี�ยวกบัความรู้หรือประสบการณ์ที�ไดรั้บว่าเพียงพอต่อการ

สร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ โดยการเพิ�มหรือลดกิจกรรมบางกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 1 

ขั�นที� 1  การศึกษาหาความรู้ (Knowledge : K) ครั� งที� 1 

เรื�อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัการ แนวคิด แนวทางในการดาํเนินชีวิตที�

พอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกันที�เกิดขึ�นพร้อมๆ กนั กล่าวคือ เมื�อเรามี

เหตุผล เราจะรู้จกัพอประมาณในการตดัสินใจทาํอะไรก็ตาม โดยไม่ทาํใหต้นเองและผูอ้ื�นเดือดร้อน 

ซึ�งทาํใหเ้กิดภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี แต่เราจะมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุม้กนัไดก้็ต่อเมื�อ

มีความรู้เกี�ยวกบัเรื�องที�จะทาํมากพอที�จะตดัสินใจที�ดีบนพื�นฐานจิตใจที�มีคุณธรรมก่อน แต่ปัจจุบนั

ท่ามกลางกระแสโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงรวดเร็วมาก ทาํใหเ้กิดทางเลือกที�หลากหลาย ประกอบกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งเป็นศาสตร์ของพระราชา จะเป็นที�เข้าใจเฉพาะกลุ่ม ในขณะที�

สงัคมไทยเกิดวิกฤติ จาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธใ์นการขบัเคลื�อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อใหค้นไทย

ไดน้าํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มากขึ�น มีแนวทางหนึ� งที�สําคญั คือ นอกจาก

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและคุณธรรมเป็นพื�นฐานแลว้ จาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งเพิ�มโอกาสในการ

ฝึกทกัษะการใชชี้วิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญั และองค์ประกอบ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

 2. ตอบคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียงได ้
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย ความหมาย ความสาํคญั 

องคป์ระกอบ และแนวทางการจดักิจกรรมที�เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยนําเสนอภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) พร้อมตั�งคาํถามว่า “พระองค์ท่านเกี�ยวขอ้งกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร” และ “เพราะอะไร” เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนและให้

นกัศึกษาเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรใหค้วามรู้เกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญัและองค์ประกอบปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตั�งคาํถามแต่ละประเด็น ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด และตอบ 

 2. วิทยากรให้ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความ

พอเพียงและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเพิ�มเ ติมจาก เว็ปไซต์ ต่างๆ โดยผ่าน

โทรศพัทม์ือถือ พร้อมใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอเพื�อแบ่งปันความรู้แก่เพื�อนๆ ทุกคน 

 3. วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่มคิดนอกกรอบ เพื�อสร้างสรรค์ชิ�นงานที�ยงัไม่มีอยู่ในโลกนี�  

พร้อมนาํเสนอชิ�นงาน และแนวทางการทาํชิ�นงานเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
  

สถานที�ดําเนินการ 

 หอ้งประชุมเขียววิชยั ชั�น 2 กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

สื�อ 

 1. Power point เกี�ยวกบัภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) 

 2. Power point เกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการจดักิจกรรม

เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบทดสอบความรู้เพื�อประเมินผลความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อความพอเพียง   
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 1 

ขั�นที� 1  การศึกษาหาความรู้ (Knowledge : K) ครั� งที� 2 

เรื�อง  การเขียนโครงการ  เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 โครงการ เป็นเครื� องมือที�สําคัญต่อการทาํกิจกรรมหรือผลงานต่างๆ ให้ประสบ

ความสาํเร็จทั�งในระดบับุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยการกาํหนดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร ซึ�งก่อนเริ�มขียนโครงการจาํเป็นอยา่งยิ�งที�

จะตอ้งตอบคาํถาม และศึกษาขอ้มลูเพื�อคน้หาคาํตอบ ดว้ย 5 Wh 1 H ไดแ้ก่ What – ทาํอะไร When 

– เมื�อไหร่ Who – ใครเป็นคนทาํ  Why – ทาํไมจึงทาํ Where – ทาํที�ไหน และ How – ทาํอย่างไร 

แลว้นาํรายละเอียดมาเขียนโครงการ ซึ�งประกอบดว้ย ชื�อแผนงาน (ถา้มี) ชื�อโครงการ หลกัการและ

เหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ และผลประโยชน์ที�

คาดว่าจะไดรั้บ ซึ�งทุกส่วนของโครงการจะตอ้งเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนั แต่สาํหรับการจดักิจกรรม

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะตอ้งเพิ�มรายละเอียด คือ ในการวางแผนจดักิจกรรม 

ขณะจดักิจกรรม และประเมินผล จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเขียนโครงการ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. อธิบายการเขียนโครงการได ้

 2. เขียนโครงการได ้
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการทั�วไป และการเขียนโครงการเกี�ยวกบัแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยการตั�งคาํถามว่า 

“ใครเคยเขียนโครงการบา้ง และมีวิธีการเขียนอยา่งไร” เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษา

ใหพ้ร้อมที�จะเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เพื�อต่อยอดความรู้เดิม 

 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการทั�วไป พร้อมให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

เขียนโครงการ โดยเริ�มตน้รวบรวมรายละเอียดจากการถาม-ตอบ ดว้ย 5 wh 1 H เพื�อนาํขอ้มูลมา

เขียนโครงการและนาํเสนอเพื�อแบ่งปันความรู้สู่เพื�อนๆ ทุกคน 

 2. วิทยากรให้ความรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเริ�มตน้รวบรวมรายละเอียดจากการถาม-ตอบ ดว้ย 5 wh 1 H และอนุญาตให้นักศึกษา

ศึกษาคน้ควา้จากเว็ปไซต์ต่างๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือ พร้อมนาํเสนอเพื�อแบ่งปันความรู้แก่เพื�อนๆ   

ทุกคน 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรและนักศึกษาร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการทั�วไป และการ

เขียนโครงการเกี�ยวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

สถานที�ดําเนินการ 

 หอ้งประชุมเขียววิชยั ชั�น 2 กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

สื�อ 

 1. Power point การเขียนโครงการ 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบทดสอบความรู้เพื�อประเมินผลความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การเขียนโครงการ และวิธีการจดักิจกรรมที�เอื�อต่อความพอเพียง   

 

 

 

 

 



 366 

แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 2 

ขั�นที� 2  การเสริมสร้างสู่คุณธรรม (Moral : M) ครั� งที� 1 

เรื�อง  คุณธรรมประจาํใจ  เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 คุณธรรม เป็นสิ�งสําคญัในการดาํเนินชีวิตของคนเรา เปรียบเสมือนหางเสือที�คอย

เหนี�ยวรั� งและเป็นแนวทางให้คนเราเดินทางไปในทางที�ถูกตอ้ง ดีงาม มีชีวิตที� รุ่งเรือง ไม่พบกับ

ความเสื�อมถอย ปัญหาหรืออุปสรรคที�มากเกินไป โดยเฉพาะดา้นความซื�อสัตย ์สุจริต ความขยนั 

ความอดทน และการแบ่งปัน เป็นคุณธรรมสูงสุดที�ทาํให้เรามีวินัยในตวัเอง พึ�งตนเองได ้รู้จกัให ้

รู้จกัเสียสละ รู้จกัปรับตวัที�จะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั�นการมีคุณธรรมประจาํใจจึงเป็น

มงคลของชีวิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความกระจ่างใน

คุณธรรมดา้นความซื�อสตัย ์สุจริต ดา้นความขยนั ดา้นความอดทน และดา้นการแบ่งปัน 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. สามารถอธิบายความหมายและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมอยา่งนอ้ย 2 ดา้น 

 2. สามารถแสดงออกถึงคุณธรรมดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต ดา้นความขยนั ดา้นความ

อดทน และดา้นการแบ่งปัน 
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัคุณธรรม ประกอบดว้ย ความหมายและพฤติกรรมคุณธรรมดา้น

ความซื�อสตัยสุ์จริต ดา้นความขยนั ดา้นความอดทน และดา้นการแบ่งปัน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยการทบทวน

คุณธรรมที�ไดเ้รียนรู้มาแลว้ในเรื�องที�ผา่นมาร่วมกบันกัศึกษา เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนที�

จะเพิ�มเติมใหช้ดัเจนลึกซึ�งยิ�งขึ�น 
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 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรใหช้มวิดีทศัน์ ละครสั�น และเว็บเพจต่างๆ ที�เกี�ยวกบัคุณธรรมดา้นความ

ซื�อสตัย ์ความขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน พร้อมตั�งคาํถามให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด

และตอบ 

 2. วิทยากรมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัหาเหตุผลเกี�ยวกบัพฤติกรรมของตวัละคร

แต่ละตวัที�ครอบคลุมถึงความซื�อสัตย/์ความไม่ซื�อสัตย ์ความขยนั/ความเกียจคร้าน ความอดทน/

ความทอ้ถอย การแบ่งปัน/การไม่รู้จกัแบ่งปัน โดยเปิดโอกาสใหศ้ึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โดยผา่นโทรศพัทม์ือถือ พร้อมใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรและนักศึกษาร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบัคุณธรรมแต่ละดา้น พฤติกรรมที�ดี 

และพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
  

สถานที�ดําเนินการ 

 หอ้งประชุมเขียววิชยั ชั�น 2 กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

สื�อ 

 1. วิดิทศัน์ 

 2. ละครสั�น 

 3. เวบ็เพจต่างๆ ที�เกี�ยวกบัคุณธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ขยนั อดทน และแบ่งปัน 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบประเมินคุณธรรม เพื�อประเมินคุณลกัษณะคุณธรรมดา้นความซื�อสัตย ์ความ

ขยนั ความอดทน และการแบ่งปัน 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 3 

ขั�นที� 3  การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living skill : L) ครั� งที� 1 

เรื�อง  ทกัษะชีวิต    เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของคนเราที�จะปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของตัวเองให้

จดัการกบัสิ�งต่างๆ ทั�งที�พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในชีวิตประจาํวนัได ้ซึ�งปัญหาใหญ่ทั�งใน

ระดับบุคคลและครอบครัว ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายหรือการมีหนี� สิน ทาํให้

พึ�งตนเองไม่ได ้ดังนั�น ทักษะชีวิตพื�นฐานอนัประกอบด้วย การวางแผนใช้จ่ายเงิน การบันทึก

รายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับคนเราเป็นอย่างมาก สามารถ

สร้างพฒันาทกัษะชีวิตเหล่านี� ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อเสริมสร้างทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการ

วางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. สามารถอธิบายและดาํเนินการเกี�ยวกบัการวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-

รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

 2. สามารถอธิบายและดาํเนินการจดัทาํชิ�นงาน การทาํสารชีวภณัฑ์ การปลูกหม่อน 

การขยายพนัธุห์ม่อน เทคนิคการปลกูขา้วลดตน้ทุน และการปลกูผกัปลอดภยั 
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัการวางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่าย

เพิ�มรายได ้ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทกัษะชีวิตพื�นฐานเกี�ยวกบัการทาํสารชีวภณัฑ์ การปลูกหม่อน 

การขยายพนัธุห์ม่อน เทคนิคการปลกูขา้วลดตน้ทุน และการปลกูผกัปลอดภยั 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 
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 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยการตั�งคาํถามว่า 

“ครอบครัวของนกัศึกษาไดป้ระกอบอาชีพอะไร หรือทาํกิจกรรมอะไรที�เราจะฝึกกนัวนัที�บา้งมั�ย...” 

หลงัจากนั�นวิทยากรจะสอบถามนักศึกษาแต่ละคน เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจและให้ขอ้มูล

เพิ�มเติมเพื�อปรับทิศทางในการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐานกิจกรรม และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

จาํนวน 8 กลุ่ม เวียนเขา้ฐานกิจกรรมใหค้รบทุกฐานกิจกรรม 

 2. วิทยากรแต่ละฐานดาํเนินการใหค้วามรู้พร้อมฝึกปฏิบติัไปพร้อมกนัทุกฐาน ไดแ้ก่ 

  ฐานกิจกรรมที� 1  การทาํสารชีวภณัฑ ์

  ฐานกิจกรรมที� 2  การปลกูหม่อน 

  ฐานกิจกรรมที� 3  การขยายพนัธุห์ม่อน 

  ฐานกิจกรรมที� 4  เทคนิคการปลกูขา้วลดตน้ทุน 

  ฐานกิจกรรมที� 5  การปลกูผกัปลอดภยั 

  ซึ�งในขณะปฏิบติักิจกรรม วิทยากรจะเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดล้งมือปฏิบติัและถาม

ในกรณีที�ปฏิบติักิจกรรมไม่สาํเร็จตามขั�นตอนแต่ละขั�น หรือตอบประเด็นที�วิทยากรตั�งคาํถาม 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรแต่ละฐานและนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบักิจกรรมประจาํ

ฐาน 
  

สถานที�ดําเนินการ 

 กลุ่ม Young Smart Famers (YSF นครปฐม) เลขที� 33/2 หมู่ที� 1 ตาํบลบางปลา อาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม 
 

สื�อ 

 สถานที�จริง พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต เพื�อประเมินคุณลกัษณะดา้นทกัษะการดาํเนิน

ชีวิตของนกัศึกษา 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 3 

ขั�นที� 3  การฝึกทกัษะดาํเนินชีวิต (Living skill : L) ครั� งที� 2 

เรื�อง  ทกัษะชีวิต    เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของคนเราที�จะปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของตัวเองให้

จดัการกบัสิ�งต่างๆ ทั�งที�พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในชีวิตประจาํวนัได ้ซึ�งปัญหาใหญ่ทั�งใน

ระดับบุคคลและครอบครัว ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายหรือการมีหนี� สิน ทาํให้

พึ�งตนเองไม่ได ้ดังนั�น ทักษะชีวิตพื�นฐานอนัประกอบด้วย การวางแผนใช้จ่ายเงิน การบันทึก

รายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับคนเราเป็นอย่างมาก สามารถ

สร้างพฒันาทกัษะชีวิตเหล่านี� ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อเสริมสร้างทกัษะการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการ

วางแผนใชจ่้ายเงิน การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการลดรายจ่ายเพิ�มรายได ้

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. สามารถอธิบายและดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทาํชิ�นงาน การทาํขา้วตู การทาํพวง

กุญแจ และการทาํดอกไมผ้า้ใยบวั 
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบัการทาํขา้วตู การทาํพวงกุญแจ และการทาํดอกไมผ้า้

ใยบวั 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนกัศึกษา โดยการตั�งคาํถามว่า “มี

ใครทาํข้าวตูหรือพวงกุญแจ หรือดอกไมผ้า้ใยบัวเป็นบ้าง...” หลงัจากนั�นวิทยากรจะสอบถาม

นกัศึกษาที�ยกมือแต่ละคน เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจและให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อปรับทิศทางใน

การเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
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 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐานกิจกรรม และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

จาํนวน 8 กลุ่ม เวียนเขา้ฐานกิจกรรม ครั� งละ 1 – 2 กลุ่ม ใหค้รบทุกฐานกิจกรรม 

 2. วิทยากรแต่ละฐานดาํเนินการใหค้วามรู้พร้อมฝึกปฏิบติัไปพร้อมกนัทุกฐาน ไดแ้ก่ 

  ฐานกิจกรรมที� 1  การทาํขา้วตู 

  ฐานกิจกรรมที� 2  การทาํพวงกุญแจ 

  ฐานกิจกรรมที� 3  การทาํดอกไมผ้า้ใยบวั 

  ซึ�งในขณะปฏิบัติกิจกรรม วิทยากรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือ

ปฏิบติัการและถามในกรณีที�ปฏิบติักิจกรรมไม่สําเร็จตามขั�นตอนแต่ละขั�น หรือตอบประเด็นที�

วิทยากรตั�งคาํถาม 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรแต่ละฐานและนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบักิจกรรมประจาํ

ฐาน 
  

สถานที�ดําเนินการ 

 ศูนยก์ารเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที�ยวคลองมหาสวสัดิ�  ตาํบลศาลายา 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

สื�อ 

 สถานที�จริง พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบประเมินทกัษะการดาํเนินชีวิต เพื�อประเมินคุณลกัษณะดา้นทกัษะการดาํเนิน

ชีวิตของนกัศึกษา 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 4 

ขั�นที� 4  การประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E) ครั� งที� 1 

เรื�อง  การประเมินผลดว้ยการสะทอ้นกลบั (Reflection) เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 การสะทอ้นกลบั (Reflection) เป็นกระบวนหนึ�งของการประเมินผลการเรียนรู้ เพื�อจะ

ไดท้ราบว่าสิ�งที�ไดรั้บจากการเรียนรู้ มีความชดัเจน ถกูตอ้ง ครอบคลุมหรือไม่ ซึ�งเป็นการทบทวน 

ขยายความรู้ใหช้ดัเจนยิ�งขึ�น นอกจากนี� ยงัเป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ที�สะทอ้นออกมาจากความจริงใจ

ของผูเ้รียนโดยตรง ซึ�งไม่ได้ถูกกาํหนดกรอบของการตอบมากเกินไป ผูต้อบสามารถตอบหรือ

สะทอ้นผลการเรียนรู้ไดอ้ย่างอิสระ ภายใตป้ระเด็นคาํถามกวา้งๆ ประกอบดว้ย สิ�งที�ไดรั้บตามที�

คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่ไดค้าดหวงั  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อประเมินผลดว้ยการสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม และ

ทกัษะการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษา 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 สามารถนาํเสนอสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงัและสิ�งที�ไดรั้บ

โดยไม่ไดค้าดหวงั 
 

เนื�อหาสาระ 

 การสะทอ้นกลบั (Reflection) เกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�

คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่คาดหวงั 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยการตั�งคาํถามว่า 

“นักศึกษารู้จักการประเมินผลประเภทใดบ้าง...” พร้อมทั� ง เชื�อมโยงมาสู่การสะท้อนกลับ 

(Reflection) 
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 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรอธิบายเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดรั้บตามที�คาดหวงั สิ�งที�ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และ

สิ�งที�ไดรั้บโดยไม่คาดหวงั พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสอบถามเพื�อทบทวนความเขา้ใจ 

 2. วิทยากรมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนสิ�งที�ได้รับตามที�คาดหวงั สิ�งที�

ไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่คาดหวงั พร้อมนาํเสนอแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรและนักศึกษาช่วยกันสรุปสิ�งที�ได้รับตามที�คาดหวงั สิ� งที�ไม่ได้รับตามที�

คาดหวงั และสิ�งที�ไดรั้บโดยไม่คาดหวงั 
  

สถานที�ดําเนินการ 

 หอ้งศรีอรุณ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

สื�อ 

 Power point การนาํเสนอผลงาน 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบสะทอ้นผลการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาบนัทึกผล 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 4 

ขั�นที� 4  การประเมินผลปฏิบติังาน (Evaluation : E) ครั� งที� 2 

เรื�อง  การสรุปผลการเรียนรู้เพื�อเผยแพร่และแบ่งปัน เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 การสรุปผลการเรียนรู้จากการสะทอ้นกลบั (Reflection) เป็นกระบวนการสาํคญัของ

การเรียนรู้ เพราะช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระจ่างชดัเจนในองค์ความรู้เกี�ยวกบัเรื� องนั�นๆ เป็นอย่างดี 

และถกูตอ้งครอบคลุม สามารถนาํไปเผยแพร่ได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อสรุปผลการเรียนรู้จากการสะทอ้นผลการเรียนรู้พร้อมนาํไปเผยแพร่ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 สรุปประเด็นสาํคญัเพื�อนาํไปเผยแพร่ 
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัการสรุปผลการเรียนรู้เพื�อเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัผลงาน/ชิ�นงาน 

ประกอบดว้ย ชื�อผลงาน/ชิ�นงาน วสัดุอุปกรณ์ที�ใช ้ขั�นตอนการทาํ ปัญหาและอุปสรรคที�พบ ปัจจยัที�

ทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จและคุณลกัษณะความพอเพียงที�เกิดขึ�น 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 สร้างความสนใจเพื�อเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษา โดยการทบทวนผลการ

สะทอ้นกลบั (Reflection) เพื�อเชื�อมโยงมาสู่การทาํผลงาน/ชิ�นงาน 

 ขั�นดําเนินการ 

 1. วิทยากรอธิบายเกี�ยวกบัหัวขอ้สรุปผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ชื�อผลงาน/ชิ�นงาน วสัดุ

อุปกรณ์ที�ใช ้ขั�นตอนการทาํ ปัญหาและอุปสรรคที�พบ ปัจจยัที�ทาํให้เกิดผลสาํเร็จและคุณลกัษณะ

ความพอเพียงที�เกิดขึ�น 

 2. วิทยากรมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มดาํเนินการสรุปตามหัวขอ้ที�ไดเ้รียนรู้ 

พร้อมนาํขอ้มลูการสรุปมาจดัเป็นนิทรรศการ กลุ่มละ 2 บอร์ด 



 375 

 ขั�นสรุป 

 นกัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดับอร์ดนิทรรศการ โดยมีวิทยากรคอยใหค้าํปรึกษา ดูแล 
  

สถานที�ดําเนินการ 

 หอ้งศรีอรุณ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

สื�อ 

 แผน่ป้ายความรู้/ผลงาน พร้อมจดันิทรรศการ 
 

ประเมนิผล 

 ใชแ้บบสงัเกตการณ์ 
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แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที� 5 

ขั�นที� 5  การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination : D) ครั� งที� 1 

เรื�อง  การเผยแพร่และแบ่งปัน เวลา 7 ชั�วโมง 

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

สาระสําคญั 

 การเผยแพร่และแบ่งปัน เป็นกระบวนการสุดท้ายตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กล่าวคือ เมื�อเรามีความรู้ ทกัษะประสบการณ์ที�สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตไดแ้ลว้ 

เกิดความรู้สึก ศรัทธา พร้อมที�จะแบ่งปันเผยแพร่สู่ผูอ้ื�น โดยผ่านนิทรรศการหรือการบอกต่อผู ้

ใกลชิ้ด จะทาํใหเ้กิดเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ�น และเผยแพร่แบ่งปันกนัต่อๆ ไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ทั�วไป 

 เพื�อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของนกัศึกษาสู่บุคคลอื�น 

 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤตกิรรม 

 1. สามารถนาํเสนอชิ�นงานผา่นนิทรรศการได ้

 2. สามารถอธิบายและตอบคาํถามผูอ้ื�นได ้
 

เนื�อหาสาระ 

 การเรียนรู้เกี�ยวกบัการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่บุคคลอื�น 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ขั�นนํา 

 กระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนสิ�งที� เรียนรู้จากบอร์ดนิทรรศการของกลุ่มตนเอง เพื�อ

เตรียมพร้อมในการอธิบายและตอบขอ้ซกัถาม 

 ขั�นดําเนินการ 

 วิทยากรพร้อมนกัศึกษานาํผูเ้ยี�ยมชม ชมนิทรรศการพร้อมอธิบายประเด็นสาํคญัต่างๆ 

ตามบอร์ดนิทรรศการ และตอบขอ้ซกัถาม 

 ขั�นสรุป 

 วิทยากรและนกัศึกษาช่วยกนัสรุปผลการจดันิทรรศการ 
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สถานที�ดําเนินการ 

 ลานเอนกประสงค ์ชั�น 2 อาคารเพชรรัตน-สุวทันา  (กองกิจการนกัศึกษา) มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
 

สื�อ 

 - นิทรรศการ จาํนวน 16 บอร์ด 

 - นกัศึกษากลุ่มทดลอง จาํนวน 30 คน 
 

ประเมนิผล 

 ใช้แบบสังเกตการณ์และประเมินการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้แบบประเมิน

คุณลกัษณะความพอเพียงและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพกจิกรรมการเสริมสร้างคุณลกัษณะตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหค้วามรู้เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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การใหค้วามรู้เสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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คุณธรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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ทกัษะการดาํเนินชีวติเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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ทกัษะการดาํเนินชีวติเสริมสร้างคุณลกัษณะความพอเพียง 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชื�อ – สกุล  นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

ที�อยู ่  88/122 หมู่ที� 2 ตาํบลสามกระบือเผอืก  

  อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

วุฒิการศึกษา  

 2525 ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาภาษาไทย 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี 

 2548 ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการอุดมศึกษา 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการทาํงาน 

 2527-2535 นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองบริการกลาง 

   มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 2536-2550 นกัวิชาการศึกษา กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 2551-ปัจจุบนั นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กองกิจการนกัศึกษา 

   มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 ปัจจุบนั หวัหนา้งานกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  

   พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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