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

on sufficiency

l)

to develop the instructional model based on Buddhism to enhance the

economy philosophy for high school students, 2) to evaluate the effectiveness

of

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

high school students and 3) to disseminate the instructional model based on Buddhism ot enhance the desired characteristics
focusing on sufficiency economy philosophy for high school students in other subjects of Social Studies,Religion and Culture

The sample consisted
instruments were:
using mean

(7),

l)

of 40

students who studied at Kaengkhrowittaya School

for the first semester n 2014. The

.

research

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

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

The results of this research were as follows:

1.

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

sufficiency economy philosophy for high school students were:

l) the principle

2) the objective 3) the instructional process and

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

system and the learning process consisted

of five steps:

1)

faith forming and fact discovery (Paratoghosa) 2) reflection

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

2.
post-test

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

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

the

responding level to the organization level.

3.

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

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

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระแสโลกยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ ซึ งเป็ นยุ ค ข้อ มู ล ข่ า วสาร ทํา ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติท) งั ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ได้ส่งผล
กระทบด้านเศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองต่อประเทศเทศต่าง ๆ ทัวโลก โลกาภิวตั น์สร้างระบบ
ทุนนิยมโดยใช้กลไกตลาด เพือสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเน้นเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้
ประชาชาติเป็ นเครื องวัดปัจจัยของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ จึงทําให้เกิด
แข่งขัน แย่งชิ งทรั พยากรโลกเพือสร้ างความมังคังให้กบั ประเทศ เป็ นสาเหตุใ ห้ท รัพ ยากรโลก
ถูกทําลายเพือสนองวามต้องการของมนุษย์อย่างรวดเร็ ว จนเกิดสภาวะเสื อมโทรมของสิ งแวดล้อม
สภาพจิตใจและเกิดปัญหาอืน ๆ ตามมาอีกมากมาย
ประเทศไทย ในฐานะทีอยู่ในสังคมโลก จึงได้รับอิทธิ พลจากกระแสโลกาภิวตั น์ดงั กล่าว
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้นาํ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่ง
พัฒนาและดําเนิ นการตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทุนนิ ยมทีมุ่งเน้นผลประโยชน์ของปั จเจกชน การได้รับ
ความพึงพอใจมากทีสุ ด การได้กาํ ไรสู งสุ ด และการแข่งขันเป็ นสิ งสําคัญในภาคเศรษฐกิจทีมุ่งเน้นการ
ขยายตัวหรื อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นเป้ าหมาย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 1-7 ตั)งแต่ พ.ศ. 2504-2539 มีขอ้ สรุ ปว่าเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยงยื
ั น ซึ ง
เป็ นผลมาจากการพัฒนาทางด้า นเศรษฐกิ จมากกว่าการพัฒนาทางด้านสังคม จึงก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็ นอย่างมาก จากการทีประเทศไทยได้พฒั นาเศรษฐกิ จโดย
มุ่ง เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุ ม าต่ อเนื องยาวนาน สัง คมไทย จึ ง ได้ก ลายเป็ นสังคมวัตถุ นิยม
บริ โภคนิยม มุ่งความสําเร็ จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความสําเร็ จในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ อํานาจ
และผลประโยชน์ เป็ นเหตุทาํ ให้สังคมไทยปั จจุบนั เริ มอ่อนแอลงเรื อย ๆ และกําลังเผชิ ญกับภาวะ
วิกฤตหลายด้าน ทั)งทางด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะสิ งทีพึงวิตกกังวล
เป็ นอย่างยิงนั)น คือ คุณธรรม จริ ยธรรมของคนไทยเริ มถดถอยอันเป็ นต้นเหตุทีจะนําสังคมไทยไปสู่
วิกฤตในอนาคตซึงสอดคล้องกับรายงานของสหประชาชาติ เมือปี พ.ศ. 2550 ได้ระบุวา่ ประเทศไทยมี
หลายปั ญหาทีจําเป็ นต้องแก้ไข เช่ น ปั ญหาสิ งแวดล้อม ปั ญหาเรื องการกระจายรายได้ ปั ญหาการ
พัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท แต่ทีมีปัญหา คือการพัฒนาคน เพราะระหว่างการพัฒนาทีรวดเร็ วได้
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มีการเปลียนแปลงทีทําให้เกิดปั ญหาด้านค่านิยม ศีลธรรมที เสื อมลง เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
ยาเสพติด ปัญหาหนี)สิน ปัญหาคอรัปชัน ปัญหาเหล่านี) มีแนวโน้มทีจะทวีความรุ นแรงยิงขึ)น
ความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทีเสื อมโทรมของประเทศ
ไทย ในช่ วงทีผ่านมา ทําให้มีการพิจารณาความผิดพลาดเกี ยวกับทฤษฎี หรื อแนวคิดจากประเทศ
ตะวันตกทีอยู่เบื)องหลังการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ สังคมในอดี ตถึงปั จจุบนั สําหรับประเทศไทยได้
ตระหนักถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการนําแนวคิดแบบตะวันตกมาใช้ โดยไม่มีการประยุกต์ให้เข้า
กับ พื) นฐานแนวคิ ดดั)งเดิ มหรื อบริ บทของสั งคมไทย มี การเสนอทางออกให้ก ับการแก้ไขเพือให้
สังคมไทยรอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ไ ด้อย่างมันคงและยังยืนในยุคโลกาภิ วตั น์ โดยกลับมา
พิจารณาและดําเนินการตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์, 2549) สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในส่ วนที 3 แนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78(1) ทีกล่าวว่า “บริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปเพือพัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ และ
ความมันคงของประเทศอย่างยังยืน โดยต้อ งส่ ง เสริ ม การดํา เนิ นการตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและคํานึ งถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสําคัญ” นอกจากนั)นแนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและสังคมแห่ งชาติ ตั)งแต่ฉบับที 8-10
(พ.ศ. 2540-2554) และต่อเนืองถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสังคมแห่ งชาติในปั จจุบนั ฉบับที 11
(พ.ศ. 2555-2559) ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักในการปฏิบตั ิของประชาชน
ทุกระดับ และขับ เคลื อนให้บงั เกิ ดผลในทางปฏิ บ ตั ิให้ชัดเจนในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
เป็ นไปในทางสายกลาง ให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
ทั)งด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียงที มี การ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิ ดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุ กบั
จิตใจของคนในชาติ และความสามารถในการพึงตนเองกับการแข่งขันในเวที โลก ความสมดุ ล
ระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรี ยม ระบบภูมิคุม้ กัน ด้วยการบริ หารจัดการความเสี ยงให้
เพี ย งพอพร้ อ มรั บ ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง ซึ งประเทศไทยจะต้อ งเผชิ ญ กับ กระแส
การเปลี ยนแปลงทีสําคัญทั)งภายนอกและภายในประเทศทีปรับเปลี ยนอย่างรวดเร็ ว และซับซ้อน
มากยิ งขึ) น เป็ นทั)ง โอกาสและความเสี ยงต่ อ การพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะข้อ ผูกพันที จะเป็ น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงจําเป็ นต้องนําภูมิคุม้ กันทีมีอยูพ่ ร้อมทั)งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ)นมาใช้ในการเตรี ยมความพร้ อมให้แก่ คน สังคม ระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า
ต่อไป เพือประโยชน์สุขทียังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การจัดการศึ ก ษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั)นพื) นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ใ ห้
ความสํ า คัญ กับ การพัฒนาผู้เรี ยนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยกํา หนดคุ ณลัก ษณะ
อันพึงประสงค์อยูอ่ ย่างพอเพียง พร้อมทั)งนโยบายขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา
คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอแนวทาง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปปรับใช้ในโรงเรี ยนในส่ วนของการจัดการเรี ยนการสอน
โดยให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามเนื) อหาสาระทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรอย่างสอดคล้องกับ
วิถี ชี วิ ตของผู้เรี ยน เน้นกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ เน้นการปฏิ บ ัติ จริ ง เพื อนําไปสู่ การปฏิ บ ัติ ตน
ทีเหมาะสมในชี วิตประจําวัน โดยมีแนวทางดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทีเน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ จัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ การแก้ปั ญหา จัดกระบวนการเรี ยนรู้
โดยเน้นการทดลอง การปฏิบตั ิจริ งทั)งในและนอกสถานศึกษา และดําเนินการวัดผลให้ครอบคลุม
ทั)งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุ ณลักษณะ ซึ งมีเป้ าหมายเสริ มสร้างคุ ณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ดังทีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ได้กล่าวว่า ผูท้ ีมีคุณลักษณะอยูอ่ ย่าง
พอเพียง จะต้องมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง มีการรู้ จกั ประมาณตน รู้ จกั
ศักยภาพของตนทีมีอยู่ และรู้จกั สภาพ แวดล้อมของชุมชนหรื อสังคมทีอาศัยอยู่ มีการปฏิบตั ิตนอย่าง
มีเหตุผล บนพื)นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทําโดย
ยึดทางสายกลางในการปฏิ บ ตั ิ และ มี ภูมิ คุ้มกันที ดี ในตัว พร้ อมรั บผลกระทบอันเกิ ดจากการ
เปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทั)งภายในและภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ สอดคล้องกับ ปิ ยานุ ช
พิบูลสราวุธ (มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554: 45) ได้กล่าวว่า การจัด การเรี ยนการสอนในสาระเศรษฐกิจ
พอเพียง มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่ 1) เงือนไขของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือ ต้องมีความรู้ คู่
คุณธรรม 2) ทักษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง และ 3) เป้ าหมายพอเพียงทางด้านความรู้
คุ ณธรรม เจตคติ และด้า นทัก ษะตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั)น พื) น ฐาน พ.ศ. 2551
นอกจากนั)น ทิศนา แขมมณี (มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554: 24-25) ได้กล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นสาระทีมีลกั ษณะเป็ นความรู้ประเภทข้อเท็จจริ ง (Fact) ความรู้ประเภทความคิดรวบยอด
(Concept) เป็ นทักษะกระบวนการคิดและเป็ นคุ ณธรรม ค่านิ ยมและเจตคติ ดังนั)น ในการจัดการ
เรี ยนการสอน ครู จะต้องมีความรู้เข้าใจข้อเท็จจริ ง (Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) ในสาระทีสอน
และจัดการเรี ยนการสอนโดยเชื อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการตามหลักการความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน และเงื อนไขความรู้ คู่คุณธรรม และลงมือกระทําเพือให้เกิ ดทักษะ
กระบวนการคิด ภิรมยา อินทรกําแหง (มูลนิ ธิสยามกัมมาจล, 2554: 6) กล่าวว่า การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การเรี ยนการสอนนั)น จะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนคิดก่อน จึงจะนําไปปฏิบตั ิตามได้ การ
คิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องคิดโดยยึดหลักทีว่า ด้วย 3 ห่วง 2 เงือนไข ทีว่าด้วย 1) คิดอย่าง
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พอประมาณ คือคิดทําอะไรให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจําเป็ น เหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง ไม่เกินตัว มีความสมดุลกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ งแวดล้อมของตนเอง ดําเนินชีวิต
ทีเดินอยู่บนทางสายกลางทีเรี ยบง่าย ไม่ทะเยอทะยานแสวงหาความรู้จนไม่รู้จกั คําว่าพอ 2) คิดอย่างมี
เหตุผลทีอยู่บนพื)นฐานของความถูกต้อง อยู่บนพื)นฐานของคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนถูกต้องกับ
หลักกฎหมาย วัฒนธรรมทีดีงาม การมีเหตุผลต้องมีทกั ษะการคิดในเชิ งวิเคราะห์ แยกแยะสิ งทีดี ไม่ดี
คิดอย่างมีวิจารณญาณทีสามารถตัดสิ นอย่างมีเหตุผล ถูกต้องกับสภาพทีดํารงอยูข่ องสังคมสิ งแวดล้อม
และของตนเอง และ 3) มีภูมิคุม้ กัน คือ การเตรี ยมพร้ อมเพือป้ องกันความเสี ยงในสิ งทีอาจจะเกิ ดขึ) น
หรื อเตรี ยมรับผลกระทบต่าง ๆ ทั)งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพือสามารถ
ปรับตัวและสามารถรับมือได้ทนั ท่วงทีต่อกระแสทีหลังไหล และอาจมีผลเกิ ดขึ) นตามมา หรื อเป็ น
ผลกระทบจากสิ งทีคาดไม่ถึง และจะสําเร็ จได้ดว้ ยเงือนไขด้านความรอบรู้ ทีบุคคลจะต้องเรี ยนรู้และ
แสวงหาเพือเพิมพูนความรู้ทีเกี ยวข้องกับภารกิ จนั)น ๆ ของตนเอง และทีสําคัญยิงอีกประการหนึ งคือ
นอกจากความรอบรู้แล้วจะต้องมีคุณธรรม ความดีดว้ ย ดังนั)น จะเห็นได้ว่าการเรี ยนการสอนเพือให้
นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียงได้น) นั ลําดับแรกจะต้องฝึ กการคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทีว่า ด้วย 3 ห่ วง ซึ งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
ทีเป็ นลําดับขั)นตอนเชือมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการในเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินชี วิต
ก่ อนทีจะนําไปปฏิ บตั ิ ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงได้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
เป็ นปรั ชญาที พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมี พ ระราชดํารั ส ชี) แนะแนวทางการดํา เนิ นชี วิตแก่
พสกนิ กรชาวไทยโดยตลอดเพือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมันคงในกระแสโลกาภิวตั น์
และความเปลียนแปลงของสังคมโลก นานกว่า 25 ปี ตั)งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.
2540 และภายหลังได้ทรงเน้นยํ)าแนวทางแก้ไข โดยมีหลักคิดเพือการดํารงชีวิต รวมถึงการพัฒนา
และบริ หารประเทศ ทีตั)งอยู่บนพื)นฐานของทางสายกลาง คํานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุม้ กันทีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสิ นใจ เมือศึกษาแนวพระราชดําริ ในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จะเห็นได้ว่าพระองค์
ท่านได้ทรงประยุกต์แนวคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเน้นการดํารงชีวติ แบบพอเพียง ดังความ
ในตอนหนึงในพระราชกระแสทีว่า
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิงกว่านี)อีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี)ก็พอแค่น) นั เอง คนเราถ้าพอใน
ความต้องการก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอัน
นี) มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ น
สุข พอเพียงนี)อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน...”
(มูลนิธิชยั พัฒนา, 2558)
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ความในพระราชดํารัสนี) ช) ี ให้เห็นขอบข่ายในบริ บทของเศรษฐกิ จพอเพียงทีว่าด้วยหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หรื อทางสายกลาง ทีมุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิ จทุนนิยมแบบสุ ดโต่ง โดยลด
ระดับลงให้เพียงพอต่อความจําเป็ น ดํารงชี วิตทีเรี ยบง่าย พึงตนเองได้ บริ โภคอย่างพอเพียง ลดการ
พึ งพาจากต่ า งประเทศ ซึ งจะเป็ นการเดิ น ทางสายกลางตามหลั ก มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทาตามหลั ก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีมีหลักการสําคัญคือ หลักของเหตุและผลสิ งต่าง ๆ ทีเกิด
มาในโลกนี) ซึงเป็ นผล ล้วนเกิ ดมาจากเหตุท) งั สิ) น เมือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตั)งอยู่หลักของ
เหตุผล การดําเนินชี วิตต่าง ๆ ได้แก่ การเรี ยนการสอน การแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องอาศัยกระบวนการ
เรี ย นรู้ แบบพุ ทธหรื อกระบวนการแห่ งปั ญญา (พระไพศาลวิสาโล, 2544: 13) สาระสําคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบพุทธนั)นได้แยกกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขั)นตอน คือ ขั)นตอน
แรกเป็ นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟั งสัทธรรม ขั)นตอนทีสอง เป็ นการใช้หลักโยนิ โสมนสิ การ และ
ขั)นตอนทีสาม เป็ นธรรมานุ ธรรมปฏิบตั ิ ทั)งหมดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยเริ มจากเมื อรั บข้อมู ลข่ าวสารหรื อคําแนะนําได้อย่างถู กต้อง ตรงประเด็ น และครบถ้วนแล้ว
กระบวนการเรี ย นรู้ ต่อมา คื อ การคิ ดเอาสิ งที รั บ รู้ น) ันมาย่อ ยจัดระเบี ย บ เป็ นการคิ ดอย่า งถู ก วิธี
(โยนิ โสมนสิ การ) และสุ ดท้ายเป็ นการปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิน) ี น) ี เป็ นจุดสําคัญทีทําให้การศึกษาแบบ
ตะวันตกหลายสํานักทีเน้นการใช้ความคิดล้วน ๆ เป็ นการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญา ส่ วนการศึกษา
ในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญาแล้วยังต้องอาศัยการปฏิบตั ิเป็ นส่ วน
สําคัญอีกด้วย
พระสัม มาสัม พุทธเจ้า ทรงมี หลักการสอนที หลากหลายและเหมาะสมแก่ ผูฟ้ ั ง และ
ผูส้ นทนา โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกทรงสอนเพือให้รู้จริ งเห็นแจ้งในสิ งที
ควรรู้เห็น หมายถึงสิ งใดทีทรงรู้เห็นแล้ว แต่เมือทรงเห็นว่าไม่จาํ เป็ นสําหรับผูฟ้ ั ง ก็ไม่ทรงสอนใน
สิ งนั)น ทรงสอนให้รู้จริ งเห็นแจ้งเฉพาะเท่าทีจําเป็ น ประการทีสอง ทรงสอนเพือให้ผฟู้ ังตรองตามแล้ว
เห็ นจริ งได้ ผูฟ้ ั งพอตรองตามแล้วเห็ นด้วยตนเอง คือ สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง และ
ประการสุ ดท้าย พระองค์ทรงสอนเพือให้ผฟู้ ังได้รับผลแห่ งการปฏิบตั ิ คือทําให้ผปู้ ฏิบตั ิตามได้รับ
ผลตามสมควรแก่กาํ ลังแห่ งการปฏิ บตั ิของตน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธวิธีในสอน
การของพระพุทธองค์เมือพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิ การแล้ว เป็ นสิ งทีมีคุณค่าอันประเสริ ฐ เป็ นตัวอย่าง
อันดีในการนํามาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนของครู ซึงจะทําให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างเป็ น
องค์รวมจนได้ชือว่าเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ โดยเฉพาะในสังคมไทย เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นแหล่ง
คําสอนและระบบจริ ยธรรมทีหยังรากลึกแล้วในสังคมไทย การเรี ยนการสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

6

เป็ นการปฏิบตั ิทีสอดคล้องกลมกลืนกับรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทยทีสังสมมาตั)งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั
รายงานผลการทดสอบระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั)นที 4 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2554 ค่าเฉลียของ
คะแนนในระดับ ประเทศ พบว่า สาระหน้า ที พลเมื อ ง วัฒ นธรรมในการดํา เนิ น ชี วิต ในสั ง คม
มีค่ า เฉลี ยคะแนนสู งสุ ด คือ 38.97 รองลงมา คือ สาระภูมิ ศาสตร์ มี คะแนนเฉลี ย 33.61 สาระ
ประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 32.67 สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม มีคะแนนเฉลีย 32.37 และสาระ
เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลียตําสุ ดคือ 29.31 ซึ งสอดคล้องกับค่าเฉลียระดับโรงเรี ยนแก้งคร้ อวิทยา
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื)นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทีพบว่าสาระหน้าที
พลเมือง วัฒนธรรมในการดําเนิ นชี วิตในสังคม ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ 36.25 รองลงมาคือ สาระศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม มีคะแนนเฉลีย 32.04 สาระภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 31.72 สาระประวัติศาสตร์
มีคะแนนเฉลี ย 31.39 และสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี ยตําสุ ด คือ 27.82 ดังนั)น สาระ
เศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นสาระการเรี ยนรู้ทีโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา จะต้องเร่ งพัฒนาคะแนนเฉลียของ
โรงเรี ยนซึงตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ และคะแนนตําทีสุ ดในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับการสํารวจสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ กบั การ
ดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงของนักเรี ยนโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา โดยผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ครู สังคมศึกษา
จํานวน 5 ท่าน นักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั)น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน เกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ ในระหว่าง
วันที 7-11 มกราคม 2556 ในส่ วนของครู ผสู้ อน พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยในด้านการดูแล
เอาใจใส่ ใ นด้า นการเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ย นรู้ ห รื อการปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมในการเรี ย นรู้ และ
การแสดงบทบาทของครู ตามหลักกัลยาณมิตร 7 และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพือฝึ กทักษะ
กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ ในส่ วนของนักเรี ยน พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
ในด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หรื อลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง การเรี ยนรู้หลัก
ความจริ ง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลักโยนิโสมนสิ การ การรู้จกั ความพอประมาณในด้านต่าง ๆ
เช่น การใช้จ่ายทรัพย์ การบริ โภคอาหาร และการกระทําต่าง ๆ การรู้จกั กาลเวลาอันเหมาะสม เช่น
การตรงต่อเวลา การรู้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบตั ิทีเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ
และการนํา ความรู้ ท างเศรษฐศาสตร์ ที เรี ย นนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการดํา เนิ น ชี วิตอย่า งพอเพีย ง
ในส่ วนของผูป้ กครอง พบว่า มีความต้องการให้นกั เรี ยนทีอยู่ในความปกครอง สามารถนําความรู้
ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงได้
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จากสภาพปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ของโรงเรี ยนแก้งคร้ อ
วิทยาดังกล่าว แสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ในมาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภคการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่า รวมทั)งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ นัก เรี ย นมี ผลสัม ฤทธิ^ ทางการเรี ยนตํากว่า ค่ าเฉลี ยระดับประเทศ และไม่ ไ ด้นํา มาจัด
การเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ดัง นั)น จึ ง ควรมี จ ัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ทธศาสน์ มาประยุกต์ใช้ร่ วมกับหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการคิด
และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ผูว้ ิจยั จึงสนใจใช้กระบวนการของ
การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนามาเป็ นหลักการแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สําหรับกระบวนการของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา มีดงั นี) ประการแรก ปรโตโฆสะ
เป็ นปัจจัยภายนอก โดยการรับรู้เนื) อหาในบทเรี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์ ทีถูกต้องจากผูส้ อน หรื อแหล่ง
เรี ยนรู้ต่าง ๆ ตามหลักกัลยาณมิตร ประการทีสอง คือ โยนิโสมนสิ การ เป็ นปั จจัยภายใน จัดเป็ นหลักคิด
โดยนําเนื) อหาในสาระเศรษฐศาสตร์ ทีเรี ยนรู้ ไปคิดพิจารณาหาเหตุผล ร่ วมกับหลักบุพนิ มิตของมรรค
ซึ งเป็ นปั จจัยเกื) อหนุ น ทําให้มีความเข้าใจทีถูกต้อง เป็ นการนําสาระเศรษฐศาสตร์ ทีเรี ยนรู้มาสรุ ป
เป็ นหลัก การก่ อนนําไปปฏิ บ ตั ิ และประการที สามไตรสิ กขา เป็ นหลักปฏิ บ ตั ิตามศี ล คือ ด้า น
พฤติกรรมทางกาย วาจาอย่างพอประมาณ สมาธิ คือ ด้านจิตใจและคุณธรรมเพือสร้างภูมิคุม้ กัน
และปั ญญา คือ ด้านความรู้ความเข้าใจตามหลักเหตุผล และประการทีสี ศึกษาผลการปฏิบตั ิตาม
หลักภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื) อกูลกับสิ งแวดล้อม
ทางกายภาพหรื อวัตถุ ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื) อกูลกับสิ งแวดล้อมทาง
สังคมหรื อเพือนมนุ ษย์ จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอกงามขึ)นในคุณธรรม
ความดี งามและความเข้มแข็งมันคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุ ข และปั ญญาภาวนา การพัฒนา
ปั ญญา คือการเสริ มสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยังรู้ความจริ ง ดังนั)น กระบวนการของ
การศึ ก ษาตามแนวพุ ท ธศาสน์ จึ ง เป็ นแนวทางนํา ไปสู่ การวิ ธี ก ารเสริ มสร้ า งคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว ทํา ให้ ผู้วิ จ ัย สนใจที จะนํา
กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ซึงเป็ นสถาบันทางสังคม ทีเป็ นรากฐานของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย และเป็ นมรดกของชนชาติไทย มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพือช่ วย
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ส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ยนชั)นมัธยมศึ กษาตอนปลาย มี คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือเป็ นภูมิคุม้ กันในสังคมโลกาภิวตั น์ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี ต่ าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ หลักการ แนวคิ ดเกี ยวกับการวิจ ัย และ
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน แนวคิด ทฤษฎี พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ แนวคิดทีนํามาใช้ในการเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี)
1. แนวคิดหลักการวิจยั และพัฒนา และการวิจยั เชิงผสมผสานวิธี
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) เป็ นการวิจยั ประเภทหนึง
ทีนํามาใช้ในวงการศึกษา โดยมี เป้ าหมายเพือแสวงหาความรู้ โดยมี ข) นั ตอนของการวิจยั คือ ดําเนิ น
การวิจยั ก่ อนแล้วจึ งนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และเมื อได้นวัตกรรมแล้ว จึ งนํา
นวัตกรรมทีได้ไปใช้ดาํ เนิ นการวิจยั อีกครั)งหนึ ง หลังจากนั)นจึงนําผลหรื อนวัตกรรมทีได้จากการ
นํา ไปใช้ไ ปพัฒนาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโดยมี ข) นั ตอนในการวิจยั ตามลํา ดับ ต่อไปนี) ขั)นตอนที 1 วิจยั
(Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื)นฐานจากสภาพการปฏิบตั ิจริ ง ปั ญหาทีเกิดขึ)น หรื อการประเมิน
ความต้องการจําเป็ นของกลุ่มเป้ าหมายและผูเ้ กียวข้อง รวมทั)งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั
การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วนําผลทีได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ ข) นั ตอนที 2 พัฒนา
(Develop: D1) เป็ นการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยนําผลจากขั)นตอนที 1 ( R1)
ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ทําให้นวัตกรรมทีพัฒนาขึ)นสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย และในขั)นการพัฒนานี) จะต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพก่อน
แล้วจึงไปขั)นตอนที 3 วิจยั (Research: R2) เป็ นขั)นตอนทีนํานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
ดําเนิ นการประเมินระหว่างใช้และเมือใช้แล้วไปสู่ ข) นั ตอนที 4 พัฒนา (Develop: D2) เป็ นขั)นทีมีการ
ประเมินผลนวัตกรรม หรื อบางกรณี อาจจําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ ก็สามารถ
ดําเนิ นการปรับปรุ งนวัตกรรมอีกครั)งหนึ ง กระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจยั
และพัฒนาในการพัฒนาการศึกษา (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 230)
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ ง ครอสเวล (Creswell, 2011)
รัตนะ บัวสนธ์ (2533) และองอาจ นัยพัฒน์ (2554) ได้กล่ าวว่า การวิจยั แบบผสมผสานเป็ นการ
ออกแบบการวิจยั แบบผสมผสานวิธี ในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข ้อมูลหลักฐาน
ทั)งเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุ ณภาพเข้าด้วยกัน การวิจยั ในครั)งนี) ผวู้ ิจยั ใช้วิธีการบูรณาการเชิ งปริ มาณ
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เป็ นวิธีการทดสอบทฤษฎี และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคําตอบไป
พร้อม ๆ กัน แล้วนําผลทีได้เชิ งปริ มาณมาสรุ ปตีความโดยอาศัยผลทีได้จากวิธีการเชิ งคุณภาพมา
สรุ ปร่ วมกัน ในการวิจยั ครั) งนี) ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนาเพือสร้ าง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ นจากสภาพการณ์
ทีเป็ นจริ งและสภาพที คาดหวัง ภายใต้หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่า ง ๆ ทีเกี ยวข้อง
รวมถึงการนํารู ปแบบทีสังเคราะห์ข) ึนนี) ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุ งการ
ดําเนินงานตามขั)นตอนระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใช้
รู ปแบบวิจยั (The Embedded Design) มาใช้ในการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั)งในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ เพือเป็ นการสะท้อนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
2. แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกียวกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
การสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ครั)งนี) ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส
(Kruse, 2012) และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009)
ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
แบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส ( Kruse,
2012) ใช้วิธี การเชิ งระบบ โดยมี วิธี ดาํ เนิ นการ 5 ขั)นตอน ประกอบด้วย 1) ขั)นการวิเคราะห์
(Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง 2) ขั)น
การออกแบบ (Design) เป็ นการระบุ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวัด ประเมิ น ผลการเรี ย น
การสอน การเลือกสื อ และวิธีการจัดการเรี ยนการสอน 3) ขั)นการพัฒนา (Development) เป็ นการพัฒนา
แผนการสอน พัฒนานวัตกรรมที ใช้ และเครื องมื อวัดและประเมิ นผลการจัดการเรี ย นการสอน
4) ขั)นการนําไปใช้ (Implementation) เป็ นการนําแผนการสอน นวัตกรรมและเครื องมือวัดผลไปใช้
ในสถานการณ์ จริ ง และ 5) ขั)นการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินแผนการสอน และ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนทุกองค์ประกอบเพือยืนยันประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil,
2009) ได้เสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ มจากเสนอภาพเหตุการณ์ใน
ห้องเรี ยน (Scenario) ด้วยวิธีการเล่าเรื อง มีครู และนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดง เป็ นการจําลองเหตุการณ์จริ ง
ทีเกิ ดขึ)นในห้องเรี ยนเพือนําไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ
1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน คือ กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) ระบบ
สังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction ) และระบบสนับสนุน (Support
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System) 2) การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) และ 3) สาระความรู้ทกั ษะใน
การปฏิบตั ิงาน และสิ งทีส่ งเสริ มในการเรี ยนการสอน (Instruction and Nurturant Effects)
ในการวิจยั ครั)งนี) ผวู้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิ ดในการ
ออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) และรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009 )
3. แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
จากการทบทวนและวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี ตามแนวพุทธศาสน์ที สามารถนํามา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ท ธ เพื อเสริ มสร้ า งคุ ณ ลัก ษณะ
อัน พึง ประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรั บนักเรี ยนชั)นมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ประกอบด้วย 4 หลักธรรม ได้แก่
3.1 หลักปรโตโฆสะ คื อ เสี ยงจากผูอ้ ื น การกระตุ ้นหรื อชักจูงจากภายนอก เช่ น
การสังสอน การแนะนํา การถ่ ายทอด การโฆษณา การบอกเล่ า ข่ าวสาร ข้อเขี ยน ชี) แจง อธิ บาย
การเรี ยนรู้ จากผูอ้ ืนในสิ งทีดีงามถูกต้องจากบุคคลทีเป็ นกัลยาณมิตรทีเป็ นบุคคลผูเ้ พียบพร้อมด้วย
คุณสมบัติทีจะสังสอน แนะนํา ชี) แจง ชักจูงช่วยบอก ช่ วยสอน หรื อเป็ นตัวอย่างให้ผอู้ ืนดําเนินไป
ในแนวทางแห่ งการฝึ กฝนอบรมอย่างถูกต้อง ผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็ น
คนดี เป็ นคนมีปัญญาและเป็ นคนมีคุณธรรมตาม กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิ โย (น่ ารัก)
ครุ (น่ า เคารพ) ภาวนี โย (น่ า เจริ ญใจ) วตฺ ตา จ(รู้ จ ัก พูดให้ไ ด้ผล) วจนกฺ ข โม (ทนต่ อถ้อยคํา )
คมฺ ภีร{ฺ จ กถํ กตฺ ตา (แถลงเรื องลํ)าลึกได้) และโน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชกั จูงไปในทางเสื อมเสี ย) ซึ ง
เป็ นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปั จจัยทางสังคม ซึ งเป็ นวิธีการแห่ งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์ ,
2552: 622-633)
3.2 หลักโยนิ โสมนสิ ก าร หมายถึ ง การทํา ในใจโดยแยบคาย ซึ งเป็ นหลักของ
การคิดทีทํา ให้มนุ ษ ย์รู้จกั มอง รู้ พิจารณาสิ งทั)งหลายตามสภาวะ วิธีคิ ดหาเหตุปั จจัย สื บค้นจาก
ต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุ ดท้ายทีเกิดแยกแยะเรื องออกให้เห็นตามสภาวะทีเป็ นจริ ง ซึ งทําให้สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่ งปั ญญา โดยโยนิ โสมนสิ การ ในคัมภีร์ช) นั อรรถกถา
และฎี กาได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ใ ห้เห็ นความหมายแยกเป็ นแง่ ๆ คือ อุบ ายมนสิ ก าร
(คิดถูกวิธี ปถมนสิ การ (คิดมีระเบียบ) การณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล)และอุปปาทกมนสิ การ
(คิดเร้ากุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671) ถ้าบุคคลไม่รู้จกั โยนิโสมนสิ การ กัลยาณมิตร
จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ซึงโยนิโสมนสิ การ ไม่ใช่ตวั ปัญญา แต่เป็ นปัจจัยให้เกิดปั ญญา คือ ทําให้เกิด
สัมมาทิฐิ นอกจากนั)น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ได้ประมวลโยนิโสมนสิ การเป็ นแบบ
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ใหญ่ ๆ 10 วิธีคือ วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ์ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ าคุ ณธรรม วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชั วาท
ในการวิจยั ครั)งนี) ผูว้ จิ ยั ใช้หลักโยนิโสมนสิ การ ในส่ วนของการณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล) และ
โยนิ โสมนสิ การที มุ่ง สกัดหรื อบรรเทาตัณหา ได้แก่ วิธี คิดแบบคุ ณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ าคุ ณธรรม วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชั วาท
นอกจากนั)นโยนิ โสมนสิ การยังเป็ นปั จจัยเกื) อหนุนให้เกิดคุณลักษณะความพอเพียงในด้านความมี
เหตุผล
3.3 หลักไตรสิ กขา เป็ นแกนนําแห่ งกระบวนการของการศึกษา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ
เมือสัมมาทิฏฐิเป็ นแกนนํา และเป็ นฐานแล้ว กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนิน
ไปได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ขั)นตอนใหญ่ เรี ยกว่า ไตรสิ กขา คือ ขั)นตอนที 1 การฝึ กฝนอบรมในด้านความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกาย วาจา อาชีวะ เรี ยกว่า อธิ ศีลสิ กขา หรื อศีล ขั)นตอนที 2
การฝึ กฝนอบรมทางจิตใจ การปลุ กฝังคุ ณธรรม สร้างเสริ มคุ ณภาพ สมรรถภาพ และสุ ขภาพจิต
เรี ยกว่า อธิ จิตสิ กขา หรื อสมาธิ และขั)นตอนที 3 การฝึ กฝนอบรมปั ญญา ให้เกิ ดความรู้ เข้าใจ
สิ งทั)ง หลายตามความเป็ นจริ ง ตามเหตุปัจจัยทีทําให้แก้ไขปั ญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทัน
โลกและชี วิต จนทําให้จิตบริ สุทธิ^ หลุดพ้นจากการยึดมันถือมันในสิ งต่าง ๆ ดับกิ เลสดับทุกข์ได้
เรี ยกว่า อธิปัญญาสิ กขา หรื อปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915)
3.4 หลักภาวนา 4 คําว่า ภาวนา แปลว่า ทําให้เจริ ญ ทําให้เป็ น ซึ งตรงกับคําว่า
การพัฒนา มี 4 ประการ คือ 1) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื)อกูลกับสิ งแวดล้อม
ทางกายภาพ หรื อวัตถุ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื)อกูลกับสิ งแวดล้อม
ทางสัง คม หรื อ เพือนมนุ ษ ย์ 3) จิ ตภาวนา การพัฒ นาจิ ต คื อ การทํา จิ ต ให้เจริ ญงอกงามขึ) นใน
คุณธรรม ความดี งามและความเข้มแข็งมันคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุ ข และ 4) ปั ญญา
ภาวนา การพัฒนาปั ญญา คือการเสริ มสร้ างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยังรู้ ความจริ ง
(พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545: 371-373)
ในการวิจยั ครั)งนี)ผวู้ จิ ยั ได้นาํ กระบวนการของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนามาใช้
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยเริ มต้นจากหลักคิด โดยใช้ ปรโตโฆสะ ทีประกอบด้วย
กัลยาณมิตรทีดี (ปั จจัยภายนอก) เพือนําไปสู่ โยนิโสมนสิ การ (ปั จจัยภายใน) เป็ นปั จจัยเกื)อหนุนในขั)น
ก่อนเข้าสู่ มรรค เชื อมต่อด้วยหลักปฏิ บตั ิ คือ ไตรสิ กขา คือ การฝึ กศึกษาพัฒนาความสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปั ญญาตามหลักแห่ ง ศีล สมาธิ และปั ญญา เมือปฏิบตั ิการฝึ ก
ด้วยสิ กขาแล้วศึกษาผลของการพัฒนาด้วยภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา: มีความใฝ่ เรี ยนรู้
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ศีลภาวนา: มีวนิ ยั จิตภาวนา: มีความอดทน และปัญญาภาวนา: มีความพอประมาณ มีเหตุผลและ
มีภูมิคุม้ กัน
4. แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวคิด ทฤษฎี ทีเกี ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์
พบว่า มีแนวคิด ดังนี)
4.1 หลักการ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ การดําเนินชีวิตด้วยความพอดี
ตามหลักทางสายกลาง 2) มีเหตุผล การดําเนิ นชี วิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปั จจัยอย่า ง
รอบด้าน และ 3) มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดีการดําเนินชีวติ ให้พร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท
4.2 เงือนไข 2 ประการ คือ 1) มีความรู้ สําหรับการดําเนิ นชี วิตด้วยความรอบรู้
มีทกั ษะกระบวนการ รอบคอบ และระมัดระวัง และ 2) มีคุณธรรม สําหรับการดําเนิ นชี วิตด้วย
ความซือสัตย์สุจริ ต อดทน ประหยัด มีวนิ ยั มีความเพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบ
ในการวิจยั ครั) งนี) ผูว้ ิจยั นําแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเสริ มสร้าง
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้เกิ ดขึ) นกับนักเรี ยนในด้า น
หลักการ คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ในด้านเงือนไขคุณธรรม คือ มีความใฝ่
เรี ยนรู้ มีวนิ ยั และมีความอดทน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข) นั ตอนต่ าง ๆ นํามากําหนดเป็ นแนวทางในการจัด
กระบวนการ เรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 ขั)น คือ
1) ขั)นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) เป็ นการสร้ างการรับรู้ตามเนื) อหาสาระการ
เรี ยนรู้ โดยผูส้ อนทําหน้าทีตามหลักกัลยาณมิตร 2) ขั)นสะท้อนคิด (โยนิโสมนสิ การ) เป็ นการฝึ ก
การใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 3) ขั)นค้นพบหลักการ
(สัมมาทิฏฐิ) เป็ นการสร้างความเชือความเข้าใจทีถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ หรื อข้อตกลงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 4) ขั)นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ (ไตรสิ กขา) เป็ นระบวนการพัฒนา
ทางกาย จิต และปั ญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ 5) ประเมินผลและประยุกต์ใช้
(ภาวนา 4) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้และนําประสบการณ์ทีได้จากการเรี ยนรู้จากแนวทางพัฒนา
ตนเองตามหลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนาและตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไป
ประยุกต์ในสถานการณ์จาํ ลองหรื อชีวิตจริ ง ซึ งประกอบด้วย มีความใฝ่ เรี ยนรู้ (กายภาวนา และ
เงือนไขคุณธรรม) มีวินยั (ศีลภาวนาและเงือนไขคุณธรรม) มีความอดทน (จิตภาวนา และเงือนไข
คุณธรรม) มีความพอประมาณ (ปัญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล
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(ปั ญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง) และมีภูมิ คุม้ กัน (ปั ญญาภาวนาและ
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามภาพที 1 ดังนี)
แนวคิด ทฤษฎี
ตามแนวพุทธศาสน์
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต)
(2545); พระพรหมคุณาภรณ์
(2552)
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ข) นั ตอน
การศึกษา ดังนี)
1. บุพภาคของการศึกษา
โดยใช้ 1) หลักปรโตโฆสะ
และ 2) หลักโยนิโสมนสิ การ
2. การเข้าสู่ กระบวน
การศึกษาโดยใช้หลัก
ไตรสิ กขา
3. การวัดและประเมินผล
การศึกษาโดยใช้หลักภาวนา 4

แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549 )
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. หลักการ 3 ประการ คือ
1.1 ความพอประมาณ การดําเนินชีวิตด้วยความพอดีตาม
หลักทางสายกลาง
1.2 มีเหตุผล การดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
เหตุปัจจัยอย่างรอบด้าน
1.3 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี การดําเนิ นชีวิตให้พร้อมรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท
2. เงือนไข 2 ประการ คือ
2.1 มีความรู ้ สําหรับการดําเนินชีวิตด้วยความรอบรู ้
มีทกั ษะกระบวนการ รอบคอบ และระมัดระวัง
2.2 มีคุณธรรม ดําเนินชีวิตด้วยความซือสัตย์สุจริ ต อดทน
ประหยัด มีวินยั มีความเพียร มีความรับผิดชอบและ
มีสติปัญญา

หลักการ แนวคิดการวิจัย
และการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน
1. การออกแบบการเรี ยน
การสอน ADDIE Model
ของครู ส (Kruse, 2012)
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนของจอยซ์ และเวลล์
(Jouce and Weil, 2009)
3. การวิจยั และพัฒนา
(Research and
Development) และการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research)
แครสเวล (Creswell, 2011)

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํ าหรับนักเรียนชั+นมัธยมศึกษาตอนปลาย
องค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีดงั นี
1) หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยนการสอน 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปัจจัยที+เอือต่อการจัดการเรี ยนการสอน
(ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน)
กระบวนการเรียนการสอน มี 5 ขั+น ประกอบด้วย
ขันที+ 1 สร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) ขันที+ 2 สะท้อนคิด (โยนิโสมนสิ การ) ขันที+ 3 ค้นพบหลักการ (สัมมาทิฏฐิ)
ขันที+ 4 สู่กระบวนการเรี ยนรู ้ (ไตรสิ กขา) และขันที+ 5 ประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) มีความใฝ่ เรียนรู้ (เงื+อนไขคุณธรรมและกายภาวนา) 2) มีวนิ ัย (เงื+อนไขคุณธรรมและศีลภาวนา) 3) มีความอดทน (เงื+อนไข
คุณธรรมและจิตภาวนา) 4) มีความพอประมาณ (หลักการและปัญญาภาวนา) 5) มีเหตุผล (หลักการและปัญญาภาวนา) และ
6) มีภูมคิ ้ ุมกัน (หลักการและปัญญาภาวนา)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําถามในการวิจัย
การวิจยั ในครั)งนี)ผวู้ จิ ยั มีคาํ ถามการวิจยั ดังนี)
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ มสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ มสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีประสิ ทธิผลเป็ นอย่างไร
2.1 ผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลังเรี ยนเป็ นอย่างไร
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยน
ทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อน
การจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั) งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั)งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน มีพฒั นาการเป็ นอย่างไร
3. การขยายผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ าง
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ในครั)งนี)ผวู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี)
1. เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื อประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ทธศาสน์ เพื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย น
ชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี)
2.1 เพื อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ^ ทางการเรี ย นก่ อ นและหลัง เรี ย นด้ว ยรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2.2 เพื อศึ ก ษาพัฒ นาการของคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ยนที เรี ยนด้ ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั)งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั)งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน
3. เพื อขยายผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ทธศาสน์ เพื อเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ในเนื)อหาสาระอืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมมติฐานของการวิจัย
ในการวิจยั ในครั)งนี)ผวู้ จิ ยั ตั)งสมมติฐาน ดังนี)
1. ผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. คุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ย น
ทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อน
การจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั) งที 1 หลังการจัดการเรี ย นการสอน
ครั)งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน มีพฒั นาการสู งขึ)นเป็ นลําดับ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจยั ครั)งนี) เป็ นนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนแก้งคร้ อ
วิทยา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในปี การศึกษา 2557 จํานวน 11 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 40 คน
รวมจํานวนทั)งหมด 440 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั)งนี) เป็ นนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4/2 จํานวน 40 คน
ทีเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
และวิธีการจับสลาก
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3. ตัวแปรทีศึกษา ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครั)งนี) ได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) มี 2 ตัวแปร คือ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
3.2.2 คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จํานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ (กายภาวนา) 2) มีวินยั (ศีลภาวนา) 3) มีความ
อดทน (จิตภาวนา) 4) มีความพอประมาณ (ปั ญญาภาวนา) 5) มีเหตุผล (ปั ญญาภาวนา) และ 6) มี
ภูมิคุม้ กัน (ปัญญาภาวนา)
4. เนื)อหาทีใช้ในการวิจยั
เนื)อหาทีใช้ในการวิจยั คือ เนื)อหารายวิชาสังคมศึกษา ส31101 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4
เป็ นสาระเศรษฐศาสตร์ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา ประกอบด้วย 5 หน่วย
การเรี ยนรู้ ดังนี) 1) หน่ วยการเรี ยนรู้ที 1 เรื องเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
มาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี)วดั ข้อ 2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงทีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 2) หน่วยการเรี ยนรู้ที 2 เรื องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
มาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี) วดั ข้อ 2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3) หน่วยการเรี ยนรู้ที 3 เรื อง ระบบสหกรณ์ มาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี) วดั
ข้อ 3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
4) หน่ วยการเรี ยนรู้ที 4 เรื อง การรวมกลุ่มเพือพัฒนาชุ มชน มาตรฐาน ส.3.1 ตัวชี) วดั ข้อ 4
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข และ 5) หน่วยการเรี ยนรู้ที 5 เรื อง
เศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวตั น์ มาตรฐาน ส 3.2 ตัวชี)วดั ข้อ 2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ทีมีต่อสังคมไทย
5. ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 20 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชัวโมง รวมเป็ นเวลา 20 ชัวโมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะของคําต่าง ๆ ไว้ดงั นี)
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง การสังเคราะห์ องค์ประกอบและ
กระบวนการเชิงระบบทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิ ง
กระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงือนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน
ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) มาใช้ใ นการออกแบบ (Design) และการพัฒนา
(Development) ร่ วมกับแนวคิดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and
Weil, 2009: 9) ดําเนิ นตามขั)นตอนการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ประกอบด้วย 4 ขั)นตอน คือ ขั)นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลพื)นฐาน
(Analysis: A) ขั)นตอนที 2 การพัฒนา ( Develop: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D) ขั)นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้ (Implementation: I)
เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และขั)นตอนที 4 การพัฒนา (Develop: D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation: E) เพือปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ หมายถึ ง องค์ประกอบของระบบ
การเรี ยนการสอนทีมีความสัมพันธ์กนั เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีต้องการ
มีแบบแผนในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้กระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ประกอบด้วย หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโนมนสิ การ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4
ร่ วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปั จจัยทีเอื) อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย ระบบสังคม หลัก การตอบสนอง และระบบสนับ สนุ น โดยมีข) นั ตอนการเรี ย น
การสอน 5 ขั)น ดังนี)
2.1 ขั)นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) เป็ นขั)นตรวจสอบ และให้
ความรู้ พ)ืนฐานเดิมให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู้ใหม่ และให้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้ รี ยน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการรับรู้ ซึ งเป็ นกระบวนการทีเกิ ดจากการสัมผัสทางกาย
(ตา หู จมูก ลิ)น และกาย) ผ่านสื อการเรี ยนรู้และกิ จกรรมเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ การสนทนา
การอภิปราย ซักถาม ค้นคว้า แลกเปลียนเรี ยนรู้ โดยผูส้ อนเป็ นกัลยาณมิตร (น่ารัก น่าเคารพ ทําได้
พูดให้เกิดความกระจ่างได้ อดทนต่อคําพูดได้ รู้จริ ง และชี)นาํ ไปในทางทีถูก) ทําหน้าทีชี) แนะและให้
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ความสะดวกในการเรี ยนรู้ท) งั ในด้านหลักการ ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด แหล่งเรี ยนรู้ การตรวจสอบ
และ การประเมินผล
2.2 ขั)นสะท้อนคิด (โยนิ โสมนสิ การ) เป็ นขั)นทีนักเรี ยนนําการรับรู้ ในขั)นสร้ า ง
ศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง มาสู่ ระบบการคิดหาเหตุในด้าน การมีจุดหมาย ความเป็ นไปตามลําดับ
ขั)นตอน ความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ นกับสิ งทีเกิดขึ)น และประโยชน์ทีเกิดขึ)น
2.3 ขั)นค้นพบหลักการ (สัมมาทิฏฐิ) เป็ นขั)นทีนักเรี ยนนํากระบวนการคิดทีได้จาก
ขั)นสะท้อนคิดมาสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด หรื อหลักการ เพือสร้างเชือและความเข้าใจทีถูกต้อง
2.4 ขั)นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ (ไตรสิ กขา) เป็ นขั)นทีครู นาํ ความคิดรวบยอดหรื อ
หลักการทีกําหนดไว้ในขั)นสื บค้นหลักการ มาให้นักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์ในประเด็น
การปฏิบตั ิตามหลักทางสายกลาง ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุและ
สิ งแวดล้อ มทางสั ง คม (ศี ล ) ทางด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (สมาธิ ) และทางด้า นความรู้ ค วาม
เข้าใจความจริ งตามหลักเหตุผล (ปัญญา) โดยจัดอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้ในกลุ่มย่อย ก่อนแล้วนํา
ผลการอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้มานําเสนอต่อเพือนทั)งชั)น
2.5 ขั)นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) เป็ นขั)นทีนักเรี ยนร่ วมกันประเมินผล
งานของกลุ่ ม เพือนที เกิ ดขึ) นในขั)นสู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ในด้า นแนวปฏิ บ ตั ิ ก ารปฏิ สัม พันธ์ ก ับ
สิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุ (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม (จิตภาวนา) และด้านความรู้เข้าใจความจริ งตามหลักเหตุผล (ปั ญญาภาวนา) แล้วคัดเลือก
ผลงานของกลุ่มทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งเพียงกลุ่มเดียว เพือนํามาวางแผนและนําไประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จาํ ลอง หรื อชีวติ จริ ง โดยผ่านกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิท) งั ใน และนอกเวลาเรี ยน
3. คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง
พฤติกรรมทีนักเรี ยนแสดงออกตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักภาวนา 4 มี 6 ด้าน
ดังต่อไปนี)
3.1 มีความใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึง พฤติกรรมในเรื องการบันทึกรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ทีได้จากสิ งทีได้จากการอ่านหรื อสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ความ
สนใจและตั)งใจศึกษาเนื) อหาสาระหรื อสิ งทีได้จากสังเกตเห็นอย่างแน่ วแน่ มนคง
ั และการจําแนก
แยกแยะตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ ซึ งวัดได้จากการสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และการเขียนรายงานตนเองของนักเรี ยน และวัดโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และ
ผูป้ กครองจากการสัมภาษณ์ และทําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ)นโดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง
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ระดับที 3 คือ การเห็นคุณค่า ระดับที 4 คือ การจัดระบบ และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะ
นิสัย
3.2 มีวนิ ยั หมายถึง พฤติกรรมในเรื องการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัวและสิ งที
เป็ นสาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนตามข้อตกลง ระเบียบ
ของห้องเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ^ ของผูอ้ ืนมีความตั)งใจปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม มีการจําแนกแยกแยะเหตุผลและความจําเป็ นในการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของห้องเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม ซึ งวัดได้จากการ
สอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเขียนรายงานตนเองของนักเรี ยน และวัดโดยครู ผสู้ อน
เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองจากการสัมภาษณ์ และทําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ
การตอบสนอง ระดับที 3 คื อ การเห็ นคุ ณค่ า ระดับ ที 4 คือ การจัดระบบ และระดับที 5 คื อ
การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
3.3 มีความอดทน หมายถึง พฤติกรรมในเรื องการลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยนตามที
ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื องจนบรรลุเป้ าหมาย การให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการทํางานหรื อ
กิจกรรมการเรี ยนอย่างต่อเนื องจนบรรลุเป้ าหมาย การแสดงความตั)งใจในการทํางานโดยไม่ละทิ)ง
งาน และการจําแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทํางานและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลจน
สําเร็ จลุล่วง ซึ งวัดได้จากการสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเขียนรายงานตนเองของ
นักเรี ยน และวัดโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองจากการสัมภาษณ์ และทําแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ
ที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง ระดับที 3 คือ การเห็นคุณค่า ระดับที 4 คือ
การจัดระบบ และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
3.4 มี ค วามพอประมาณ หมายถึ ง พฤติ ก รรมในเรื องการอุ ป โภคบริ โภคใน
ชี วิตประจําวันของตนเองอย่างประหยัดและคุ ม้ ค่า การให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการใช้เครื อง
อุ ป โภคบริ โภคของส่ วนรวมอย่า งประหยัด และคุ ้ม ค่ า มี ค วามตั)ง ใจกระทํา กิ จ ใด ๆ อย่า งพอดี
พอเหมาะ พอควรต่ อ ความจํา เป็ นและฐานะของตนเอง และสามารถจํา แนกแยกแยะแนวทาง
ดําเนิ นการหรื อทํากิ จใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ นและเหมาะแก่ฐานะตนเอง
ซึ งวัดได้จากการสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเขียนรายงานตนเองของนักเรี ยน และ
วัดโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองจากการสัมภาษณ์ และทําแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ
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การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง ระดับที 3 คือ การเห็นคุณค่า ระดับที 4 คือ การจัดระบบ
และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
3.5 มีเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมในเรื องการแสดงออกในการอุปโภคและบริ โภค
ในชี วิตประจําวันของตนเอง อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกี ยวข้อง ร่ วมมือแสดง
ความคิดเห็ นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปั จจัย ทีเกี ยวข้อง ตั)งใจอุปโภค บริ โภคและ
แสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้องจําแนกแยกแยะแนวทาง
ดําเนิ นการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล ซึ งวัดได้จากการสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
การเขียนรายงานตนเองของนักเรี ยน และวัดโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองจากการ
สัมภาษณ์ และทําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ)นโดยมีเกณฑ์การประเมิน
5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง ระดับที 3 คือ การเห็น
คุณค่า ระดับที 4 คือ การจัดระบบ และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
3.6 มี ภู มิ คุ้ม กัน หมายถึ ง พฤติ ก รรมในเรื องการวางแผนการใช้ว สั ดุ สิ งของ
อุปกรณ์การเรี ยนของตนเอง และปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุ ร่ วมมือกับผูอ้ ืนใน
การวางแผนการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน และปรับตัวเข้ากับสังคมทีเกียวข้องตั)งใจวางแผนป้ องกันความ
เสี ยงและเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การเปลี ยนแปลงในด้า นการเรี ยน การทํางาน และการดําเนิ น
ชีวติ ประจําวันจําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลงทั)ง
ทางด้านสังคมและวัตถุ ซึ งวัดได้จากการสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเขียนรายงาน
ตนเองของนักเรี ยน และวัดโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองจากการสัมภาษณ์ และทํา
แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ที ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ) น โดยมี เกณฑ์ก ารประเมิ น 5 ระดับ
ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง ระดับที 3 คือ การเห็นคุณค่า
ระดับที 4 คือ การจัดระบบ และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
4. ผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ส 31101 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4 ซึ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนทีผูว้ ิจยั
สร้างขึ)นทั)งด้านความจํา (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying)
การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมิ นค่ า (Evaluation) และสร้ า งสรรค์ (Creating) ซึ งเป็ นแบบ
ทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
5. นักเรี ยน หมายถึง ผูเ้ รี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4 ปี การศึกษา
2557 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื)นทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั)นพื)นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ครั)งนี) ทําให้เกิดประโยชน์จากงานวิจยั ดังนี)
1. ได้รูปแบบการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากผลการวิจยั ในครั)งนี) ครู ผสู้ อนสามารถนําไปใช้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อระดับ
การศึกษาอืน ๆ รวมทั)งเป็ นแนวทางของการศึกษาวิจยั หรื อขยายผลองค์ความรู้ต่อไปได้
2. ได้แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จากการวิจยั ในครั) ง นี) สามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ใ นการ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศักราช 2551
ในระดับชั)นอืน ๆ ได้
3. ทําให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะตามพฤติกรรมบ่งชี) เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ของสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศักราช 2551

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิ จ ัย เรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ทธศาสน์ เพื อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ดังนี,
1. หลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 โครงสร้างหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวพุทธศาสนา
2.1 พระพุทธศาสนากับการศึกษา
2.2 พระพุทธศาสนากับการจัดการเรี ยนรู้
2.3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีนํามาใช้จดั การเรี ยนรู้เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
4. แนวคิดหลักการวิจยั และพัฒนา
4.1 การวิจยั และพัฒนา
4.2 การวิจยั แบบผสมผสานวิธี
5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบการเรี ยนการสอน
5.1 การออกแบบการเรี ยนการสอน
5.2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
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6. แนวคิดด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 การประเมินตามสภาพจริ งในการเรี ยนการสอน
6.2 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั$นพืน$ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้มีกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว้ว่า สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้า ใจ
ว่ามนุ ษย์ดาํ รงชี วิตอย่างไร ทั,งในฐานะปั จเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อ ม การจัด การทรั พ ยากรที มี อ ยู่อ ย่า งจํา กัด นอกจากนี, ยัง ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเข้า ใจถึ ง
การพัฒนา เปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และ
ผูอ้ ืน มีความอดทน อดกลั,น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ทีมีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยม
ทีเหมาะสม โดยได้กาํ หนดสาระต่าง ๆไว้ ดังนี, (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2)
1. ศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม แนวคิดพื,นฐานเกียวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
หลัก ธรรมของพระพุท ธศาสนาหรื อศาสนาที ตนนับ ถื อ การนํา หลัก ธรรมคํา สอนไปปฏิ บ ตั ิ ใ น
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิ ยมทีดี งาม พัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ รวมทั,งบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม
2. หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปั จจุบนั การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ
ปลูกฝั งค่านิ ยมด้านประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข สิ ทธิ หน้าที เสรี ภาพ
การดําเนินชีวติ อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
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3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดํารงชี วิตอย่างมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4. ประวัติศาสตร์ เวลาและยุค สมัยทางประวัติศ าสตร์ วิธีก ารทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ผลกระทบทีเกิ ดจากเหตุการณ์ สําคัญในอดีต บุคคลสําคัญทีมีอิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ
ในอดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสําคัญของโลก
5. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และภู มิ อากาศของประเทศไทย และภู มิ ภาคต่ า ง ๆ ของโลก การใช้แ ผนที และเครื องมื อทาง
ภูมิ ศ าสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ของสิ งต่ า ง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสั ม พัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์ก ับ
สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ และสิ งที มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ, น การนํา เสนอข้อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
การอนุรักษ์สิงแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
จากสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ได้เน้นให้
ผูเ้ รี ยนมี ความรู้ ความเข้าใจมนุ ษย์ในด้านการดํารงชี วิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรั บตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพ ยากรทีมี อยู่อย่า งจํากัด และยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึ งการพัฒนา
การเปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิ ดความเข้าใจตนเอง และผูอ้ ืน
มีความอดทน อดกลั,น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรี ยนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมาย
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2553: 83) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ ว่าจะระบุ สิงที ผูเ้ รี ยนพึงรู้ และปฏิ บ ตั ิ ได้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ยมที พึง ประสงค์
ทีต้องการให้เกิดขึ,นกับผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาขั,นพื,นฐาน นอกจากนั,น มาตรฐานการเรี ยนรู้ยงั เป็ น
กลไกสําคัญในการขับเคลือนพัฒนาระบบการศึกษาทั,งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู้จะสะท้อน
ให้ทราบว่า ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั,งเป็ นเครื องมือ
ในการตรวจสอบ เพือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกซึ งรวมถึ ง การทดสอบระดับ เขตพื,นที การศึ ก ษา และการทดสอบ
ระดับชาติ ระบบการตรวจสอบในการประกันคุ ณภาพดังกล่ าว เป็ นสิ งสําคัญทีจะช่ วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีมาตรฐานการเรี ยนรู้กาํ หนดไว้เพียงใด
ซึ งสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
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ขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การ (2552) ได้กาํ หนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ 11 มาตรฐาน ดังนี,
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมัน และปฏิบตั ิตามหลักธรรม เพืออยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิ บตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิ ยมที ดี
งาม และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา
และธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้า ใจและสามารถบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการ
บริ โภคการใช้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั,งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้า ใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิ จต่ า ง ๆ ความสั ม พันธ์ ท าง
เศรษฐกิจและความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้า ใจพัฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในด้า น
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึ,น
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย

26

สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึ งมี
ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์
สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้า ใจปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่ า งมนุ ษ ย์ก ั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
ทีก่ อให้เกิ ดการสร้ า งสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึ ก และมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรและ
สิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
จากสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ทีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั,น มีสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ทีเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้ได้เรี ยนรู้และศึกษาความเป็ นไปของโลก ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้พฒั นาตนเองเป็ นพลเมืองทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนา
ทีตนนับถือ รวมทั,งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ได้เรี ยนรู้เรื องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็ นไทย ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ยึดมันใน
วิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขส่ งเสริ มให้มี
นิสัยทีดีในการบริ โภค เลือกและตัดสิ นใจบริ โภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่ วมใน
การอนุ รั กษ์ ประเพณี ว ฒ
ั นธรรมไทย และสิ งแวดล้อม มี ความรั กท้องถิ นและประเทศชาติ มุ่ งทํา
ประโยชน์ และสร้างสิ งทีดีงามให้กบั สังคม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
การจัดการเรี ยนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม มุ่ งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
ประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน
มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมัน และปฏิ บตั ิตามหลักธรรมเพืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจ
ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือได้
ซึ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ท, งั ร่ างกาย
จิตใจ สติปั ญญา ความรู้ และคุ ณธรรม มีจริ ย ธรรม และวัฒนธรรมในการดํา รงชี วิตสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5)
ดังนั,นการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีถูกต้อง
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ควรเน้นให้ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จากความรู้ สึ กนึ กคิ ดของเขาเอง
(สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2552: 6) ซึ งในจุดมุ่งหมายข้อ 1 ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน
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พ.ศ. 2551 ได้ระบุไว้วา่ เมือผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขั,นพื,นฐานแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่ า นิ ย มที พึ ง ประสงค์ เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง มี วิ นัย และปฏิ บ ัติ ต นตามหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา และยึดมันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดการเรี ยนการสอนสาระหน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชี วิตใน
สั งคม
การจัดการเรี ยนการสอนสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตใน
สังคม มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจและปฏิ บตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิ ยม
ที ดี ง าม และธํา รงรั ก ษาประเพณี แ ละวัฒ นธรรมไทย ดํา รงชี วิต อยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา
และธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข
ทั,งนี,เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีลกั ษณะความเป็ นพลเมืองดี ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2554: 100) ได้กล่าวถึง
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาความเป็ นพลเมืองดี ต้องมุ่งจัดกิ จกรรมในหลาย ๆ ลักษณะทั,ง
กิจกรรมในหลักสู ตรและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยกิจกรรมทีจัดต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตนเป็ นพลเมืองดี พัฒนาเจตคติและจิตสํานึ ก ความเป็ นพลเมืองดี
ตลอดจนมีทกั ษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ืนในสังคมทีตนเป็ นสมาชิ กได้อย่างมี
ความสุ ข
3. การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจและสามารถ
บริ หารจัดการทรั พยากรในการผลิ ตและการบริ โภคการใช้ทรั พยากรที มี อยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั,งเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตลอดจนเข้าใจระบบ และสถาบันเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็ นของ
การอยูร่ ่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ทั,งนี, เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียงตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ งเป็ นคุ ณลักษณะที
แสดงออกถึงการดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ตลอดจนมีความรู้และ
คุณธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ได้อย่างมีความสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 5)
4. การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนสาระประวัติศาสตร์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจความหมาย
และความสํ าคัญของเวลาและยุ คสมัยทางประวัติ ศ าสตร์ สามารถใช้ วิ ธี การทางประวัติ ศ าสตร์
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
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ในด้านความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื อง ตระหนักถึ งความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ ผ ลกระทบที เกิ ด ขึ, น ตลอดจนเข้า ใจความเป็ นมาของชนชาติ ไ ทย วัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย ซึ ง กระทรวงศึกษาธิ การ (2552) และ
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552) ได้กล่ าวถึ ง สาระประวัติศาสตร์ ว่า เป็ นสาระทีสําคัญทีผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยน
เนืองจากประวัติศาสตร์เป็ นการศึกษาข้อเท็จจริ งเกียวกับเรื องราวของมนุษย์ในอดีต เพือให้เข้าใจพื,นฐาน
ของมนุ ษย์ วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสัง คม รวมทั,ง ความสํา เร็ จและความผิดพลาดของมนุ ษ ย์
เพือเป็ นแนวทางในการแก้ปั ญหาของสัง คมปั จจุ บ นั ดัง นั,น การสอนสาระประวัติศ าสตร์ จึง มี
วัตถุประสงค์เพือให้ผเู้ รี ยนเป็ นพลเมืองดี มีความรู้ความเข้าใจเรื องราวของมนุษย์ในอดีต ตลอดจน
มีความผูกพันต่อท้องถิน ประเทศชาติ และโลก ซึง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 18) กล่าวว่า การศึกษา
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผศู้ ึกษาได้เข้าใจพื,นฐานของตนเอง เข้าใจวิวฒั นาการของมนุษย์และสังคมและ
ได้เรี ยนรู้ ความสําเร็ จหรื อ ข้อผิด พลาดของมนุ ษ ย์เพือใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หาในสัง คม
ปัจจุบนั
5. การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้ผเู้ รี ยนได้เข้าใจลักษณะของโลก
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึ งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ ใช้แผนทีและ
เครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุ ปและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสํานึ กและมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาที
ยังยืน ทั,งนี, เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื, อหาสาระทีเกี ยวกับภูมิศาสตร์ พัฒนาให้มี
ทักษะทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 113) ได้
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ จะต้องมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน 3 ด้าน คือ ด้านเนื, อหา
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
จากการจัดการเรี ยนการสอนทุ กสาระในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมข้างต้น จะเห็นได้วา่ มีการมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ได้รับรู้ เกิ ดการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนืองจนเป็ นลักษณะนิสัย ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การ (2553:
12-13) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ผสู้ อน และบทบาทของผูเ้ รี ยนไว้ดงั นี,
1. บทบาทของครู ผสู้ อน
1.1 การสํารวจประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนควรคํานึ งว่าผูเ้ รี ย น
แต่ละคนมีวธิ ีการเรี ยนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกัน ดังนั,น ครู ผสู้ อนจะต้องให้เวลาในการเรี ยนรู้
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และให้โอกาสกับผูเ้ รี ยนได้คน้ พบวิธีการเรี ยนรู้ ของตนเอง จึงจะเป็ นสิ งทีมีคุณค่า และทําให้การ
เรี ยนรู้น, นั มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน ดังนั,น ครู ผสู้ อนจึงควรดําเนินการดังนี,
1.1.1 ศึ ก ษาวิเ คราะห์ ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล เพื อนํา ข้อ มู ล มาใช้ใ นการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ทีท้าทายความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงลักษณะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
แต่ ล ะคนที มี ภูมิ หลัง สติ ปัญญา ความสามารถ ความถนัด รู ป แบบการเรี ย นรู้ ความสนใจ และ
ความต้องการที แตกต่างกัน และการจัดการเรี ยนรู้ ให้เหมาะกับพื, นฐานของผูเ้ รี ยน ลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนและสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี มีพฒั นาการทีเป็ นไป
ตามความสามารถ และเต็มศักยภาพของแต่ละคน
1.1.2 กํา หนดเป้ าหมายที ต้องการให้ เกิ ดขึ, นกับ ผู้เรี ยนด้า นความรู้ ทัก ษะ/
กระบวนการทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1.2 การบูรณาการและถ่ ายโยงความรู้ ครู ผสู้ อนควรได้บูรณาการสิ งทีต้องการให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ เชื อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน นําไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และ
สามารถแก้ปัญหาชีวติ ได้ ในการจัดการเรี ยนรู้ครู ผสู้ อนควรดําเนินการดังนี,
1.2.1 ออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู้ และจัดการเรี ยนรู้ ที เน้นผู้เรี ย นเป็ นสํ าคัญ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองและเน้นคุณธรรม
จริ ยธรรม เพือนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี,วดั ของหลักสู ตร
1.2.2 จัดบรรยากาศทีเอื,อต่อการเรี ยนรู้ และดูแลช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้
1.2.3 จัดเตรี ยม และเลือกใช้สือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปัญญาท้องถิน
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.4 ประเมิ นความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยวิธี การที หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
1.2.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพือนําผลมาใช้ในการซ่ อมเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนรวมทั,งปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการวิจยั
2. บทบาทของผูเ้ รี ยน
2.1 กําหนดเป้ าหมาย วางแผน และรั บผิดชอบการเรี ยนรู้ ของตนเองให้บรรลุ ตาม
เป้ าหมาย
2.2 แสวงหาและเข้า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ที มี อ ยู่อย่า งหลากหลาย และรู้ จ ัก วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูล ความรู้ เพือนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวติ ในสังคม
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2.3 ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สรุ ปสิ งทีได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมกับกลุ่มเพือน และครู
2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือง
จากแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที กล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า การจัด การเรี ย นการสอนเป็ นกระบวนการที ผูส้ อน
มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนรู้ โดยจะต้องจัดกระบวนการอย่างหลากหลาย เพือให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้และบรรลุตามเป้ าหมายของหลักสู ตร ตลอดจนเกิดสมรรถนะทีสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
โครงสร้ างหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้ า งหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา
ได้กาํ หนดไว้ดงั นี, (โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา, 2554)
ตารางที 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื,นฐาน ระดับชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา
ชั,น

ภาค
เรี ยนที

ม.4

1

2

ม.5

1

2

รหัส/รายวิชา
ส 31101
ส 31103
ส 31105
ส 31102
ส 31104
ส 31106
ส 32101
ส 32103
ส 32105
ส 32102
ส 32104
ส 32106

เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา

สาระที

จํานวน
หน่วยกิต

3
4
1
3
4
1
5
4
1
5
4
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

จํานวน จํานวน
ชัวโมง/ ชัวโมง/
สัปดาห์ ภาคเรี ยน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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ตารางที 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื,นฐาน ระดับชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา (ต่อ)
ชั,น

ภาค
เรี ยนที

ม.6

1
2

รหัส/รายวิชา
ส 33101
ส 33105
ส 33102
ส 33106

หน้าทีพลเมือง
พระพุทธศาสนา
หน้าทีพลเมือง
พระพุทธศาสนา

สาระที

จํานวน
หน่วยกิต

2
1
2
1

0.5
0.5
0.5
0.5

จํานวน จํานวน
ชัวโมง/ ชัวโมง/
สัปดาห์ ภาคเรี ยน
1
1
1
1

20
20
20
20

จากตารางที 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 ในสาระที 3 เศรษฐศาสตร์
โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา ได้กาํ หนดมาตรฐานและตัวชี,วดั ไว้ ดังตารางที 2-3 ดังนี,
ตารางที 2 โครงสร้างรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส31101 ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1
หน่วยการ
เรี ยนรู้

มาตรฐาน

หน่วยการเรี ยนรู ้ที ส 3.1
1 เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ตนเองและสังคม
หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.1
ที 2 เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี,วดั

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง

ข้อ 2 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทีมีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
ข้อ 2 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทีมีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวติ ของตนเอง และ
ครอบครัว
2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า
และบริ การ
1. ปั ญหาการพัฒนาประเทศทีผ่านมา
โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับทีผ่านมา
2. การพัฒนาประเทศทีนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ฉบับปั จจุบนั

จํานวน
ชัวโมง
4

4
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส31101 ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1 (ต่อ)
หน่วยการ
เรี ยนรู้

มาตรฐาน

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.1
ที 3 เรื อง
ระบบสหกรณ์

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.1
ที 4 เรื อง
การรวมกลุ่มเพือ
พัฒนาชุมชน

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.2
ที 5 เรื อง
เศรษฐกิจไทย
ในยุค
โลกาภิวตั น์

ตัวชี,วดั
ข้อ 3 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนและ
ประเทศ

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง

1. วิวฒั นาการของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย
2. ความหมายความสําคัญ และหลักการ
ของระบบสหกรณ์
3. ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย
4. ความสําคัญของระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
ประเทศ
ข้อ 4 วิเคราะห์
1 .ปั ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
ปั ญหาทาง
2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจ
ชุมชน
ในชุมชนและเสนอ 3. ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทีประสบ
แนวทางแก้ไข
ความสําเร็ จในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
ข้อ 2 วิเคราะห์
1. วิวฒั นาการของการเปิ ดเสรี ทาง
ผลกระทบของการ เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ของไทย
เปิ ดเสรี ทาง
2. ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเปิ ด
เศรษฐกิจใน
เสรี ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยุคโลกาภิวตั น์ทีมี 3. ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทาง
ผลต่อสังคมไทย
เศรษฐกิจของประเทศทีมีต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้าและบริ การ
รวม

จํานวน
ชัวโมง
4

4

4

20
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ตารางที 3 โครงสร้างรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส31102 ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2
หน่วยการ
เรี ยนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที 1 เรื อง
เศรษฐศาสตร์
เบื,องต้น

มาตรฐาน
ส 3.1

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.2
ที 2 เรื อง
การเงิน
การคลัง

ตัวชี,วดั
ข้อ 1 อภิปรายการ
กําหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง

1. ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั
ผลดีและผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ
2. ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดี
และข้อเสี ยของตลาดประเภทต่าง ๆ
3. การกําหนดราคาตามอุปสงค์ และ
อุปทาน การกําหนดราคาในเชิง
กลยุทธ์ทีมีในสังคมไทย
4. การกําหนดค่าจ้าง กฎหมายที
เกียวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย
5. บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคาและการควบคุมราคาเพือการ
แจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
ข้อ 1 อธิบายบทบาท 1. บทบาทของนโยบายการเงินและการ
ของรัฐบาลด้าน
คลังของรัฐบาล
นโยบายการเงิน การ 2. รายรับและรายจ่ายของรัฐทีมีผลต่อ
คลังในการพัฒนา
งบประมาณ หนี,สาธารณะ การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของ
ประเทศ
ประชาชน
3. ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบ
ทีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด
4. ตัวชี,วดั ความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช่น GDP, GNP รายได้เฉลีย
ต่อบุคคล
5. แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงินการคลัง

จํานวน
ชัวโมง
5

5
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ตารางที 3 โครงสร้างรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส31102 ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 (ต่อ)
หน่วยการ
เรี ยนรู้

มาตรฐาน

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.2
ที 3 เรื อง
การค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ

หน่วยการเรี ยนรู ้ ส 3.2
ที 4 เรื อง
ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

จํานวน
ชัวโมง

ตัวชี,วดั

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง

ข้อ 2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิ ดเสรี ทาง
เศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวตั น์ทีมีผล
ต่อสังคมไทย
ข้อ 3 วิเคราะห์ผลดี
ผลเสี ยของความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศใน
รู ปแบบต่าง ๆ

1. การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
2. บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ในเวทีการเงินโลกทีมีผลกับไทย

5

1. แนวคิดพื,นฐานทีเกียวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ
2. บทบาทขององค์การความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจทีสําคัญในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO, NAFTA
EU, IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC
3. ปั จจัยต่าง ๆ ทีนําไปสู่การพึงพา
การแข่งขันการขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
4. ตัวอย่างเหตุการณ์ทีนําไปสู่การ
พึงพาทางเศรษฐกิจ

5

รวม

20

จากโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรี ยนแก้งคร้ อวิทยา ทีกล่ าวมาข้างต้น ในการวิจยั ในครั,งนี, ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสาระ
การเรี ยนรู้สําหรับการวิจยั คือ สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ในรายวิชาสังคมศึกษา ส31101 ระดับชั,น
มัธยมศึกษาปี ที 4
การจัดการเรียนการรู้ตามแนวพุทธศาสนา
การจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา ในประเด็ น ที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นัก เรี ยนชั, น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยจะกล่ า วถึ ง
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พระพุ ท ธศาสนากับ การศึ ก ษา พระพุ ท ธศาสนากับ การจัด การเรี ยนรู้ และหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีนํามาใช้จดั การเรี ยนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามลําดับต่อไปนี,
พระพุทธศาสนากับการศึกษา
พระพุทธศาสนานั,นได้รับการยอมรับเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ ทั,งนี,
เพราะพระพุทธศาสนามีคาํ สอนทีทําให้คนตืนจากอวิชชาคือ ความไม่รู้ ซึ งคําว่าพุทธะ แปลว่า ผูร้ ู้
ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน หมายถึ งพระพุทธเจ้า ผูต้ รัสรู้ ด้วยปั ญญาคุ ณ พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมของชี วิต
ทีเรี ยกว่า อริ ยสัจ 4 คือ ความจริ งของชีวิต ได้แก่ ความทุกข์ (ทุกข์) พร้อมด้วยสาเหตุแห่ งทุกข์ (สมุทยั )
ทรงค้นพบการดับทุกข์ (นิ โรธ) หรื อนิ พพาน และแนวทางดับทุกข์ (มรรค) อันเป็ นทีมาของคําว่า
พุทธศาสตร์ คือ ศาสตร์หรื อวิชาการทีทําให้คนมีปัญญาในการดําเนินชีวติ
คําว่า การศึกษา ตรงกับภาษาบาลีวา่ สิ กขา นอกจากมีความหมายในทางการศึกษาใน
ระบบการศึกษาในปั จจุบนั แล้ว ยังรวมถึ งการใช้วิจารณญาณพิจารณาชี วิตและสรรพสิ งทั,งหลาย
ตามความเป็ นจริ ง ดังพุทธพจน์ทีปรากฏในพระไตรปิ ฎก สรุ ปได้ว่า บุคคลย่อมศึกษาเรื องความ
ประพฤติดีทางกาย วาจา การฝึ กอบรมจิต และฝึ กอบรมปั ญญาให้สูงขึ,น เมือน้อมนําจิตคํานึ งถึ ง
การศึกษาทั,ง 3 อย่างนี, จึงเรี ยกว่า การศึกษา ซึ งการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบ
ดังนี, (พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), 2534)
1. หลักการศึ กษาหรื อการเรี ยนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คื อ
การศึกษาพระธรรมวินยั และการลงมือปฏิบตั ิ ซึ งการศึกษาทั,ง 2 อย่างเป็ นกระบวนการทีจะต้อง
ดําเนินการควบคู่กนั ตามหลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา
2. ประเภทของความรู้ ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาจําแนกได้ดงั นี,
2.1 จําแนกโดยธรรมชาติของความรู้ ความรู้จดั เป็ นนามธรรมทีปรากฏอยูใ่ นนาม
ขันธ์ 3ประการ คื อ สัญญา เป็ นการจํา ได้หมายรู้ วิญญาณ เป็ นความรู้ ท, งั หมดในวิญญาณขันธ์
จําแนกได้ 6 ประการ คือ รู้จกั รู ป เสี ยง กลิ น รส สัมผัส และการคิด ปั ญญา เป็ นความรู้หลักในหมวด
สังขารขันธ์ ได้แก่ การรู้เหตุผล รู้ความผิดชอบชัวดี รู้ความสัมพันธ์ของสรรพสิ ง เป็ นต้น
2.2 จําแนกโดยทางรับรู้ ความรู้เกิดจากผัสสะโดยผ่านอายตนะภายในและภายนอก
มากระทบกันจึงเกิดความรู้ทางตา หู จมูก ลิ,น กาย และใจ
2.3 จําแนกพัฒนาการทางปั ญญา เป็ นความรู้ ที อยู่ใ นขอบเขตของการฝึ กอบรม
หรื อการพัฒนาทางปั ญญา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ สัญญา เป็ นการจําได้หมายรู้ ทิฐิเป็ นความเห็น
เป็ นความเข้าใจในเหตุผลหรื อทฤษฎีทีศึกษา และญาณ เป็ นความหยังรู้ ความเข้าใจ
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2.4 จําแนกตามกิ จกรรมหรื อผลงาน เป็ นความรู้ ที เกิ ดจากการปฏิ บ ัติ จําแนกได้
3 ประเภท คือ สุ ตะ เป็ นความรู้ทีได้จากการฟัง การศึกษาเล่าเรี ยน ทิฐิ เป็ นความเห็น ความเข้าใจใน
เหตุผลหรื อตามทฤษฎีทีศึกษา และญาณ เป็ นความหยังรู้ ความเข้าใจ
3. ความถูกต้องและความผิดพลาดของความรู้ มีดงั นี,
3.1 ความถูกต้องของความรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ สมมติสัจจะ เป็ นความจริ ง
โดยสมมติ เป็ นความจริ งตามมติร่วมกัน และความจริ งประการทีสอง คือ ปรมัตถสัจจะ เป็ นความ
จริ งสู งสุ ด เป็ นความจริ งทีได้จากการใช้ปัญญาพิจารณาหยังรู้ให้ลึกลงไปถึงสภาวะทีแท้จริ งของ
สิ งนั,น
3.2 ความผิ ด พลาดของความรู้ เป็ นความรู้ ที คลาดเคลื อนจากความเป็ นจริ ง
แบ่งออกเป็ น 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก สัญญาวิปลาส คือ ความผิดพลาดด้านการกําหนด
หมายรู้ ประการทีสอง จิตวิปลาส คือ ความคลาดเคลือนทางจิต และประการทีสาม คือ ทิฐิวิปลาส คือ
การเห็นผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง
4. ทีมาของการศึกษาหรื อความรู้ มาจากปั ญญา 3 ได้แก่ ประการทีหนึง สุ ตมยปั ญญา
คือความรู้ทีได้จากการฟั งหรื อการศึกษาเล่าเรี ยน ประการทีสอง จินตามยปั ญญา คือ ความรู้ทีได้
จากการคิดด้วยเหตุผลทีจากการศึกษาเล่าเรี ยน และประการทีสามคือ ภาวนามยปั ญญา คือ ความรู้ที
ได้จากการลงมือปฏิบตั ิ จากความรู้ทีได้จากปั ญญา 3 สามารถสรุ ปทีมาของความรู้ได้ 2 ประการ คือ
ประการทีหนึง ปรโตโฆสะ เป็ นความรู้ทีได้จากการศึกษาเล่าเรี ยน และประการทีสอง โยนิโสมนสิ การ
เป็ นความรู้ทีได้จากการคิดไตร่ ตรองด้วยเหตุผล
5. ระเบียบวิธีศึกษาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั,นใช้ระเบียบวิธีตามหลักพหูสูต
5 ประการ ดังนี, ประการทีหนึง พหุ สสุ ตา คือ การฟังมาก คือ ได้เล่าเรี ยนสดับฟังไว้มาก ประการ
ทีสอง ธตา คือ จําได้ จับหลักหรื อสาระได้ ทรงจําความไว้แม่นยํา ประการทีสาม วจสา ปริ จิตา คือ
คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรื อใช้พูดอยูเ่ สมอจนแคล่วคล่อง จัดเจน ประการทีสี คือ มนสานุเปกขิตา
คือ เพ่งขึ, นใจ คือ ใส่ ใจนึ กคิดพิจารณาจนเจนใจ นึ กถึ งครั, งใด ก็ปรากฏเนื, อความสว่างชัด และ
ประการทีห้า ทิฏฐิยา สุ ปฏิวิทธา คือ ขบได้ดว้ ยทฤษฎี หรื อแทงตลอดดีดว้ ยทิฏฐิ คือ ความเข้าใจ
ลึกซึ, ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั,งในแง่ความหมายและเหตุผล
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็ นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ท, งั ด้านร่ างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ประการแรก การพัฒนาร่ างกาย ได้แก่ การพัฒนาตัวของบุคคล
รวมถึงการพัฒนาสิ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลนั,นด้วย ประการทีสอง การพัฒนาด้านจิตใจ เป็ นการ
พัฒนาจิตใจให้มีความรัก ความเมตตา ความกรุ ณา ต้องอาศัยการฝึ กอบรมกรรมฐานเพือให้ใจสว่าง
สะอาดและสงบ ประการที สาม การพัฒนาด้า นปั ญญา เป็ นการพัฒนาศัก ยภาพทางปั ญญาให้
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สามารถหยังรู้ สัจธรรมตามความเป็ นจริ งของสรรพสิ งทั,งหลาย ซึ งต้องอาศัยการฝึ กปฏิบตั ิวิปัสสนา
กรรมฐาน และประการทีสี การพัฒนาด้านสังคม เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืนในสังคม
จะเห็นได้วา่ พระพุทธศาสนานั,นจัดเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา เพราะมีหลักการศึกษา
หรื อการเรี ยนรู้ มีแหล่งทีมาของความรู้ การให้และรับความรู้มีระเบียบวิธีการศึกษาและมีเป้ าหมาย
ของการศึ ก ษาคื อ การพัฒ นาคนให้ ส มบู ร ณ์ ท, ั ง ด้ า นร่ างกาย จิ ต ใจ ปั ญ ญาและสั ง คมตาม
หลักไตรสิ กขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา
พระพุทธศาสนากับการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานั,นเกี ยวข้องกับพฤติกรรม ซึ งพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ในทางพระพุทธศาสนา จะต้องทําความเข้าใจเกี ยวกับเรื องกรรม และเรื องสิ กขา โดยเรื องกรรม
เป็ นเรื องของพฤติกรรมของมนุษย์ ส่ วนเรื องสิ กขาเป็ นเรื องการพัฒนาพฤติกรรม ในทีนี, จะนําเสนอเป็ น
2 ส่ วน คือ ส่ วนทีว่าด้วยเรื องพฤติกรรม (กรรม) และส่ วนทีว่าด้วยเรื องสิ กขา (การพัฒนาพฤติกรรม)
1. พฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา เรี ยกอีกอย่างว่า กรรม หมายถึง การกระทําทุกอย่าง
ของมนุษย์ทีปรากฏและไม่ปรากฏออกมาภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําทางกาย วาจา และจิตใจ เช่ น
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ทีปรุ งแต่งอยูภ่ ายใน โดยการกระทําดังกล่าวจะต้องมีเจตนาเป็ นแรงผลักดันให้
เกิดการกระทํา จึงจะจัดว่าเป็ นกรรม หรื อพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา (พระเทพเวที ป.อ.ปยุตฺโต,
2534) โดยพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมทางกาย หรื อกายกรรม
ได้แก่ การกระทําทางกาย ต่าง ๆ พฤติกรรมทางวาจาหรื อวจีกรรม ได้แก่ การพูด การสื อสาร การเขียน
หนังสื อต่ าง ๆ และพฤติกรรมทางจิตหรื อมโนกรรม ได้แก่ ความคิด ความเห็ น ความเชื อ การยึดถื อ
ทัศนคติ และค่านิ ยมต่าง ๆ ซึ งพฤติกรรมดังกล่าว มีเจตนาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาทางด้านต่าง ๆ เจตนาจึงเปรี ยบเสมือนแรงหรื อพลังผลักดันให้เกิ ดพฤติกรรม หากมีตณ
ั หาเข้ามา
ประกอบกับเจตนา จะทําให้เกิดผลจากการกระทําให้เกิดปั ญหา หรื อสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและ
ผูอ้ ืน ถ้ามีฉนั ทะเข้าประกอบเจตนาพฤติกรรมก็จะไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาแก่ตนเองและผูอ้ ืน สิ งทีมา
ประกอบเข้ากับเจตนาจึงเป็ นสิ งสําคัญในการกําหนดทิศทางของพฤติกรรม ฉันทะและตัณหาเกิ ด
จากปั ญญาและอวิชชาเป็ นมูลเหตุ ปั ญญาและอวิชชาเป็ นผลมาจากวิธีการคิด การใช้วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การผลของการคิดก็จะเกิดปั ญญา แต่ถา้ ใช้วิธีคิดแบบอโยนิโสมนสิ การ ผลของการคิดก็จะ
เกิดอวิชชา ดังนั,น วิธีคิดจึงเป็ นมูลเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดปัญญาหรื ออวิชชา
2. การพัฒนาพฤติ กรรมมนุ ษย์หรื อสิ กขา การพัฒนาพฤติ กรรมของมนุ ษย์ตามหลัก
พุทธศาสนา มี กระบวนการพัฒนาออกเป็ น 2 ขั,นตอน คือ ขั,นตอนแรก เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
ทางด้านความคิดความเชื อทีถูกต้อง ซึ งในทางพระพุทธศาสนา เรี ยกว่า สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ,นกับบุคคล
ก่อนทีจะเข้าสู่ ข, นั การพัฒนา และขั,นตอนทีสอง เป็ นขั,นตอนการพัฒนาหรื อขั,นสิ กขา เป็ นขั,นทีเน้น
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การฝึ กตามหลักไตรสิ กขา ได้แก่ ศีล เป็ นการฝึ กอบรมกาย วาจา สมาธิ เป็ นการฝึ กอบรมใจ และปั ญญา
เป็ นการสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีนํามาใช้ จัดการเรียนรู้ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุท ธศาสตร์ เป็ นการนําหลักพุทธธรรมหรื อองค์
ความรู้ทีเป็ นคําสอนในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีจุดเน้นทีการนํา
หลักธรรมมาใช้ใ นการพัฒ นาผูเ้ รี ย นโดยสถานสถานศึ ก ษาจัด สภาพแวดล้อ มหรื อบรรยากาศ
(ปรโตโฆสะ) ทีเป็ นกัลยาณมิตรทีเอื,อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยการแสวงหาปั ญญา จัดผ่านระบบ
ไตรสิ กขา ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาปฏิบตั ิอบรมทางด้านศีล สมาธิ และปั ญญา โดยทางด้านศีลหรื อพฤติกรรมใน
การดําเนิ นชี วิตทีดีงามสําหรับตนเองและสังคม ด้านสมาธิ หรื อด้านจิตใจ เป็ นการพัฒนาจิตใจให้มี
คุ ณภาพ มี สมรรถภาพ และด้า นปั ญ ญามี ค วามรู้ ที ถู ก ต้อ งมี ศ ัก ยภาพในการคิ ด การแก้ปั ญ หาที
เหมาะสม (โยนิโสมนสิ การ) โดยมีครู และโรงเรี ยนเป็ นกัลยาณมิตรทีสําคัญทีรักและปรารถนาดีทีจะ
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2547: 12-13) จุดเริ มต้นของกระบวนการของการศึกษาในตัวบุคคล
มี จุ ดเริ มต้นโดยอาศัยความเกี ยวข้องกับ สภาพแวดล้อ ม และอิ ท ธิ พ ลจากภายนอกที ถู ก ต้อ งเป็ น
แรงผลัก ดัน ให้รู้ จ ัก พิ จ ารณาโลกและชี วิต ที ถู กต้อง สอดคล้องกับสภาพที เป็ นจริ ง จะทําให้เกิ ด
สัมมาทิฐิ นําไปสู่ การศึกษาทีถูกต้อง ซึ งแหล่งทีมาเบื,องต้นทีทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือปั จจัยภายนอก
และปัจจัยภายในเป็ นแกนนําของกระบวนการศึกษาทั,งหมด (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 16-18)
การจัดการเรี ย นการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ น, ัน ได้นาํ หลัก ธรรมสํา คัญของพุท ธ
ศาสนา จํานวน 4 หลักธรรม มาสร้างเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาน์เพือเสริ มสร้าง
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้แ ก่ หลัก ปรโตโฆสะ
หลักโยนิโสมนสิ การ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4 ซึงหลักธรรมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี,
หลักปรโตโฆสะ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ดําเนินการแยกออกเป็ น
2 ขั,นตอน คือ การเตรี ยมความพร้อมทางด้านความคิด ความเชื อทีถูกต้อง หรื อสัมมาทิฐิ ให้เกิ ด
ขึ,นกับบุคคลก่อนทีเข้าสู่ ข, นั การพัฒนา และขั,นตอนที 2 การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิ กขา เป็ นขั,น
ทีเน้นการฝึ กอบรมกาย วาจา ใจ และปั ญญา (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547) สําหรับการ
เตรี ยมความพร้อมทางด้านความคิด ความเชือทีถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเรี ยกว่า สัมมาทิฐิให้
เกิ ดกับบุคคลทีจะเข้าสู่ ข, นั สิ กขา โดยธรรมชาติมนุ ษย์ทวไปที
ั
เกิ ดมามักจะไม่สามารถคิดพิจารณาโดย
แยบคายได้เอง จะมี บ ้า งก็ เป็ นเพีย งส่ วนน้อยเท่ า นั,น คนเราส่ วนมากจึ ง มัก ถู ก กิ เลสเข้า ครอบงํา
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ความคิด ทําให้ความคิดเป็ นไปในทางทีทําให้เกิดทุกข์หรื อปั ญหาต่อตนเองและผูอ้ ืน พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรง วางหลักการในการพัฒนามนุ ษย์ในลักษณะของกระบวนการ โดยมีจุดเริ มต้นจากการ
สร้างความคิดความเชือทีถูกต้อง หรื อสัมมาทิฐิ ซึงเป็ นพื,นฐานทีสําคัญทีจะนําบุคคลไปสู่ การฝึ กฝน
พัฒนาตนเองในขั,นไตรสิ กขาและเป็ นพื,นฐานทีสําคัญ ทีจะทําให้การพัฒนาในขั,นไตรสิ กขาประสบ
ผลสําเร็ จ สําหรับการสร้างสัมมาทิฐิน, นั พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้วา่ “ภิกษุท, งั หลาย ปั จจัย
เพือความเกิดแห่ งสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิ การ” ปรโตโฆสะ แปลว่า
เสี ยงจากผูอ้ ืน เป็ นองค์ประกอบภายนอกทีกระตุน้ หรื อชักจูงให้เกิ ดสัมมาทิฐิ เช่น การแนะนํา การ
สังสอน การถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเขียน คําชี,แจง อธิ บาย การเรี ยนรู้จากผูอ้ ืน โดยการกระตุน้ หรื อ
การชักจูงดังกล่าวจะต้องเป็ นไปในทางทีดีงามถูกต้อง เป็ นความจริ งมีเหตุผลและเป็ นประโยชน์ที
จะทําหน้าทีดังกล่ าวได้จะต้องเป็ นคนดี มีปัญญา และ มีคุณธรรมจึงจะถื อว่าเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติ
เพียบพร้อมทีจะสังสอน แนะนํา ชี,แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรื อเป็ นตัวอย่างถือเป็ นคนดีเป็ นคน
มีปัญญาและมีคุณธรรม เมือทําหน้าทีช่ วยเหลือแนะนําสังสอน ชักนําสัมมาทิฐิให้เกิ ดแก่ผอู้ ืน ซึ ง
เรี ย กว่า ทํา หน้า ที เป็ นกัล ยาณมิ ต ร ซึ งผูท้ าํ หน้า ที เป็ นกัล ยาณมิ ตรจะต้อ งมี คุณ สมบัติเป็ นคนดี มี
คุณธรรม และเข้าใจหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี, (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543)
1. ปิ โย หมายถึ ง น่ ารัก เป็ นการเข้าถึ งจิตใจ สร้ างความรู้ สึกสนิ ทสนม เป็ นกันเอง
ชวนให้ผเู้ รี ยนอยากเข้าไปปรึ กษาไตร่ ถาม
2. ครุ หมายถึง น่าเคารพ มีความประพฤติควรแก่ฐานะทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็ นทีพึงได้
3. ภาวนี โย หมายถึง น่ายกย่อง น่าเจริ ญใจ เป็ นผูร้ ู้จริ ง ทรงภูมิปัญญา และเป็ นผูฝ้ ึ กฝน
ปรั บปรุ ง ตนเองอย่างสมําเสมอ เป็ นที น่ า ยกย่องควรเอาอย่าง ทํา ให้ศิษ ย์เอ่ย อ้าง และรํา ลึ ก ถึ ง
ด้วยความซาบซึ,ง มันใจและภาคภูมิใจ
4. วตฺ ตา จ หมายถึง รู้จกั พูดให้ได้ผล พูดเป็ น รู้จกั ชี, แจงให้เข้าใจ รู้วา่ เมือไรควรพูดอะไร
อย่างไร คอยให้คาํ แนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็ นทีปรึ กษาทีดี
5. วจนกฺ ขโม หมายถึง ทนต่อถ้อยคํา คําล่วงเกิ น วิพากษ์วิจารณ์ พร้อมทีจะรับฟั ง
คําปรึ กษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนคําล่วงเกิน และคําตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้
ไม่เบือหน่าย ไม่เสี ยอารมณ์
6. คมฺ ภีรnฺ จ กถํ กฺ ตตา หมายถึง แถลงเรื องลึกลํ,าได้ การกล่าวชี, แจงเรื องต่าง ๆ ที
ลึกซึ, งซับซ้อนให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรี ยนรู้เรื องราวทีลึกซึ,งยิงขึ,นไป
7. โน จฎฺฐาเน นิ โยชเย หมายถึ ง ไม่ชกั จูงไปในทางเสื อมเสี ย หรื อเรื องเหลวไหล
ไม่สมควร
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ชึ งสอดคล้องกับ สุ ม น อมรวิวฒั น์ (2544: 94) ที กล่ าวว่า กระบวนการกัล ยามิ ตรมี
หลักการพื,นฐานทางครุ ศาสตร์วเิ คราะห์ได้ 5 ประการ ดังนี,
1. สันติสุขของสังคมเกิดขึ,นจากการทีบุคคลมีน, าํ ใจช่วยเหลือเกื,อกูลกัน ดังนั,นการจัด
การศึกษา จึงควรมีการจัดฝึ กหัดอบรมให้ผเู้ รี ยน ครู พ่อแม่ ชุมชน ต่างมีน, าํ ใจต่อกัน มีเมตตาธรรม
พร้อมจะเข้าใจ ร่ วมมือแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึ,น การสอนข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั จะมีกรณี ศึกษาจากความ
ทุกข์ร้อนของบุคคลประเภทต่าง ๆ จึงจะช่วยในการเรี ยนรู้ทีดี
2. การเรี ยนรู้เกิ ดได้ท, งั จากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้จากผูอ้ ืน มนุษย์สามารถ
เรี ย นรู้ แ ละฝึ กฝนตนเองให้อ ยู่ร อดได้โ ดยสั ญ ชาติ ญ าณ มนุ ษ ย์ไ ด้เ รี ย นรู้ จ ากการเผชิ ญ ปั ญ หา
การลองผิดลองถูก การเลียนแบบ การเรี ยนรู้แบบนี, จะพัฒนาได้มากขึ,น ถูกต้องรวดเร็ วถ้ามีผคู้ อย
ชี,แนะและช่วยเหลือเป็ นทีปรึ กษา เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการตําหนิติชม และเสริ มแรง
อย่างจริ งจัง
3. การแลกเปลียนความคิดเห็น แลกเปลียนข้อมูล การแนะนํา การชี, ประเด็นให้เป็ นที
เข้าใจร่ วมกัน จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าการคิด หรื อเผชิญปัญหาตามลําพัง
4. การประพฤติ ธ รรมเป็ นการฝึ กฝนอบรมตนเอง เตื อนตนเองอยู่ เสมอ แต่ ก ารมี
กัลยาณมิตรคอยตักเตือน ชี,แนะแนวทางทีถูกต้องย่อมทําให้บุคคลสามารถคิดดี ปฏิบตั ิชอบได้มากขึ,น
5. เมื อบุ ค คลเผชิ ญปั ญหา ตกอยู่ใ นสถานการณ์ ที กํา ลัง ยุ่ง ยากสั บ สน มี ค วามทุ ก ข์
ประดังมาหลายทิศ ย่อมขาดเหตุผล สงสารตนเอง ขาดความรอบคอบ มักจะตัดสิ นใจผิดในการ
แก้ปั ญหา ดัง นั,น การมี ก ัล ยาณมิ ตรช่ วยชี, แนะแนวทาง รั บ ฟั ง ความทุ ก ข์ ได้มี ก ารแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึงทําให้จดั ลําดับความสําคัญของปัญหาได้ จัดขั,นตอนวิธีแก้ปัญหาได้ยอ่ มเป็ น
โอกาสทีดี สามารถเผชิญปัญหา สามารถสงบอารมณ์ ใช้ปัญญามีสติค่อยคิดค่อยทําแก้ปัญหาด้วยวิธี
ทีถูกต้อง
จากที กล่ าวมาข้างต้น เป็ นลักษณะและวิธี การส่ งเสริ มของกัลยาณมิ ตรหรื อตัวผูส้ อน
สําหรั บในส่ ว นของผูเ้ รี ย นหรื อ ตัวผูร้ ั บ การสังสอนนั,น จะต้อ งเปิ ดใจพร้ อ มที จะรั บ คํา สังสอน
การสังสอนนั,น จึงจะสามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชือ จนทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ทีถูกต้องดีงาม ทีเรี ยกว่าสัมมาทิฐิได้ ถ้าผูเ้ รี ยนไม่เปิ ดใจรับการสังสอน สิ งทีผูส้ อนได้สอนก็จะไม่
สามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อผูเ้ รี ยนได้ การทีจะทําให้ผเู้ รี ยนเปิ ดใจพร้อมทีจะได้รับการสังสอนได้น, นั
ผูเ้ รี ยนจะต้องศรัทธาในตัวผูส้ อน ความศรัทธานี, เกิดจากองค์ประกอบภายนอก (สุ มน อมรวิวฒั น์,
2542: 102) ได้แก่
1. บุคคลผูส้ งสอนแนะนํ
ั
าอบรมนั,น พร้อมด้วยคุณสมบัติกลั ยาณมิตร
2. ผูส้ งสอนอบรมมี
ั
ความรู้จริ ง สามารถสังสอนอบรมด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างได้ผล
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3. ผูอ้ บรมสังสอนจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และตัวอย่างทีน่ าสนใจ เร้ าให้เกิ ดการ
ใฝ่ เรี ยนรู้
สรุ ปได้ว่า ปรโตโฆสะ ทีเกิ ดจากกัลยาณมิตรจัดเป็ นองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล
และเป็ นวิธีการศรัทธาและยังมีองค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึ งทีทําให้เกิ ดสัมมาทิฐิ คือ โยนิ โส
มนสิ การซึ งเป็ นองค์ประกอบภายในและเป็ นวิธีการแห่ งปั ญญา ดังนั,น ในงานวิจยั ในครั,งนี, จะนํา
หลักกัลยาณมิตรและหลักปรโตโฆสะมาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนในขั,นที 1 ขั,นสร้างศรัทธา
และเสนอข้อเท็จจริ ง โดยให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบและให้ความรู้พ,ืนฐานทีสําคัญหรื อจําเป็ น และให้
ความรู้ใหม่แก่ผเู้ รี ยนผ่านกระบวนการทีเกิดจากการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ,น และกาย ผ่านสื อการ
เรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้
หลักโยนิโสมนสิ การ
โยนิ โ สมนสิ ก าร เป็ นวิ ธี คิ ด ตามหลัก พระพุ ท ธศาสนา ซึ งพระพรหมคุ ณ าภรณ์
(2552: 670-671) ได้กล่าวไว้ดงั นี,
1. ความหมายของโยนิโสมนสิ การ โยนิ โสมนสิ การ ประกอบด้วย โยนิโส กับคําว่า
นมสิ ก าร โยนิ โ ส มาจากคํา ว่า โยนิ ซึ งแปลว่า ต้น เหตุ ต้น เค้า แหล่ ง เกิ ด ปั ญ ญา อุ บ าย วิธี ท าง
ส่ วนมนสิ การ แปลว่า การทําในใจ การคิดคํานึ ง นึ กถึ ง ใส่ ใจ พิจารณา เมือรวมเข้าเป็ นโยนิ โส
มนสิ การ จึงแปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย ในคัมภีร์ช, นั อรรถกถาและฎีกาได้ไขความไว้โดยวิธี
แสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็ นแง่ ๆ ดังต่อไปนี,
1.1 อุบายมนสิ การ แปลว่า คิดหรื อพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอย่างมีวิธี หรื อคิดถูกวิธี
หมายถึงคิดถูกวิธีทีจะให้เข้าถึงความจริ งสอดคล้องเข้าแนวสัจจะ ทําให้หยังรู้สภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ งทั,งหลาย
1.2 ปถมนสิ การ แปลว่า คิดเป็ นทาง หรื อคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื องเป็ นลําดับ
จัดลําดับได้หรื อมีลาํ ดับ มีข, นั ตอน แล่นไปเป็ นแถวเป็ นแนว หมายถึง ความคิดเป็ นระเบียบตามแนว
เหตุผล
1.3 การณมนสิ การ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรื อคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึง การคิดสื บค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่ งเหตุปัจจัย พิจารณาสื บสาว
หาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรื อแหล่งทีมาซึงส่ งผลต่อเนืองมาตามลําดับ
1.4 อุปปาทกมนสิ การ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลทีพึงประสงค์
เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้ าหมาย ซึงรวมถึงการคิดการพิจารณาทีทําให้เกิดกุศลกรรมด้วย
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2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ได้กล่าวไว้ดงั นี,
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ เป็ นการนําเอาโยนิโสมนสิ การมาใช้ในทางปฏิบตั ิ หรื อ
โยนิโสมนสิ การทีเป็ นภาคปฏิบตั ิการ โดยมีหลักการเพือมุ่งสกัดหรื อกําจัดอวิชชาโดยตรง หรื อเพือ
สกัดหรื อบรรเทาตัณหา โยนิ โสมนสิ การทีมุ่งกําจัดอวิชชาโดยตรงนั,น ตามปกติเป็ นแบบทีต้องใช้
ในการปฏิบตั ิธรรมจนถึงทีสุ ด เพราะทําให้เกิดความเข้าใจตามเป็ นจริ ง ซึ งเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการ
ตรัสรู้ ส่ วนโยนิโสมนสิ การแบบสกัดหรื อบรรเทาตัณหา มักใช้เป็ นข้อปฏิบตั ิข, นั ต้น ๆ ซึ งมุ่งเตรี ยม
พื,นฐานหรื อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมให้เป็ นผูพ้ ร้อมสําหรับการปฏิบตั ิข, นั สู งขึ,นไป เพราะเป็ น
เพียงขั,นขัดเกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิ การหลายวิธีใช้ประโยชน์ได้ท, งั สองอย่าง คือ ทั,งกําจัดอวิชชา
และบรรเทาตัณหาไปพร้อมกันโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การพอประมวลเป็ นแบบใหญ่ ๆ ได้ดงั นี,
2.1 วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย เป็ นการพิจารณาปรากฏการณ์ทีเป็ นผล ให้รู้จกั
สภาวะทีเป็ นจริ ง หรื อพิจารณาปั ญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นคว้าหาสาเหตุและปั จจัยต่าง ๆ ที
สัมพันธ์ส่งผลสื บทอดกันมา การคิดในลักษณะทีมองไปยังผลกระทบทีเกิดขึ,น เรี ยกว่าการคิดแบบ
ปัจจัยสัมพันธ์ ส่ วนการคิดในลักษณะทีมองย้อนสื บสาวไปยังสาเหตุต่าง ๆ ทีทําให้เกิดปรากฎการณ์
ขึ,นเรี ยกว่า การคิดแบบสื บสวนหรื อตั,งคําถาม
2.2 วิ ธี คิ ด แบบแยกแยะส่ ว นประกอบ เป็ นการคิ ด ที มุ่ ง ให้ ม องและให้ รู้ จ ัก
สิ งทั,งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึงในทางธรรม มักใช้พิจารณาเพือให้เห็นความไม่เป็ น
แก่นสาร หรื อความไม่เป็ นตัวตนทีแท้จริ งของสิ งทั,งหลาย ให้คลายยึดมันถื อมันในสมมติบญั ญัติ
โดยเฉพาะการพิจารณาสัตว์บุคคลเป็ นเพียงการประชุมกันเข้าองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเรี ยกว่า ขันธ์ 5
และขันธ์ 5 แต่ละอย่างก็เกิดขึ,นจากส่ วนประกอบย่อยต่อไปอีก
2.3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ เป็ นการมองอย่างรู้เท่าทันความเป็ นของสิ งทั,งหลาย
ซึ งจะต้องเป็ นอย่างนั,น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะทีมันเป็ นสิ งทีเกิ ดขึ, นจากเหตุ ปัจจัย
ต่างปรุ งแต่งขึ,นจะต้องเป็ นไปตามเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์น, ีแบ่งได้เป็ น 2 ขั,นตอน คือ
ขั,นทีหนึ ง คือ รู้เท่าทันและยอมรับความจริ ง และขั,นทีสอง คือ การแก้ไขและทําการไปตามเหตุ
ปัจจัย
2.4 วิธี คิ ดแบบอริ ยสัจจ์ เป็ นวิธี คิ ดหลักที สามารถครอบคลุ มวิธี คิ ดแบบอื น ๆ ได้
ทั,งหมด วิธีคิดแบบนี, มีลกั ษณะทัวไป 2 ประการ คือ เป็ นวิธีคิดตามเหตุผล และต้องกําหนดรู้และ
ทําความเข้าใจปั ญหาให้เข้าใจชัดเจนและคิดแก้เหตุของปั ญหาให้ตรงจุด ตรงเรื อง ตรงตามความ
มุ่งหมาย ไม่ฟุ้งซ่านออกไปเรื องอืน และต้องเป็ นการแก้ไขทีปฏิบตั ิได้จริ ง วิธีคิดแบบแก้ปัญหาตาม
หลักอริ ยสัจ 4 นี, ประกอบด้วย 1) การกําหนดปั ญหา 2) วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา 3) จุดมุ่งหมาย
ซึงเป็ นภาวะสิ, นปัญหา และ 4) วิธีปฏิบตั ิเพือแก้ไขสาเหตุและเพือบรรเทาภาวะหรื อสิ, นปัญหา
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2.5 วิธี คิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็ นการพิจารณาให้เข้าถึ งความสัม พันธ์ ระหว่า ง
ธรรมหรื อหลักการกับอรรถหรื อความมุ่งหมาย เป็ นความคิดทีมีความสําคัญมาก ในเมือจะลงมือ
ปฏิ บ ัติ ธ รรมหรื อ ทํา การตามหลัก การอย่ า งใดอย่า งหนึ ง เพื อให้ไ ด้ผ ลตรงตามความมุ่ ง หมาย
ไม่ ก ลายเป็ นการกระทํา ที คลาดเคลื อน ในการกระทํา ตามหลัก การใด ๆ ก็ ต ามจะต้อ งเข้า ใจ
ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการนั,น ๆ ว่าปฏิบตั ิไปเพืออะไร หลักการนั,นกําหนดวางไว้
เพืออะไร จะนําไปสู่ ผลหรื อเป้ าหมายใดบ้าง ทั,งจุดหมายสุ ดท้ายปลายทางและเป้ าหมายระหว่างทีจะส่ ง
ทอดไปยังหลักการข้ออืน ๆ ความเข้าใจถูกต้องในเรื องหลักการและความมุ่งหมายนี, นําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิถูกต้อง เป็ นไปเพือจุดมุ่งหมายทีต้องการ วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์จึงเป็ นวิธีคิดพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการหรื อแนวทางทีประพฤติปฏิบตั ิกบั จุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายก่อนทีจะ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพือทีว่าเมือปฏิบตั ิจริ งแล้วจะได้บรรลุความสําเร็ จ
2.6 วิธี คิ ด แบบเห็ น คุ ณ โทษและทางออก เป็ นการมองสิ งทั,ง หลายตามความ
เป็ นจริ ง ซึงเน้นการยอมรับความจริ งตามสิ งนั,น เป็ นอยูท่ ุกแห่ง ทุกด้าน ทั,งด้านดีและด้านเสี ย
2.7 วิธีคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม หรื อการพิจารณาเกียวกับการใช้สอยหรื อ
บริ โภค เป็ นวิธีคิ ดแบบสกัดหรื อบรรเทาตัณหา ขัดเกลากิ เลสหรื อตัดทางไม่ ให้เกิ ดกิ เลสเข้า มา
ครอบงําจิตใจ การคิดแบบนี, ใช้มากในชีวิตประจําวัน เพราะเกียวข้องกับการบริ โภคใช้สอยปั จจัย 4
คุณค่านี, จาํ แนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ คุณค่าแท้ เป็ นคุณค่าหรื อประโยชน์ของสิ งทั,งหลายในแง่
สนองความต้องการของชี วิต โดยตรง และคุ ณ ค่ า เที ย ม เป็ นประโยชน์ที มนุ ษ ย์พ อกเสริ ม ตี ค่ า
เพือสนองความรู้สึกของตนเอง
2.8 วิธีคิดแบบเร่ งเร้ าคุ ณธรรม เป็ นวิธีคิดทีเอาประสบการณ์ ทีผ่านมาในชี วิตมา
ปรุ งแต่งไปในทางทีดี งาม เป็ นประโยชน์ เป็ นกุศล เพือปลุกเร้ าให้เกิ ดกําลังในการทีจะประพฤติ
ปฏิ บตั ิในทางทีดีงามต่อชี วิต การคิดตามวิธีน, ี มีความสําคัญทั,งในแง่ ทีทําให้เกิ ดความคิดและการ
กระทําทีดีงาม เป็ นประโยชน์ในขณะนั,น และในแง่ทีช่วยแก้ไขนิสัยความเคยชินของจิตทีได้สังสม
ไว้แต่เดิม พร้อมกับการสร้างนิสัยความเคยชินทีดีงามให้แก่จิตใจไปในเวลาเดียวกัน
2.9 วิธีคิดแบบอยู่กบั ปั จจุบนั เป็ นการคิดเพือให้เกิ ดประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิใน
ปั จจุบนั โดยไม่เพ้อฝัน เลือนลอย กับเรื องราวในอดีต หรื ออนาคต แต่เป็ นการนําเรื องราวในอดี ต
ปัจจุบนั หรื ออนาคตมาพิจารณาวางแผนเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
2.10 วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท เป็ นการคิดแจกแจงหลาย ๆ แง่มุม หรื อการคิดแตกประเด็น
จนครบทุกด้าน เพือประกอบการตัดสิ นใจ เช่น การจําแนกตามความเป็ นจริ ง การจําแนกตามลําดับ
เหตุปัจจัย การจําแนกตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย การจําแนกตามเงือนไข การจําแนกทางเลือก
หรื อความเป็ นได้อืน ๆ
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สรุ ปได้ว่า หลักโยนิ โสมนสิ การ เป็ นวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ งการวิจยั ใน
ครั, งนี, ได้นาํ วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย เป็ นการพิจารณาปรากฏการณ์ ทีเป็ นผลมาใช้เป็ นหลัก
ในกระบวนการเรี ยนการสอนขั,นที 2 ขั,นสะท้อนคิด ซึ งเน้นการคิดหาเหตุผลในด้านจุดหมาย
ความเป็ นไปตามลํา ดับ ขั,น ตอน ความสั ม พัน ธ์ ข องเงื อนไขจํา เป็ นและประโยชน์ ที จะเกิ ด ขึ, น
เพือนําไปสู่ กระบวนการเรี ยนการสอนในขั,นที 3 คือ การค้นพบหลักการ หรื อการสรุ ปเป็ นความคิด
รวบยอดเพือสร้างความเชือ ความเข้าใจในเรื องทีได้ศึกษาอย่างถูกต้อง
หลักไตรสิ กขา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงทรงค้นพบสัจธรรมของชีวติ และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่าง ๆ อันเป็ นปัจจัยเกียวเนืองเป็ นผลต่อความทุกข์ในชีวิติของมนุษย์แล้ว ทรงเน้นเรื องการเกิดทุกข์
และการดับทุกข์เป็ นสําคัญ ธรรมะทีพระองค์ทรงตรัสรู้มิได้เป็ นเพียงหนทางปฏิบตั ิทีคนแต่ละคน
จะพ้นทุกข์เท่านั,น หากแต่ยงั ช่ วยให้สังคมพ้นจากความทุกข์ด้วย ทางทีจะนําไปสู่ ความดับทุกข์
ที เรี ย กว่ า อริ ยมรรคนั,น จัดเป็ นกระบวนการศึ กษาอบรมพัฒนามนุ ษย์ ที เรี ย กว่ า ไตรสิ กขา ซึ ง
ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา
1. ความหมายของไตรสิ กขา
ไตรสิ กขาเป็ นระบบการฝึ กอบรมจากภายนอกเข้าไปหาภายใน จากส่ วนทีหยาบ
เข้าไปหาส่ วนทีละเอียดและจากส่ วนทีง่ ายกว่าเข้าไปหาส่ วนทียากและลึ กซึ, งกว่า เมือแรกเริ ม
การฝึ กอาศัยความเห็นชอบหรื อความรู้ความเข้าใจถูกต้องทีเรี ยกว่า สัมมาทิฐิเป็ นเชื, อ หรื อเป็ นเค้าให้
เพียงเล็กน้อยพอให้รู้วา่ ตนจะไปไหน ทางไหน จะตั,งต้นทีไหนเท่านั,น การเข้าใจปั ญหาและการมอง
โลกและชีวติ ตามเป็ นจริ ง คือจุดเริ มต้นทีถูกต้อง และคือความหมายพื,นฐานของสัมมาทิฏฐิ ส่ วนใน
ระหว่างการฝึ ก การฝึ กส่ วนทีหยาบภายนอกในขั,นศีล ช่วยเป็ นฐานให้แก่การฝึ กส่ วนละเอียดภายใน
ทําให้พร้อมและสะดวกทีจะฝึ กในขั,นจิตและปั ญญาให้ได้ผลดียิงขึ,น เมือฝึ กขั,นละเอียดภายในคือ
ขั,นจิตและปั ญญา ผลทีส่ งกลับมาช่ วยการดําเนิ นชี วิตด้านนอก เช่ น มีความประพฤติสุจริ ต มันคง
มีศีลเป็ นไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไม่ตอ้ งฝื นใจ หรื อตั,งใจควบคุมรักษา คิดแก้ปัญหาและทํา
กิ จกรรมต่า ง ๆ ด้วยปั ญญาบริ สุ ทธิp เมือฝึ กตลอดระบบสิ กขาแล้ว ระบบการดําเนิ นชี วิตทั,งหมด
ก็กลายเป็ นระบบของมรรค สอดคล้องกันทั,งหมดภายนอกและภายใน (พระธรรมปิ ฎก ป.อ.ปยุตฺโต,
2543: 914-916)
การศึ ก ษาตามหลัก ไตรสิ ก ขานั,น ต้อ งเป็ นการฝึ กหัด อบรมด้ว ยตนเอง และ
ประเมินผลสําเร็ จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั,นการรับคําแนะนําสังสอนจากกัลยาณมิตร ไตรสิ กขาเป็ นการ
ฝึ กอบรมทีเป็ นขั,นตอนสื บเนือง เริ มจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม เป็ นการพัฒนามนุษย์ท, งั กาย วาจา
ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การฝึ กหัดอบรมตามหลักไตรสิ กขามีลกั ษณะเป็ น
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บู ร ณาการและปั จ จยาการ ที ว่ า บู ร ณาการนั,น เพราะทุ ก องค์ ป ระกอบอัน มี ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา
ซึ งครอบคลุ มมรรคมีองค์แปดมี ลกั ษณะผสมผสานกลมกลื นอย่า งได้สัดส่ วนสมดุ ลกัน มีความ
สอดคล้องรองรับกันทั,งในด้านทีต้องละเว้น และในด้านทีเจริ ญ ยากทีแยกออกมาโดดเดียว และ
ไม่สามารถตัดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึงทิ,งไปได้ ทีว่าไตรสิ กขาเป็ นปั จจยาการนั,น เพราะมีศีล สมาธิ
ปั ญญา เป็ นปั จจัย ต่ อเนื องอิ ง อาศัย กันโดยตลอด จะเริ มที ปั ญญาหรื อสมาธิ หรื อศี ล ก็ ไ ด้ (สุ ม น
อมรวิวฒั น์, 2544: 94)
2. องค์ประกอบของไตรสิ กขา
ไตรสิ ก ขา เป็ นกระบวนการฝึ กอบรมพัฒนามนุ ษ ย์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้า น คื อ
พฤติกรรมจิตใจและปัญญา(พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542: 11-23) ซึงสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี,
2.1 ศีล คือ การฝึ กฝนพัฒนาทางด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทาง
กาย วาจา ให้มีความสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี สิ งแวดล้อมทีเราเกียวข้องสัมพันธ์
มี 2 ประเภท คือ
2.1.1 สิ งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพือนมนุษย์
2.1.2 สิ งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย 4 เครื องใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั,ง
เทคโนโลยีและสิ งทั,งหลายทีมีในธรรมชาติ
2.2 สมาธิ หมายถึ ง การฝึ กฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสําคัญอย่างยิงเพราะ
จิตใจ เป็ นฐานของพฤติกรรม เนื องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิ ดขึ,นจากความตั,งใจ หรื อเจตนาและ
เป็ นไปตามเจตจํานวนและแรงจูงใจทีอยู่เบื,องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วทีจะควบคุ ม
ดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางทีดีงามด้วย แม้ความสุ ขความทุกข์ในทีสุ ดก็อยูท่ ีใจ
2.3 ปั ญญา หมายถึง การพัฒนาปั ญญา ซึ งมีความสําคัญสู งสุ ด เพราะปั ญญาเป็ น
ตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมทั,งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหนก็อยูท่ ีว่า
จะมีปัญญาชี,นาํ หรื อบอกทางให้เท่าใด และปั ญญาเป็ นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เช่ น
เมือจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยูพ่ อเกิดปัญญารู้วา่ จะทําอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็ นอิสระได้ การพัฒนา
ปัญญาเป็ นเรื องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน
สรุ ปได้วา่ หลักไตรสิ กขา เป็ นกระบวนการฝึ กอบรมพัฒนามนุษย์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
คือ พฤติกรรมจิตใจ และปั ญญา ซึ งในการวิจยั ในครั,งนี, ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรี ยน
การสอนในขั,นที 4 สู่ กระบวนการเรี ยนรู้ โดยให้ผเู้ รี ยนได้อภิปราย วิเคราะห์ตามหลักทางสายกลาง
ในด้า นการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ งแวดล้อ มทางกายภาพหรื อ วัต ถุ และทางสั ง คม (ศี ล ) ทางด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม (สมาธิ) และด้านความรู้ความเข้าใจความจริ งตามหลักเหตุผล (ปัญญา)
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หลักภาวนา 4
ภาวนา 4 หมายถึ ง ทําให้เจริ ญ ทําให้เป็ นทํา ให้มี ข, ึ น หรื อฝึ กอบรม หรื อพัฒนา
ซึงภาวนานี,เป็ นคําหนึงทีมีความหมายใช้แทนกันได้กบั สิ กขา มี 4 ประการ คือ
1. กายภาวนา การพัฒ นากาย คื อ การมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กื, อ กูล กับ สิ งแวดล้อ มทาง
กายภาพหรื อวัตถุ ซึงสอดคล้องกับคุณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู้ ทีเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ตั,งใจ มีความเพียรพยายามในการเรี ยน และเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรี ยนรู้ท, งั ภายในและภายนอกห้องเรี ยนอย่างสมําเสมอ ด้วยการเลือกใช้สืออย่างเหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิ เคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ ค วามรู้ แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ถ่ า ยทอดเผยแพร่ และนํา ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
2. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื,อกูลกับสิ งแวดล้อมทางสังคม
คือ เพือนมนุษย์ ซึ งสอดคล้องกับคุณลักษณะความมีวินยั ทีเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยึด
มันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับในห้องเรี ยน โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวิสัย
ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ืน
3. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอกงามขึ,นในคุณธรรม ความดีงาม
ความเข้มแข็งมันคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุ ข ซึ งสอดคล้องกับคุณลักษณะความมุ่งมันใน
การทํางานทีเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั,งใจปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รับมอบหมายด้วยความ
เพียรพยายาม ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย
4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริ มสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ และ
การหยังรู้ความจริ ง ซึงสอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิpทางการเรี ยน และทักษะกระบวนการในการจัดการ
อย่างพอเพียง
หลักภาวนา 4 นิยมใช้ศึกษาผลของการศึกษาหรื อการพัฒนาบุคคล ดังนั,น ในการวิจยั
ในครั,งนี,จะนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนในขั,นที 5 ขั,นประเมินผลและประยุกต์ใช้
ซึ งการวัดผลการพัฒนาตามหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย การพัฒนากาย วัดผลมีความใฝ่ เรี ยนรู้
การพัฒนาศีล วัดผลมีวนิ ยั การพัฒนาจิตใจ วัดผลมีความอดทน และปั ญญา วัดผล มีความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน และสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที 4
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ตารางที 4 สรุ ปแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการรู้ตามแนวพุทธศาสน์
แนวคิด ทฤษฎี

อ้างอิง

พระพุทธศาสนากับ
การศึกษา

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต)
(2534)

พระพุทธศาสนากับ
การจัดการเรี ยนรู ้

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต)
(2534)

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที
นํามาใช้จดั การเรี ยนรู ้
เพือเสร้างพฤติกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
(2542, 2543);
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2552);
กระทรวงศึกษาธิการ (2547);
สุมน อมรวิวฒั น์ (2542, 2544)

สรุ ปการสังเคราะห์
พระพุทธศาสนากับการศึกษาโดยพระพุทธศาสนา
นั,นจัดเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา เพราะมีหลัก
การศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ มีแหล่งทีมาของความรู ้
การให้และรับความรู ้มีระเบียบวิธีการศึกษาและมี
เป้ าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้สมบูรณ์
ทั,งด้านร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและสังคมตามหลัก
ไตรสิ กขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิและปั ญญา
การจัดการเรี ยนรู ้น, นั เกียวข้องกับพฤติกรรมและ
การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ซึง
พฤติกรรมเป็ นการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ
ทีประกอบด้วยเจตนาเป็ นสําคัญ สําหรับการพัฒนา
พฤติกรรมจะต้องเริ มด้วยสัมมาทิฐิเป็ นการสร้าง
ความคิด ความเชือทีถูกต้องก่อน แล้วจึงเข้าสู่
กระบวนการฝึ กอบรมกาย วาจา สมาธิ และปั ญญาตาม
หลักไตรสิ กขา และวัดผลการศึกษาด้วยหลักภาวนา 4
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีนํามาใช้จดั การ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
4 หลักธรรม คือ 1) ปรโตโฆสะ ซึงเป็ น
องค์ประกอบภายนอก 2) โยนิโสมนิการ ซึงเป็ น
องค์ประกอบภายใน 3) ไตรสิ กขา เป็ น
กระบวนการศึกษาอบรมพัฒนามนุษย์
ประกอบด้วยศีล (กาย วาจา) สมาธิ (จิตใจ) และ
ปั ญญา (ความรู ้) 4) ภาวนา 4 ประกอบ ด้วย กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา มาใช้ใน
การเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากตารางที 4 สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการรู้ ตามแนว
พุทธศาสน์เป็ นการสรุ ปการสังเคราะห์ในเรื องพระพุทธศาสนากับการศึกษา พระพุทธศาสนากับ
การจัดการเรี ยนรู้ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีนํามาใช้จดั การเรี ยนรู้เพือเสร้างพฤติกรรม
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ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ในงานวิจยั ในครั,งนี, ได้นาํ มาสังเคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนการ
สอนตามแนวพุทธศาสน์ ซึ งมี 5 ขั,น คือ 1) ขั,นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง 2) ขั,นสะท้อนคิด
3) ขั,นค้นพบหลักการ 4) ขั,นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ และ 5) ขั,นประเมินผลและประยุกต์ใช้
แนวคิด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มีสาระและรายละเอียดกว้างขวางมาก ในทีนี, จะกล่าว
เฉพาะในประเด็นทีเกียวข้องกับการวิจยั ในครั,งนี, เท่านั,น ได้แก่ ความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง แนวคิ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง แนวทางการนําปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดําริ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรไทยมานานกว่า 30 ปี แล้ว ซึ งเป็ นเวลา
ก่อนทีประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิ จถดถอยเมือกลางปี พุทธศักราช 2540 ต่อมา
แนวพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แพร่ หลายออกสู่ สังคมไทย ซึงหมายถึง ประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างน้อมนํามาใช้ในการดําเนิ นชี วิต การประกอบธุ รกิ จ การบริ หารพัฒนา
และประเทศ ( กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, 2550: 3) และภายหลังได้ทรงเน้นยํ,าแนวทางการแก้ไขเพือให้
รอดพ้น และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยังยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลียนแปลง
ต่าง ๆ
พระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที ถื อได้ว่าเป็ นจุ ดเริ มต้นปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง คื อ พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รของมหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมือวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความตอนหนึงว่า “การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องทํา
ตามลําดับขั,นตอน ต้องสร้ างพื, นฐาน คื อ ความพอมี พอกิ น พอใช้ข องประชาชนส่ วนใหญ่ เป็ น
เบื, องต้นก่ อน เมือได้พ,ืนฐานมันคงพร้ อมพอสมควรและปฏิ บตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้ างด้วยเสริ มความ
เจริ ญและฐานะเศรษฐกิจชั,นสู งขึ,นโดยลําดับต่อไป” (สมพร เทพสิ ทธา, 2548:4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแนวพระราชดําริ เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่
(New Theory) แก่ เกษตรกรไทยควบคู่ ไ ปกับ แนวพระราชดําริ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
(Sufficiency Economy) เพือให้เกษตรกรใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พ และปฏิ บตั ิ ตน
เพือแก้ปัญหาความขาดแคลนนํ,า ปั ญหาทีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปั ญหาความอดอยากยากแค้น
เป็ นแนวทางที สามารถช่ ว ยสร้ า งความเข้ม แข็ง แก่ ผู้ป ระกอบอาชี พ เกษตรทุ ก ครั ว เรื อ น หรื อ
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ผูก้ ลับคืนมาสู่ ภูมิลาํ เนา ไร่ นา เนืองจากตกงาน ว่างงาน อันมีสาเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิ จเพือให้
บุคคลเหล่านี,มีรายได้พอเพียงทีจะดํารงชีพอย่างพึงตนเอง (กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, 2550: 31)
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะทีเป็ นปรัชญาทางการศึกษา และทําความเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการพิจารณา 5 ส่ วน ดังนี, (คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
2549: 15)
1. กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาชี,แนะแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบตั ิ
ตนในทางทีควรจะเป็ น โดยมีพ,นื ฐานมาจากวิถีชีวิตดั,งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัย และวิกฤติ เพือความมันคง ความยังยืนและความสมดุลของการพัฒนา
2. คุ ณ ลัก ษณะ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถนํา มาประยุก ต์ใ ช้ก ับ การปฏิ บ ัติ ต นได้
ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั,นตอน
3. คํานิ ยาม การใช้คาํ นิ ยามหรื อความหมายของความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี, คือ
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน เช่น การผลิตและบริ โภคทีอยูใ่ นระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับระดับความพอเพียงนั,น จะต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึ,น
จากการกระทํานั,นอย่างรอบคอบ
3.3 การมี ภูมิ คุ้มกันในตัวที ดี หมายถึ ง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรั บผลกระทบและ
การเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทีจะเกิดขึ,น โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีคาดว่า
จะเกิดขึ,นในอนาคตทั,งใกล้และไกล
4. เงือนไข การตัดสิ นใจและการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับความพอเพียง
นั,น จะต้องประกอบด้วยเงือนไข 2 ประการ คือ
4.1 เงื อนไขความรู้ ประกอบด้ว ย ความรู้ ด้า นวิช าการต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งอย่า ง
รอบด้าน ความรอบคอบทีจะนําความรู้เหล่านั,นมาพิจารณาเชื อมโยงกัน เพือประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั,นปฏิบตั ิ
4.2 เงื อนไขคุ ณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุ ณธรรม มีความซื อสัตย์
สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียรและใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวติ
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5. แนวทางปฏิ บ ัติ แ ละผลที คาดว่า จะได้รั บ ผลจากการนํา ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย งมาประยุกต์ใช้ คื อ การพัฒนาที สมดุ ลและยังยืน พร้ อมรั บต่ อการเปลี ยนแปลงในทุ กด้าน
ทั,งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
สรุ ปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงคือทางสายกลาง ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ภายใต้เงือนไขความรู้
ได้แก่ ความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง เงื อนไขคุ ณธรรม ได้แก่ ความซื อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน
อดทน และแบ่งปันเพือให้ชีวติ เศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุล มันคง และยังยืน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทํา งานบูรณาการเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่ ก ารเรี ยนการสอน กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
(2554: 4) กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี,
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และตระหนักในความสําคัญ
ของการดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีค วามรู้ ความเข้า ใจปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง และความเชื อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจทัวไป
1.3 เห็ นประโยชน์ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนิ นชี วิต ตามแนวของ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพือการพัฒนาตนเอง
พัฒนากลุ่ม โรงเรี ยน ชุมชน และพัฒนาสังคมโดยรวม
2. มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะพื, น ฐานในการดํา เนิ น ชี วิต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดังนี,
2.1 มีความรู้และทักษะพื,นฐานในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพทีเหมาะสม
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับภูมิสังคมต่าง ๆ เช่ น การผลิต และจําหน่ ายสิ นค้า
การให้บริ การ การดําเนินธุรกิจขนาดต่าง ๆ การใช้จ่ายและการออม การเกษตร เพือให้สามารถอุม้ ชู
ตัวเองและครอบครัวได้
2.2 มีทกั ษะ ค่านิยมและจริ ยธรรมเบื,องต้นทีจําเป็ นในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
อย่างเอื,อเฟื, อเผือแผ่ เกื,อกูล ไม่เบียดเบียน นําไปสู่ ความสันติสุข และรู้รักสามัคคี
2.3 ใช้ แ ละพัฒ นาทรั พ ยากรและสิ งแวดล้อ มให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละความสุ ข
อย่างยังยืน
2.4 สื บ สานและพัฒนาศิ ล ปวัฒนธรรม และภู มิ ปั ญญาท้องถิ น หวงแหนทรั พ ย์
สมบัติของชาติและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
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3. ปฏิบตั ิตนและดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ปฏิ บตั ิตนให้มีความพอประมาณ รู้ จกั การประมาณตน รู้ จกั ศักยภาพของตน
ทีมีอยูแ่ ละรู้จกั สภาพแวดล้อมของชุมชน สังคมทีอาศัยอยู่
3.2 ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บนพื,นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญา มีความ
รอบรู้และรอบคอบในการคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ
3.3 มี ภู มิ คุ้ม กัน ที ดี ใ นตัว พร้ อ มรั บ ผลกระทบและเปลี ยนแปลงด้า นต่ า ง ๆ
ทั,งภายในและภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
3.4 มีค วามรอบรู้ ใ นเรื องทีเกี ยวข้อง สามารถคิ ดวิเคราะห์ และปฏิ บ ตั ิ ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง
3.5 ปฏิ บตั ิตนและดํา เนิ นชี วิตตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ด้วยความ
ซื อสัตย์สุจริ ต อดทน ขยันหมันเพียร แบ่งปั น มีสติ ปั ญญา มีวินยั พึงตนเอง เอื,อเฟื, อเผือแผ่ เกื,อกูล
มีความรับผิดชอบและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
สรุ ปได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
และความเข้าใจ มีทกั ษะพื,นฐานในการดําเนินชีวิต และปฏิบตั ิตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ในงานวิจยั ในครั,งนี, ได้
นํามาสังเคราะห์ร่วมกับหลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนา เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความใฝ่ เรี ยนรู้ (กายภาวนา และเงือนไขคุณธรรม) มีวินยั
(ศี ล ภาวนาและเงื อนไขคุ ณ ธรรม) มี ค วามอดทน (จิ ต ภาวนา และเงื อนไขคุ ณ ธรรม) มี ค วาม
พอประมาณ (ปั ญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง) มีเหตุผล (ปั ญญาภาวนา
และหลักการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง) และ มีภูมิคุม้ กัน (ปั ญญาภาวนาและหลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)
แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ ในการจัดการศึกษา
คณะทํา งานบูรณาการเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่ ก ารเรี ยนการสอน กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
กล่าวถึงแนวทางในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโรงเรี ยน ดังนี,
1. การพัฒนาหลักสู ตร มีแนวทางดําเนินการดังนี,
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารพัฒนาหรื อบูรณาการเนื, อหาสาระของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
เข้าไปในหลักสู ตรของสถานศึกษา ดังนี,
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1.1 สถานศึกษานําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาปรับปรุ งเพิมเติม วิสันทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งหรื อเพิมเติมมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ในแต่ละช่วงชั,น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสู ตรสถานศึกษาทีปรับปรุ งหรื อเพิมเติม
1.3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรับปรุ ง เพิมเติมหรื อจัดทํา
สาระการเรี ยนรู้ หน่วยการจัดการเรี ยนรู้และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามลําดับ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. การจัดการเรี ยนการสอน
สถานศึ ก ษาควรจัด การเรี ยนการสอนตามสาระที กํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รให้
สอดคล้อ งกับ วิถี ชี วิตของผู้เรี ยน เน้นกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ เน้นการปฏิ บ ัติ จริ ง เพื อนําไปสู่
การปฏิบตั ิทีเหมาะสมในชีวติ ประจําวัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี,
2.1 จัดกิจกรรมทีเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การแก้ปัญหา ทีเริ มจากชี วิตประจําวันและเชื อมโยงสู่ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
และสังคมโลก
2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นการทดลอง การปฏิ บตั ิจริ งทั,งในสถานศึกษา
และแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทั,งในรู ปแบบของการจัดทําโครงการ โครงงาน และอืน ๆ
ทั,งการศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม
2.3 จัดการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ให้ครอบคลุ มทั,ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้
(Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute)
3. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอื,อต่อกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางดังนี,
3.1 จัดอาคารสถานที และสิ งแวดล้อมในโรงเรี ยนทีเน้นความร่ มรื น ประโยชน์ใช้
สอย เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ และอนุ รั ก ษ์ สื บ สานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ศิ ล ปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมของท้องถินและภูมิปัญญาไทย
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3.2 กําหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบตั ิในสถานศึกษาทีส่ งเสริ มความมีระเบียบวินยั
เคารพธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ กฎกติ ก าของสัง คมส่ วนรวม เช่ น การเข้า คิ ว การรั บ ประทานอาหาร
การแต่งกาย การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เป็ นต้น
3.3 ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบรรยากาศด้า นคุ ณ ธรรม เช่ น การทํา บุ ญ การบริ จ าค
การปฏิ บ ัติ กิ จทางศาสนา การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนา การยกย่ องส่ ง เสริ ม ผู้ก ระทํา ความดี
การส่ งเสริ มแบ่งปัน การช่วยเหลือซึงกันและกัน เป็ นต้น
3.4 ส่ งเสริ ม การแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ ความรู้ ด้านเศรษฐกิ จพอเพียง เช่ น
การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขัน การหาความรู้โดยใช้สือเทคโนโลยี และอืน ๆ
3.5 ส่ ง เสริ มการปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งของผู้บ ริ หาร ครู และบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา
3.6 จัดโครงการและกิ จกรรมส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตนและการดําเนิ นชี วิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดระบบการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจัดระบบการบริ ห ารจัด การภายในสถานศึ ก ษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดังนี,
4.1 ทบทวน ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาโครงสร้ างและกระบวนการบริ ห ารจัด การให้
สอดคล้องหรื อรองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยเน้นการ
บริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล และมี ภู มิ คุ้ม กัน ที พร้ อ มรั บ
การเปลียนแปลง
4.2 กําหนดนโยบายและแผน โครงการ และกิจกรรมและการปรับปรุ งเพิมเติมหรื อ
จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพีย งของสถานศึ ก ษา มี ก ารดําเนิ นงานตามแผนอย่า งเป็ นระบบ มี ก ารติ ดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนือง
4.3 พัฒนาบุคลากร ทั,งผูบ้ ริ หาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มีความพร้ อมในการดําเนิ นการตามระบบการบริ หารจัดการที
เปลี ยนแปลง และการจัดการศึ ก ษาตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย ง รวมทั,ง การดํา เนิ น ชี วิต ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 จัดระบบการนิ เทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการ และกระบวนการเรี ยนการสอนให้เอื,อต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. การให้ผปู้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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สถานศึ ก ษาควรให้ผูป้ กครองและชุ ม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการดํา เนิ นการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในขั,นตอนสําคัญทุกขั,นตอน มีแนวทางดําเนินการดังนี,
5.1 ร่ วมกําหนดแนวนโยบายและแผน
5.2 ร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
5.3 ร่ วมจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนและการจัดสภาพและบรรยากาศภายใน
สถานศึกษา
5.4 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บ ัติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
สถานศึกษาทีบ้าน และสถานทีอืน ๆ
5.5 ร่ วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดําเนินงานดังนี,
6.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจาก
6.1.1 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพื,นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 ผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยน
6.1.3 การปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจําวันของผูเ้ รี ยน
6.1.4 ผลการประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอก หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากทุ ก
ภาคส่ วน
6.2 ติ ด ตามและประเมิ น ความเหมาะสมของการดํา เนิ น การในกระบวนการ
ขั,นตอนและกิ จกรรมการดําเนิ นการในด้านการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริ หารจัดการ การให้ผปู้ กครองและชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.3 จัดระบบการรายงานผลการดํา เนิ นงานเป็ นระยะ ๆ ทั,ง การรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานต่อหน่วยงานสังกัดตามลําดับ
แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเป็ น
การเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรี ยน
การสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริ หาร การให้ผูป้ กครองและ
ชุ ม ชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษา และการติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา ซึงการวิจยั ในครั,งนี, จะนําหลักการ และเงือนไขหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับ
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หลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะห์เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง คือ มีความใฝ่ เรี ยนรู้ (กายภาวนา และเงือนไขคุณธรรม) มีวินยั (ศีลภาวนาและ
เงือนไขคุณธรรม) มีความอดทน (จิตภาวนา และเงือนไขคุณธรรม) มีความพอประมาณ (ปั ญญา
ภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) มีเหตุผล(ปัญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) และมีภูมิคุม้ กัน (ปัญญาภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ
สามารถสรุ ปได้ ดังตารางที 5
ตารางที 5 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ ทีเกียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด ทฤษฎี

อ้างอิง

สรุ ปการสังเคราะห์

ความเป็ นมาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
(2550); สมพร
เทพสิ ทธา (2548)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแนว
พระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือเป็ นแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ แก่ พสกนิกรไทยมานานกว่า 30 ปี มาแล้ว
ในช่วงเวลาก่อนประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจเมือปี พุทธศักราช 2540 ต่อมา แนวพระราชดําริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แพร่ หลายออกสู่สงั คมไทย
จนถึงปั จจุบนั ซึงหมายถึง ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างน้อมนํามาใช้ในการดําเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ
การบริ หารพัฒนาและประเทศ และภายหลังได้ทรงเน้นยํ,า
แนวทางการแก้ไข เพือให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยูไ่ ด้
อย่างมันคงและยังยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลาง
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ ความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคมุ ้ กันในตัวทีดี ภายใต้
เงือนไขความรู ้ ได้แก่ ความรอบรู ้ รอบคอบและระมัดระวัง
เงือนไขคุณธรรม ได้แก่ ความซือสัตย์ สุจริ ต ขยัน อดทน
และแบ่งปันเพือให้ชีวติ เศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุล
มันคง และยังยืน

ความหมายปรัชญา คณะอนุกรรมการ
ของเศรษฐกิจ
ขับเคลือนเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง (2549)
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ตารางที 5 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ ทีเกียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
แนวคิด ทฤษฎี

อ้างอิง

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ
(2554)

แนวทางการนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
(2554)

สรุ ปการสังเคราะห์
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสําคัญ มีทกั ษะพื,นฐาน
ปฏิ บัติ ต นและดํา เนิ น ชี วิต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความ
พอประมาณ มี เ หตุ ผ ล และมี ภู มิ คุ ้ม กัน นํา มาสั ง เคราะห์
ร่ ว มกับ หลัก ภาวนา 4 ในทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น
คุ ณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง คื อ มี ค วามใฝ่ เรี ย นรู ้ (กายภาวนา และเงื อนไข
คุณธรรม) มีวินัย (ศี ลภาวนาและเงือนไขคุณธรรม) มีความ
อดทน (จิ ตภาวนา และเงื อนไขคุ ณ ธรรม) มี ค วาม
พอประมาณ (ปั ญ ญาภาวนาและหลั ก การปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง) มี เ หตุ ผ ล (ปั ญ ญาภาวนาและหลัก การ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง) และ มีภูมิคุม้ กัน (ปั ญญา
ภาวนาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการศึกษา เป็ นการเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรี ยนการสอน การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริ หาร การให้ผปู ้ กครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แนวคิดหลักการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
นวัตกรรมหรื อสิ งผลิตใหม่ ๆ นํามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ ซึ งในด้านการศึกษาเป็ น
การวิจยั ก่อนแล้วนําผลการวิจยั มาพัฒนาเป็ นนวัตกรรม (มาเรี ยม นิลพันธ์, 2555: 230) การวิจยั และ
การพัฒนา ประกอบด้วยขั,นตอนทีเป็ นขั,นของการวิจยั (Research: R) และขั,นตอนของการนําไป
ปฏิบตั ิและพัฒนา (Development: D) การวิจยั ครั,งนี, ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั และพัฒนา โดยประยุกต์ใช้
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ร่ วมกับแนวความคิดการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012)
และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2005:
1-8) สังเคราะห์เป็ นขั,นตอนของการศึกษาเพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน 4 ขั,นตอน ได้แก่
ขั,นที 1 เป็ นขั,นของการวิจยั (Research: R1) ศึกษาสภาพและความต้องการจําเป็ นขั,นที 2 เป็ นขั,น
ของการพัฒนา (Development: D1) สังเคราะห์ร่างรู ปแบบ โดยการนําข้อมูลทีศึ กษาในขั,นที 1
มาพิจารณาร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ทีเกี ยวข้องต่าง ๆ สังเคราะห์เสนอเป็ นรู ปแบบ
ต้นแบบ และตรวจสอบร่ างรู ปแบบทีพัฒนาขึ,นโดยผูเ้ ชียวชาญ ขั,นที 3 ขั,นวิจยั ((Research: R2) ทดลอง
ใช้รูปแบบทีพัฒนาขึ,นในสถานการณ์จริ ง เพือหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ และขั,นที 4 เป็ นขั,นของ
การพัฒนา (Development: D2) นําผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบทีได้จากการศึกษาใน
ขั,นที 3 มาปรับปรุ งรู ปแบบให้เหมาะสมกับสภาพและบริ บทของการพัฒนา
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็ นการวิจยั ซึ งผสานวิธีการ
วิจยั ทั,งเชิงปริ มาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็ นการประยุกต์ใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริ งทีสามารถนํามาใช้ผสมผสานเพิมเติ มจุดแข็งและจุดอ่อน
ซึ งกันและกัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของประเด็นปั ญหาทีต้องการสื บค้นและ
สภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสื บค้นประเด็นปั ญหานั,น ในการทําวิจยั และพัฒนาโดยทัวไป
นักวิจยั มักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ตามฐานคติทีอยูภ่ ายใต้กระบวนทัศน์
แบบปฏิบตั ินิยมหรื อประโยชน์นิยมเป็ นหลัก เช่น ผสมผสานวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ การวิจยั
เชิงสํารวจในขั,นตอนการรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นต่อการออกแบบนวัตกรรมและการวิจยั เชิงทดลอง
ทีเกิ ดขึ, นในขั,นตอนทดสอบคุ ณภาพของนวัตกรรมกับวิธีการเชิ งคุ ณภาพได้แก่ การศึกษาเฉพาะ
กรณี เชิ งคุ ณภาพในขั,นตอนการเผยแพร่ นวัตกรรมสู่ กลุ่ มผูใ้ ช้ในองค์กรหรื อชุ มชนใดชุ มชนหนึ ง
เหตุผลสําคัญทีนักวิจยั เลือกใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในการทําวิจยั ประเภทนี,
คือ การมีท, งั ความแกร่ งและความยืดหยุน่ ทีเป็ นจุดเด่นของการวิจยั ทั,งสองรู ปแบบ ซึ งเป็ นลักษณะ
เอื,ออํานวยต่อการทําให้ได้นวัตกรรมทีมีคุณภาพได้มาตรฐานรวมทั,งเป็ นไปตามความต้องการจําเป็ น
ของผูใ้ ช้หรื อสังคมอันเป็ นจุดเน้นสําคัญของการวิจยั และพัฒนา (องอาจ นัยพัฒน์, 2554) วิธีวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยการผสมผสานนั,นเกิดขึ,นภายในขั,นตอนของการวิจยั
อาจเน้นไปทีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั,งเชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกัน เพือให้ได้ขอ้ มูลที
น่าเชือถือ สอดคล้องกับ เครสเวล (Creswell, 2011)ทีกล่าวถึงแนวคิดและวิธีผสมผสานข้อมูลว่า
การผสมผสานข้อมูลการผสมผสานข้อมูลเชิงปริ มาณกับเชิ งเชิ งคุณภาพทําให้นกั วิจยั เข้าใจปั ญหาดี
ขึ,นกว่าการใช้ขอ้ มูลเพียงด้านเดียว การผสมผสานข้อมูล มี 3 วิธี คือ 1) Merge the data เป็ นการควบ
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รวมข้อมูลทั,งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ แล้วนําผลวิเคราะห์มารวมกันในขั,นตอนการแปลผล 2)
Connect the data เป็ นการเชือมข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลชุ ดที 1 นําไปสู่ ความต้องการของข้อมูลชุ ดที 2 และ 3) Embed the data เป็ นการให้
ความสําคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงปริ มาณ มีมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ เนืองจาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพฝังตัวอยูข่ า้ งในของข้อมูลเชิงปริ มาณ ทําให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเป็ นข้อมูลสนับสนุน
ข้อมูลเชิงพัฒนา
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และการนํา เสนอข้อ มู ล ในรู ป แบบของการผสมผสานวิ ธี มี
7 ขั,นตอน คือ 1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณทีเก็บรวบรวมด้วยกระบวนการทางสถิติและเขียนสรุ ป
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ 2) นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ 3) แปลงข้อมูลจากข้อมูลเชิ งปริ มาณเป็ น
ข้อมูลเชิงคุณภาพหรื อจากข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ 4) แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
เชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 5) รวมข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิ งคุณภาพ เพือสร้างชุ ดของ
ข้อมูลใหม่ 6) เปรี ยบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และ 7) บูรณาการข้อมูลให้มีความ
สอดรับกันในภาพรวม (Creswell, 2011)
ในการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เพือเสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในครั,งนี, ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีวจิ ยั และพัฒนา ซึ งเป็ นทั,งการวิจยั พื,นฐานและ
การวิจยั เชิงประยุกต์ในการศึกษาสังเคราะห์เพือสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
ที สอดคล้องกับ สภาพปั ญหาและความต้องการจํา เป็ น จากสภาพการณ์ ที เป็ นจริ ง และสภาพที
คาดหวัง ภายใต้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง รวมถึ งการนํารู ปแบบที
สัง เคราะห์ ข, ึ นนี, ไปใช้ใ นทางปฏิ บ ัติ โดยมี ก ารตรวจสอบปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การตามขั,น ตอน
ระเบียบของการวิจยั และใช้การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) ประกอบด้วย
4 ขั,นตอน คือ ขั,นที 1 การวิจยั (Research: R1) ขั,นที 2 ขั,นการพัฒนา (Development: D1) ขั,นที 3
ขั,นวิจยั ((Research: R2) และขั,นที 4 ขั,นการพัฒนา (Development: D2) ร่ วมกับกระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) นํา เทคนิ ค วิธีก ารดํา เนิ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Method) และนําเทคนิควิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Method) มาผสมผสานกัน
เพือตอบคําถามการวิจยั ได้อย่างสมบูรณ์
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ตารางที 6 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี
การวิจยั และพัฒนา
(Research and
Development: R&D)

อ้างอิง

สรุ ปการสังเคราะห์

ครู ส (Kruse, 2012); ดิกค์ แคเรย์
และแคเรย์ (Dick,Carey and
Carey, 2005: ); มาเรี ยม นิลพันธุ์
(2555)

การวิจยั และพัฒนา เป็ นการแสวงหาและ
พัฒนาความรู ้ดว้ ยการวิจยั และนําผลการวิจยั
มาพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ขั,นตอน
คือ ขั,นที 1 การวิจยั (Research: R1)
ขั,นที 2 ขั,นการพัฒนา (Development: D1)
ขั,นที 3 ขั,นวิจยั ((Research: R2) และ
ขั,นที 4 ขั,นการพัฒนา (Development: D2)
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research) เป็ นการวิจยั
ผสมผสานวิธีการวิจยั ทั,งเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ โดยมีวธิ ีผสมผสานข้อมูลมี
3 วิธี คือ 1) Merge the data 2) Connect
the data และ 3) Embed the data มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 7 ขั,นตอน คือ
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเขียน
สรุ ปข้อมูลเชิงคุณภาพ 2) นําเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบต่าง ๆ 3) แปลงข้อมูลจากข้อมูล
เชิงปริ มาณเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพหรื อจาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ
4) แสดงความ สัมพันธ์ของข้อมูลเชิง
ปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
5) รวมข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ 6) เปรี ยบเทียบข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และ
7) บูรณาการข้อมูลให้มีความสอดรับกัน
ในภาพรวม

การวิจยั แบบผสมผสานวิธี เครสเวล (Creswell, 2011);
(Mixed Methods Research) องอาจ นัยพัฒน์ (2554)

จากตารางที 6 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีการวิจยั ในเรื องการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) และการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research) ในการวิจยั ในครั,งนี,ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย น
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ชั,น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยใช้ก รอบแนวคิ ด ระเบี ย บวิ ธี วิจ ัย และพัฒ นา และการวิจ ัย แบบ
ผสมผสานมาใช้ในการศึกษาสังเคราะห์เพือสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เป็ นวิธี ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่า ง
ต่อเนื องสอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั,นตอน ดังนั,น
การพัฒนาการศึกษาจึงได้นาํ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ทิศนา แขมมณี (2548: 204) กล่าวว่าการสร้างระบบหนึงขึ,นมา กระบวนการทีจําเป็ น
คือ การกําหนดจุดมุ่งหมายของระบบ การศึกษาหลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้อง การประมวลสภาพการณ์
และปั ญหาทีเกียวข้อง การกําหนดองค์ประกอบ การเขียนผังระบบ การทดลองใช้ระบบการประเมินผล
ระบบและการปรับปรุ งระบบ ซึ งสอดคล้องกับริ เชย์ (Richey, 1986: 125); ครู ส (Kruse, 2012); เคมป์
(Kemp, 1985) ทีได้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการจัดขั,นตอนและแบบจําลองวิธีเชิงระบบที
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ซึ งมีข, นั ตอนในส่ วนของรายละเอียดที แตกต่างกันไป โดยสามารถสรุ ป
ขอบข่ายตามขั,นตอนหลักร่ วมทีร่ วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั,น ดังนี,
1. ขั,น การวิเ คราะห์ (Analysis) ในขั,น นี, เป็ นขั,น การนํา ระบบเดิ ม ที ปรากฏอยู่ต าม
สภาพจริ ง (Actual) ทีดําเนิ นการในปั จจุบนั มาวิเคราะห์ เช่ น ข้อมูลพื,นฐานเชิ งนโยบาย เป้ าหมาย
สภาพบริ บ ทต่าง ๆทีเกี ยวข้องกับการออกแบบการเรี ยนการสอนกับสภาพที คาดหวัง (Target) ให้
เกิ ดขึ, นตามความประสงค์ เพือศึกษาปั ญหาและความต้องการและจุดบกพร่ องต่าง ๆ รวมถึ งการ
สํา รวจทรั พ ยากรที มี อยู่และที ต้องการ เพือนํา มาเติ ม เต็ม ในการพัฒนา และทํา ให้ส ามารถระบุ
เป้ าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ในการพัฒนาทีชัดเจนในขั,นต่อไป
2. ขั,นการออกแบบ (Design) ในขั,นนี, เป็ นขั,นตอนของการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ ง
ต่าง ๆ ทีได้จากการวิเคราะห์ในขั,นแรกมาเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาทีชัดเจนซึ งได้มีการระบุถึง
สิ งทีต้องมาก่อน (Entry Behavior) หรื อเงือนไขทีจะนํามาสู่ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนให้
เหมาะกับสิ งทีต้องการพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
3. ขั,นการพัฒนา (Development) ในขั,นนี,จะเป็ นขั,นในการพัฒนาเลือกวัสดุ ทรัพยากร
การเรี ยนการสอนทีมีอยู่ รวมถึ งการเลื อกและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนทีเกี ยวข้อง และการ
พัฒนาเครื องมือต่าง ๆ เพืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้ให้บรรลุเป้ าหมาย โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงองค์ประกอบทั,ง 3 ได้แก่ สิ งนําเข้า/ตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์
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(Output) โดยมีกลไกการควบคุม( Control) เพือตรวจสอบกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีการ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback)
4. ขั,นนําไปใช้ (Implement) ในขั,นนี, เป็ นขั,นของการนําแบบทีได้พฒั นาไปทดลองใช้
เพือทดสอบว่า ระบบการเรี ย นการสอนที ได้ก ารพัฒนาขึ, นนั,น สามารถใช้ไ ด้ผลตามที คาดหวัง
ประเมินระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) และประเมินผลรวม (Summative Evaluation)
ทั,งระบบเพือนํามาสู่ การปรับปรุ งและพัฒนา
5. ขั,นการประเมินผล (Evaluation) ในขั,นนี, เป็ นการดําเนินการประเมิน ใน 2 ส่ วน คือ
การประเมินผลระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) และประเมินผลรวม (Summative Evaluation)
ทั,งระบบเพือนํามาสู่ กระบวนการปรับปรุ งและพัฒนา
จากการศึกษากระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอนข้างต้น สรุ ปได้วา่ การดําเนินการ
วิจยั และพัฒนา มีข, นั ตอนประกอบด้วย 5 ขั,น ได้แก่ ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั,นการออกแบบ
(Design) ขั,นการพัฒนา (Development) ขั,นนํา ไปใช้ (Implement) และขั,นประเมิ น (Evaluation)
ตามลําดับ
รู ปแบบการเรียนการสอน
ความหมายของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยนโดย
คํานึ งถึงธรรมชาติ ความต้องการ พฤติกรรมและปั ญหาของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู้ วิธีการสอนต่าง ๆ รวมทั,งการประเมินในทุกด้าน ตั,งแต่ความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนการประเมิน
ในขณะเรี ยน และการประเมินหลังการเรี ยนการสอน รวมทั,งการประเมินความรู้แบบการเรี ยนรู้
(Dick and Carey, 2005)
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009: 25) กล่าวว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model
of Teaching) คือ รู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning Model) เพราะเป็ นการพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยน ซึ งรวมถึงพฤติกรรมของผูส้ อนเมือนํารู ปแบบมาใช้ ซึ งเป็ นวิธีหนึงทีจะนําไปสู่ การจัดระบบ
ของความสามารถในการศึกษา เพือทําให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาแก่ ตนเอง หลักสําคัญของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนคือ สอนให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีพลังมากขึ,น มีทกั ษะในการเรี ยนรู้และเพิมพูนสติปัญญา
นักการศึก ษาไทยได้ให้ค าํ นิ ย ามของรู ป แบบการเรี ยนการสอนไว้หลายความหมาย
ได้แก่ ทิศนา แขมมณี (2555: 222) กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพหรื อลักษณะ
ของการเรี ยนการสอนทีจัดขึ,นอย่างเป็ นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
หรื อความเชื อต่าง ๆ เข้าไปช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั,นเป็ นไปตามหลักการทียึดถือ และ
วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2553: 44) กล่ า วถึ ง ความหมายของรู ป แบบการเรี ย นการสอนว่า หมายถึ ง
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องค์ประกอบต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั ในการดําเนินการสอนให้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จ ซึ ง
จะอยูใ่ นรู ปแบบของกระบวนการเดียวกับวิธีสอน ความแตกต่างจะอยู่ทีรู ปแบบการเรี ยนการสอน
อาจจะมีวธิ ีการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู่
จากทีกล่ าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง ระบบการจัด
การเรี ยนการสอนทีจัดขึ,นตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชือโดยนําเทคนิควิธี
สอนเข้ามาใช้ให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักการทีกําหนด ซึ งรู ปแบบการสอน จะต้องมี
รายละเอี ยดในการจัด การเรี ยนการสอนเพื อให้ ผู้เ รี ยนบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายที กํา หนดไว้ ได้แ ก่
การเตรี ยมการสอน การดําเนินการสอน และการวัดและประเมินผล
การจัดกลุ่มรู ปแบบการเรียนการสอน
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009: 25-34) จัดกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี, คือ
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย ส่ งเสริ มแรงขับภายใน
ของบุคลากรในการได้รับข้อมูล และการจัดการข้อมูล (Information Processing Models) การรู้
ปั ญหา การหาข้อสรุ ป การสร้างมโนทัศน์และภาษา รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบนี, ได้แก่รูปแบบ
การเรี ยนการสอนการคิดเชิ งอนุ มานของทาบา (Taba’s Inductive Thinking Model) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนมโนทัศน์ของบรู เนอร์ (Bruner’s Concept Attainment Model) และรู ปแบบ
การสอนการฝึ กการคิดสื บค้นของซัซแมน (Suchman’s Inqury Training Model) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาสังคม (The Social Models) เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีเน้นการทํางานร่ วมกัน ใช้พลังในการร่ วมมือสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ในการ
จัดการชั,นเรี ยน มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องสร้างการทํางานร่ วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ใน
ชั,นเรี ย น รู ป แบบการเรี ยนการสอนนี, ได้แก่ รู ป แบบการเรี ยนการสอนแบบบทบาทสมมติ ข อง
ชาฟเทล (Shaftel’s Role Playing Model) เป็ นต้น
3. รู ป แบบการสอนที เน้นการเสริ ม สร้ า งบุค ลิ ก ภาพ (Personal Model) รู ปแบบนี,
เริ มจากจินตทัศน์ของแต่ละคน ทีจะพยายามให้การศึกษาเพือให้เข้าใจตนเองดีข, ึน มีความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษา และการเรี ยนเพือพัฒนาตนเองให้แกร่ งขึ, น มีการรับรู้มากขึ,น มีความคิดสร้างสรรค์
ทําให้คุณภาพของชี วิตดีข, ึน รู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่ าวให้ความสําคัญกับจินตทัศน์ของแต่ละ
บุคคล ทีส่ งเสริ มความเป็ นอิสระซึ งทําให้บุคคลเพิมความตระหนักในตนเองและรับผิดชอบใน
โชคชะตาของตน เช่ น การสอนแบบไม่ช, ี นาํ ของโรเจอร์ ส (Roger’ Nondirective Self-esteem
Model) และการสอนแบบส่ งเสริ มให้รู้คุณค่าของตนเองของมาสโลว์ (Maslow’s Enhancing Selfesteem Model)
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4. รู ปแบบการสอนทีเน้นพฤติกรรม (Behavioral Model) เป็ นรู ปแบบทีเน้นความรู้
เกี ยวกับวิธีการทีบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้ อนกลับ รู ปแบบนี, มุ่งสังเกตพฤติกรรม
กําหนดภาระงานและวิธีการทีจะทําให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความก้าวหน้า เช่น การเรี ยนแบบรอบรู้ของบลูม
(Bloom’s Mastery Learning Model) และรู ปแบบการสอนโดยตรงของกูด และคณะ (Good’s Direct
Instruction Model) เป็ นต้น
ทิศ นา แขมมณี (2545) ได้ศึ ก ษาและประมวลรู ป แบบการสอนต่ า ง ๆ ที ได้รับ การ
ยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพ และนํามาจัดแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี,
1. รู ปแบบที เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ซึ งมุ่ งเน้นให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดความรู้ ค วามเข้า ใจเนื, อหาสาระต่า ง ๆ ที อาจอยู่ใ นรู ป ของข้อเท็จจริ ง มโนทัศ น์ หรื อ
ความคิดรวบยอด เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีเน้นความจํา (Mnemonics) เป็ นต้น
2. รู ปแบบที เน้นการพัฒนาด้านอารมณ์ (Affective Domain) เป็ นรู ปแบบที มุ่ งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรมทีพึงประสงค์ เช่น รู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยเน้นการซักค้าน (Jurisprudential Model)
3. รู ปแบบทีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็ นรู ปแบบทีมุ่ง
ในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิ บตั ิ การกระทํา หรื อแสดงออกต่าง ๆ เช่ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮโรว์ (Harrow’s Instruction Model for Psychomotor
Development) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ (Devies’ Instructional Model for
Psychomotor Development) เป็ นต้น
4. รู ปแบบทีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ นรู ปแบบทีมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะที เกี ยวข้องกับ วิ ถี ก ารดําเนิ นต่ าง ๆ ซึ งอาจจะเป็ นกระบวนการทางสติ ปั ญญา
กระบวนการทางสังคม หรื อกระบวนการทํางานร่ วมกัน เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการ
สื บสอบและแสวงหาความรู้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instruction Model) เป็ นต้น
5. รู ปแบบการสอนทีเน้นบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบทีเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั,งด้านเนื, อหาสาระ และวิธีการ
เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
วัฎจักรการเรี ยนรู้ 4 MAT เป็ นต้น
จากแนวคิ ดดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่า การจัดรู ป แบบการเรี ย นการสอน ขึ, นอยู่ก ับ ความ
เหมาะสมของคุณลักษณะของเนื,อหาวิชา คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม
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คือเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน สําหรับรู ปแบบการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึ,น จะใช้รูปแบบ
การสอนทีนําเอาแนวคิดของจอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009) มาใช้ในการเสริ มสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
จอยส์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ได้เสนอสิ งทีองค์ประกอบของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน (Model of Teaching) ซึงแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี,
1. ส่ วนที 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of
Teaching) แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี,
1.1 กระบวนการเรี ย นการสอน (Syntax หรื อ Phases) เป็ นการจัดเรี ย งลํา ดับ
กิจกรรมทีจะสอนเป็ นขั,น ๆ ซึงแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขั,นตอนและการเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
1.2 ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของครู และนักเรี ยนใน
การจัดการเรี ยนการสอน
1.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการที ครู จะ
ตอบสนองต่อสิ งทีนักเรี ยนกระทํา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
การปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด เป็ นต้น
1.4 สิ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอน หรื อระบบสนับสนุ น (Support System) เป็ น
การบอกเงื อนไข หรื อสิ งจําเป็ นในการที จะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิ ดผลตามที
คาดหวังให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่ น การสอนเพือฝึ กทักษะ นักเรี ยนจะต้องได้ฝึกการทํางานในสถานทีและด้วย
อุปกรณ์ ที ใกล้เคี ย งกับ สภาพการทํา งานจริ ง หรื อเตรี ยมสื ออุ ป กรณ์ ทีจํา เป็ นพร้ อมใช้ต่า ง ๆ ให้
ครบถ้วน
2. ส่ วนที 2 การนํา รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการ
แนะนํา หรื อให้ขอ้ แนะนําการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนั,น เช่น จะใช้กบั เนื, อหาประเภท
ใด จึงจะเหมาะสมและใช้กบั นักเรี ยนในระดับใด เป็ นต้น
3. ส่ วนที 3 สาระความรู้ แ ละทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านและส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู้ และทักษะในการ
ปฏิ บ ัติง านอะไรบ้า ง ให้ก ับ ผูเ้ รี ย น รวมทั,ง มี สิ งสํา คัญ และองค์ป ระกอบใดบ้า งที จะทํา ให้ก าร
ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ น, ันประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ งก็คือการสอนของครู ทีจัดขึ, นตาม
ขั,น ตอนและสภาพแวดล้อม ในการเรี ย นสมรรถนะสํา หรั บ ที ผูเ้ รี ย นจะต้อ งมี ก ารพัฒนาตลอด
กระบวนการ ซึ งถือผลทีเกิดขึ,นจากการสอนและเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
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ตนเอง เพือให้บรรลุ เป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จ คุ ณสมบัติ คุ ณลัก ษณะหรื อสมรรถนะของ
ผูเ้ รี ยนทีต้องปลูกฝังจนติดตัว เพือให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามทีคาดหวัง
จากแนวคิดของจอยส์ และเวลล์ สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู้และทักษะการปฏิบตั ิ สิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ งสนับสนุน
สําหรับการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
พฤติ ก รรมตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั,น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้นํา
องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ยนการสอนของจอยส์ และเวลล์ มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน ทีประกอบด้วย กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู้และทักษะการปฏิบตั ิ สิ ง
ทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ งสนับสนุ น และใช้แบบจําลองการ
สอนเชิงระบบ ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) ซึ งเป็ นวิธีการเชิงระบบ (System Approach)
ที ช่ ว ยให้ก ารจัด การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และมี ค วามเหมาะสมอย่ า ง
ประกอบด้วยขั,นตอนต่าง ๆ ดังนี, 1) ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการจําเป็ น (Assess and Analyze Needs) ในการจัดการเรี ยนรู้ 2) ขั,น การออกแบบ (Design)
ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ (Design Instruction and Presentations) ประกอบด้วย
การกําหนดวัตถุ ป ระสงค์ ออกแบบวิธีก ารหรื อรู ปแบบทีให้บรรลุ เป้ าหมาย 3) ขั,นการพัฒนา
(Development) เป็ นการพัฒนานวัตกรรม วิธีการ และพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน 4) ขั,นการนําไปใช้ (Implementation) นําสาระและกิ จกรรมไปใช้ ซึ งประกอบด้วย การ
วางแผนในการบริ หารจัดการนําแผนการจัดการเรี ย นรู้ ไ ปใช้ และดํา เนิ นการจัดการเรี ย นรู้ ตาม
ขั,นตอนต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ และ 5) ขั,นการประเมินผล (Evaluation)
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิผลของนวัตกรรมวิธีการทีใช้ในการเรี ยนการสอน
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ตารางที 7 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการออกแบบการเรี ยนการสอน
แนวคิด ทฤษฎี
การออกแบบการ
เรี ยนการสอน

อ้างอิง
ริ เชย์ (Richey, 1986);
ครู ส (Kruse, 2012);
เคมป์ (Kemp, 1985);
และทิศนา แขมมณี (2548)

สรุ ปการสังเคราะห์

ออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นวิธีดาํ เนินการอย่าง
ต่อเนืองสอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
ประกอบด้วย
5 ขั,นตอน ได้แก่
ขั,นการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั,นการออกแบบ (Design)
ขั,นการพัฒนา (Development)
ขั,นนําไปใช้ (Implement)
และขั,นประเมิน (Evaluation) ตามลําดับ
รู ปแบบการจัดการ ดิกค์ และเคเรย์ (Dick and
รู ปแบบการเรี ยนการสอน เป็ นระบบการเรี ยน
เรี ยนการสอน
Carey, 2005); จอยส์ และเวล การสอนทีจัดขึ,นตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
(Joyce and Weil, 2009); ทิศนา แนวคิด หรื อความเชือโดยนําเทคนิควิธีสอนเข้ามาใช้
แขมมณี (2555); วัชรา เล่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักการ
เรี ยนดี (2553)
และบรรลุจุดมุ่งหมายทีกําหนด ประกอบด้วย
การเตรี ยมการสอน การดําเนินการสอน การวัดและ
ประเมินผล
องค์ประกอบของ จอยส์ และเวลล์ (Joyce and
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model
รู ปแบบการเรี ยน Weil, 2009)
of Teaching) ซึงแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน
การสอน
คือ
ส่วนที 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัด
การเรี ยนการสอน (The model of teaching) มี 4 ส่วน
ดังนี, 1) กระบวนการเรี ยนการ 2) ระบบสังคม
3) หลักการตอบสนอง และ 4) ระบบสนับสนุน
ส่วนที 2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ไปใช้
ส่วนที 3 สาระความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
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จากตารางที 7 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการออกแบบการเรี ยนการสอนใน
เรื องการออกแบบการเรี ยนการสอน รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน ซึ งในงานวิจยั ในครั, งนี, ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎี มาสังเคราะห์ เป็ นรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยน
การสอน 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอื,อต่อการจัดกาเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน
แนวคิดด้ านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินตามสภาพจริงในการเรียนการสอน
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
แนวทางในการประเมิ น การเรี ย นรู้ ที เน้น ผู้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ ตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 คือ การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ซึ งมีนกั การศึกษาได้
ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย สามารถสังเคราะห์ความหมายได้ดงั นี,
1. เป็ นการประเมินทีใช้เทคนิ คการประเมินอย่า งหลากหลายวิธี ในการตรวจสอบ
คุณภาพของผลงานผูเ้ รี ยน เพือแสดงออกถึงทักษะ การกระทําหรื อวิธีการทีนักเรี ยนใช้ ซึ งต้องอาศัย
หลักการทีนักเรี ยนจะต้องลงมือกระทํา ( Mitchell, 1992 )
2. เป็ นวิธีการประเมินทีสะท้อนให้เห็ นถึ งพฤติกรรม ทักษะทีจําเป็ นของผูเ้ รี ยนใน
สถานการณ์ในชี วิตจริ ง ทีเน้นให้ผเู้ รี ยนแสดงออกในภาคปฏิบตั ิ (Performance) เน้นกระบวนการ
เรี ยนรู้ (Process) ผลผลิต (Products) และแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการประเมินและมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองด้วย วิธีการประเมินอาจใช้
การสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลและผลงานและวิธีการของผูเ้ รี ยน (กรมวิชาการ,
2539)
3. เป็ นการประเมินเชิงปฏิสัมพันธ์และความหมายทีแท้จริ งกับชีวติ ประจําวัน
4. เป็ นการประเมินโดยใช้เครื องมือหลากหลายชนิ ด แทนการใช้แบบทดสอบเป็ น
เครื องมื อ วัด เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เทคนิ ค การประเมิ น สภาพจริ ง มัก นิ ย มทํา โดยการรวบรวมงาน
ภาคปฏิบตั ิทีได้จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งทีสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจําวัน
ลักษณะของการประเมินสภาพจริง
ชวลิต ชูกาํ แพง (2553: 39-40) กล่าวสรุ ปถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริ ง คือ
การประเมินสภาพจริ งออกแบบขึ,นเพือประเมินการปฏิบตั ิในสภาพจริ ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที
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เปิ ดเผยทีผูเ้ รี ยนได้รับรู้ มีการประเมินตนเอง และมีการเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ผอู้ ืนรับรู้ ชื นชมและเปิ ดโอกาสให้ครู เพือนนักเรี ยน ผูป้ กครองได้เรี ยนรู้ ตรวจสอบ ปรับปรุ ง
และชื นชมในความสํา เร็ จ โดยมีเครื องมือวัดผลหลายประเภท ได้แก่ การสัง เกต การสัมภาษณ์
การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบันทึกจากผูเ้ กี ยวข้อง แบบประเมินการปฏิบตั ิจริ ง และ
แฟ้ มสะสมงาน
สําหรับการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นาํ แนวคิด
การประเมิ น สภาพจริ ง มาใช้ใ นประเมิ น ผลในการจัด การเรี ยนการสอน ได้แ ก่ แบบสั ง เกต
แบบรายงานตนเอง แบบประเมินการปฏิ บตั ิ และใช้ผูป้ ระเมิ นหลากหลายได้แก่ ผูว้ ิจยั เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะทีต้องการให้เกิดขึ,นกับผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ น
คุณลักษณะทีสังคมต้องการให้เกิ ดขึ,นกับผูเ้ รี ยน ทั,งในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม จิตสํานึ ก
เพือให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ขในฐานะทีเป็ นเมืองไทยและพลเมืองโลก (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)
แนวคิดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ล้วน สายยศ และคณะ (2543) และ
สํ า นัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2553) ได้ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน
พึงประสงค์ โดยใช้แนวคิด แครธโวล และคณะ (Krafhwohl, Bloom and Masia) ได้จดั จําแนก
แนวคิดด้านความรู้สึกของบุคคลเป็ น 5 ขั,น สรุ ปได้ดงั นี,
1. การรั บ รู้ (Receiving) เป็ นขั,น แรกของความรู้ สึ ก รั บ รู้ ต่ อ สิ งเร้ า ที มากระทบต่ อ
ประสาทสัมผัส แบ่งเป็ นขั,นย่อย ๆ ได้ 3 ขั,น คือ
1.1 การรู้จกั ได้แก่ การสังเกต การรับรู้ความแตกต่างของสิ งเร้า
1.2 การตั,งใจรับ ได้แก่ ความตั,งใจฝักใฝ่ มีการสะสมความรู้หรื อประสบการณ์ใน
สิ งเร้าเฉพาะอย่างนั,นแล้ว จึงยอมรับ
1.3 การเลือกสรรสิ งทีรับรู้ ได้แก่ การเลือกรับเฉพาะบางเรื อง หรื อบ่างอย่าง
2. การตอบสนอง (Responding) เป็ นลําดับขั,นทีสองของความรู้ สึกทีพัฒนาต่อจาก
ขั,นการรับรู้ ในขั,นนี,บุคคลจะรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ งเร้าใน 3 ลักษณะ คือ
2.1 การยิ น ยอมในการตอบสนอง เป็ นการยิ น ยอมปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การหรื อ
กฎเกณฑ์ และยอมรับในสิ งทีรับรู้มา
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2.2 การเต็มใจตอบสนอง เป็ นขั,นทีบุ ค คลตั,งใจที จะเข้า ร่ วมปฏิ บ ตั ิก ารกับผูอ้ ื น
โดยให้ความร่ วมมือ ทําความต้องการหรื อด้วยความสมัครใจ
2.3 การพึงพอใจในการตอบสนอง เป็ นขึ, นทีบุคคลมีความรู้ สึกพึงพอใจในการ
ตอบสนองต่อสิ งเร้า
3. การเห็นคุณค่า (Preference for Value) เป็ นขั,นความรู้สึกของบุคคลทีเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของสิ งทีรับรู้และตอบสนองแล้ว แบ่งเป็ น 3 ขั,นย่อย คือ
3.1 การรับรู้คุณค่า เป็ นการยอมรับทางอารมณ์ต่อข้อเสนอหรื อคําสอนทีมีพ,ืนฐาน
อย่างเพียงพอ
3.2 การชื นชอบคุณค่า เป็ นการเพิมความรู้ สึกเอาใจใส่ ในคุ ณค่าหรื อค่านิ ยมนั,น
เพิมขึ,นอีก
3.3 การยิ น ยอมรั บ เป็ นความเชื อศรั ท ธาด้ว ยอารมณ์ ที แน่ น อน และแสดง
พฤติกรรมยึดมันอย่างเห็นได้ชดั
4. การจัดระบบ (Organization) เป็ นการปรับตัวให้เข้ากับคุณลักษณะหรื อพฤติกรรม
ทียอมรับ และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม (Value) ทีเห็นถึงคุณค่าหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
และพยายามจัดลําดับค่านิยมเหล่านั,น แบ่งเป็ น 2 ขั,นย่อย คือ
4.1 การสร้ างความเข้าใจในค่านิ ยม เป็ นความรู้สึกในการนําค่านิ ยมทีมีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อเกียวข้องกันอันเป็ นผลมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้สึกแล้วนํามาเรี ยกชือใหม่
กลายเป็ นมโนภาพหรื อคุณค่าใหม่
4.2 การสร้ า งระบบค่ า นิ ย ม เป็ นการจัด ค่ า นิ ย ม สร้ า งแผน สร้ า งเกณฑ์ ที สลับ
ซับซ้อนให้อยู่ในระบบเดี ยวกัน แล้วนําไปใช้กบั ตนเอง หรื อพยายามชักชวนให้ผูอ้ ืนยอมรับกับ
ระบบนั,น
5. การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็ นการพัฒนาต่อจากการจัดระบบ และ
เป็ นระดับความรู้สึกขั,นสุ ดท้าย เมือการจัดระบบสําหรับตนเองเข้ารู ปเข้ารอยแล้ว บุคคลนั,นก็จะ
ยึด ถื อ ระบบที จัด นั,น เป็ นของตนเอง แล้ว นํา ไปปฏิ บ ัติ หรื อ ยึด ถื อ ต่ อ ไปจนเกิ ด การแสดงออก
โดยอัตโนมัติ แบ่งเป็ น 2 ขั,นย่อย คือ
5.1 การสร้างข้อสรุ ป เป็ นการพยายามปรับปรุ งระบบจนอยู่ในขั,นสมบูรณ์ในตัว
ตามแนวหรื อระบบทีตนต้องการ
5.2 การเกิดเป็ นกิจนิสัย เป็ นการแสดงออกอย่างสมําเสมอ จนได้รับการยอมรับว่า
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึงแสดงให้เห็นว่าเกิดเป็ นคุณลักษณะเฉพาะนั,น ๆ ของบุคคลแล้ว
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สําหรับการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นาํ แนวคิด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวคิด แครธโวล และคณะ (Krafhwohl, Bloom
and Masia) มาใช้เป็ นเกณฑ์ก ารประเมิ นผลคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ซึ งแบ่งระดับคุณลักษณะออกเป็ น 5 ระดับ ตามลําดับ ดังนี, คือ 1) การรับรู้
(Receiving) 2) การตอบสนอง (Responding) 3) การเห็นคุณค่า (Perference for Value) 4) การจัด
ระบบ (Organization) และ 5) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization)
ตารางที 8 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดการวัดและประเมินผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด ทฤษฎี

อ้างอิง

สรุ ปการสังเคราะห์

ความหมายของ
การประเมินตาม
สภาพจริ ง

กรมวิชาการ (2539); Mitchell
(1992)

ลักษณะของการ
ประเมินสภาพจริ ง

ชวลิต ชูกาํ แพง (2553)

เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนวคิดของ
แครธโวล และคณะ
(Krafhwohl, Bloom
and Masia)

ล้วน สายยศ และคณะ (2543);
สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2553)

การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นการประเมิน
ทีใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายวิธี
ซึงสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ทักษะทีจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยนในสถานการณ์ในชีวติ จริ ง ซึงเป็ น
การประเมินเชิงปฏิสมั พันธ์และความหมายที
แท้จริ งกับชีวติ ประจําวัน โดยใช้เครื องมือ
หลากหลายชนิด
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริ ง คือ
การออกแบบขึ,นเพือประเมินการปฏิบตั ิใน
สภาพจริ ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินทีเปิ ดเผย
มีการประเมินตนเอง และผูเ้ รี ยนมีโอกาสนําเสนอ
เผยแพร่ ผลงานของตนเอง
แครธโวลและคณะ (Krafhwohl, Bloom and
Masia) ได้จดั จําแนกแนวคิดด้านความรู ้สึกของ
บุคคลเป็ น 5 ขั,น ตามลําดับดังนี, คือ
ระดับ 1 การรับรู ้ (Receiving)
ระดับ 2 การตอบสนอง (Responding)
ระดับ 3 การเห็นคุณค่า (Perference for Value)
ระดับ 4 การจัดระบบ (Organization)
ระดับ 5 การสร้างลักษณะนิสยั (Characterization)
ซึงนํามาใช้เป็ นเกณฑ์วดั ระดับของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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จากตารางที 8 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดการวัดและประเมินผลตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ในเรื องความหมายของการประเมินตามสภาพจริ ง ลักษณะของการประเมิน
สภาพจริ ง และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวคิดของแครธโวลและคณะ ใน
งานวิ จ ัย ครั, งนี, นํา มาใช้ ใ นการสร้ า งเครื องมื อ วัด และประเมิ น ผล และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ประกอบด้วย ระดับที 1 คือ การรับรู้ ระดับที 2 คือ การตอบสนอง ระดับที 3 คือ การเห็นคุณค่า
ระดับที 4 คือ การจัดระบบ และระดับที 5 คือ การเสริ มสร้างลักษณะนิสัย
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผูว้ ิ จ ัยได้ศึ กษางานวิ จ ัยที เกี ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยมี
รายละเอียด ดังนี,
พระมหาศิ ริ ว ฒ
ั น์ อริ ยเมธี (2547) ได้ท าํ การวิจ ัยเรื อง การศึ กษาเชิ งวิเคราะห์ แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงกับหลักพุทธธรรม และศึกษาพุทธธรรมทีสนับสนุ นแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพีย งให้เ ป็ นหลัก เศรษฐกิ จแนวพุท ธ พบว่า แนวคิ ดเศรษฐกิ จ พอเพีย งกับ หลัก พุท ธธรรมมี
ความสัมพันธ์กนั ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านโครงสร้าง และด้านกระบวนการ กล่าวคือ พระพุทธศาสนา
ในส่ วนทีมีเนื,อหาเกียวกับเศรษฐกิจทีเรี ยกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงต่างมีปรัชญา
อันประกอบด้วยหลักการและอุดมการณ์ดา้ นเศรษฐกิจทีเป็ นไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืนประสาน
เชือมโยงกันคือ เป็ นระบบเศรษฐกิจทีมีความเป็ นธรรมสู ง คํานึงถึงผลประโยชน์ตนและประโยชน์
ของส่ วนรวมอย่างเป็ นธรรม เป็ นระบบเศรษฐกิจทีเป็ นองค์รวมไม่มองเรื องเศรษฐกิจแบบแยกเป็ น
ส่ วน ๆ ดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จตามหลักมัชณิ มาปฏิ ปทา โดยเริ มจากสัมมาทิฐิมีความเห็ น
ถูกต้อง สัมมาวาจา วจีสุจริ ต สัมมากัมมันตะ กายสุ จริ ต สัมมาอาชี วะ เลี,ยงชีพชอบ ไม่ประมาท ยึด
หลักความสมดุล 3 ประการ คือ ความสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ มนุษย์กบั มนุษย์และวัตถุ
กับจิตใจ
ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548: 148-151) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบพุทธวิธีเพือพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
หาคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในด้านความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และปฏิบตั ิการอนุ รักษ์สิงแวดล้อม
ก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบพุทธวิธียึดหลักอริ ยสัจ 4
และธรรมประกอบคือ หลักกัลยาณมิตร หลักโยนิ โสมนสิ การ หลักไตรสิ กขา และหลักอิทธิ บาท 4
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โดยมีข, นั ตอนการสอน 8 ขั,นตอน คือ สร้างความตระหนักและเจตคติ คิดถึงสาเหตุของปั ญหา เสนอ
และคิดทางเลือก วางแผนดําเนินการ ประเมินและหาทางเลือก ปฏิบตั ิตามขั,นตอน ประเมินผลและ
ปรั บ ปรุ ง วัด ประเมิ น และสรุ ป ผล ในด้า นคุ ณภาพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนประเมิ นจาก
ผูเ้ ชียวชาญ มีความเหมาะสมมากทีสุ ดเกือบทุกประเด็น ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิงแวดล้อม พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลียหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทั,งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านปฏิบตั ิและมี
ค่าเฉลียมากกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทั,งด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
เจตคติ และด้านการปฏิบตั ิ
สหัท ยา พลปั ถ พี (2548) ได้ท าํ การวิจ ัยเรื อง การนํา เสนอแนวทางพัฒ นาคนให้ มี
คุณลักษณะตามคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะที
พึง ประสงค์ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แบ่ ง เป็ น 3 ประการ คื อ ประการแรก ความ
พอประมาณ ได้แก่ ความพอประมาณกับศักยภาพของตน พอประมาณกับสิ งแวดล้อม และไม่โลภ
เกิ นไปจนเบียดเบียนผูอ้ ืน ประการทีสอง มีเหตุผล ได้แก่ ไม่ประมาท รู้ถึงสาเหตุพิจารณาค้นหา
ปัจจัยทีเกียวข้องและคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดจากการกระทํา และประการทีสาม มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
ได้แก่ พึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึงตนเองได้ทางสังคม คํานึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั,น รู้เท่าทัน
และพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง ซึ งคุณลักษณะทั,งสามประการจะเกิ ดขึ,นได้จากการพัฒนาความรู้
และคุ ณธรรมซึ งเป็ นเงื อนไขหลัก ของการพัฒนาคน 2) กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพียงในชุ มชน
ทีดําเนิ นการตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คือ กิจกรรมเพือสร้างความ
พอเพียงด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมเพือสร้างความพอเพียงด้านสังคม กิจกรรมเพือสร้างความพอเพียง
ด้านสิ งแวดล้อม และกิจกรรมเพือสร้างความพอเพียงด้านจิตใจ ซึงกิจกรรมเหล่านี, จาํ เป็ นต้องดําเนิน
ไปพร้อมกันอย่างสมดุล จึงจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ,นในชุมชนได้ 3) การเรี ยนรู้ของชุมชน
เพือพัฒนาคนไปสู่ คุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ
การเรี ยนรู้ เพือพัฒนาคนโดยตรง และการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาระบบทีช่ วยสนับสนุ นการเปลียนแปลง
และ 4) แนวทางพัฒนาคนในชุ มชนให้มี คุณลักษณะตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงแบ่ งได้เป็ น
2 ระดับ คือ การพัฒนาความรู้และคุณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทั,งในระบบและนอกระบบ
และการพัฒนาชุมชนให้มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั,ง 4 ด้านอย่างสมดุล เพือนําไปสู่
ความยังยืนและพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง
ชริ นทร์ มังคัง (2549: 285-294) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพือเสริ มสร้ างบัณฑิ ตอุดมคติไทย สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษา
จริ ยธรรมทีต้องการเสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและ
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ศึกษาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยสําหรับนักศึกษาปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า 1) จริ ยธรรมทีต้องการเสริ มสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 จริ ยธรรม
คือ ความมีระเบียบวินยั ความซือสัตย์ ความประหยัด ความเมตตา ความยุติธรรม ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความรั บผิดชอบ ความอดทน ความเสี ยสละ และความสามัคคี 2) รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื อ
เสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทยทีพัฒนาขึ,นได้ใช้กรอบแนวคิดปรัชญาการศึกษาตามแนว
พุทธร่ วมกับปรัชญาการศึกษาแนวปฏิรูปนิยม ทฤษฎีพฒั นาการเชิงจริ ยธรรม ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบ
สร้ า งองค์ค วามรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ วมมื อ และการประเมิ นตามสภาพจริ ง ประกอบด้ว ย
6 ขั,นตอน คือ ขั,นที 1 การสร้างความตระหนักโดยวิเคราะห์สถานการณ์เชิงจริ ยธรรม ขั,นที 2 การเลือก
ประเด็นโดยประเมินตนเองเพือเลือกวิธีเรี ยนรู้ ขั,นที 3 การวางแผนโดยกําหนดเป้ าหมายและขั,นตอน
การเรี ยนรู้ ขั,นที 4 ปฏิสัมพันธ์โดยการลงมือปฏิบตั ิเพือสื บค้นความรู้ ขั,นที 5 การสะท้อนคิดเพือ
แบ่งปันความรู้ และขั,นที 6 การแสดงผลงานโดยแฟ้ มสะสมงาน สําหรับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
นี,ใช้ชือว่า ASPIRE 3) แผนการเรี ยนรู้ทีพัฒนาขึ,นตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วย 3 หน่วย
การเรี ยนคือ หน่ วยที 1 พลังอํานาจแห่ งตน หน่ วยที 2 รังสรรค์งาน และหน่ วยที 3 เรี ยนรู้ร่วมกัน
และกิจกรรมทีนํามาบูรณาการในแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือเสริ มสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย 10 กิจกรรม
ได้แก่ กิ จกรรมครู ในอุดมคติ คุณค่าหนังสื อนอกเวลา ประสบการณ์ ความดี ครู แห่ งชาติ สํานึ กดี
สังคมดี ครู ภูมิปัญญาล้านนา วันว่างวันเวลาทีสําคัญ ปฏิบตั ิธรรมสร้างสมาธิ ห้องเรี ยนศึกษา และ
ชุมชนศึกษา 4) คุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทยของนักศึกษามีค่าร้อยละความก้าวหน้าเพิมขึ,นดังนี,
การครองตน ร้อยละ 38.44 การครองคน ร้อยละ 63.92 การครองงาน ร้อยละ 59.15 และการมี
จิตสํานึ กสาธารณะ ร้อยละ 54.48 แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ,นสามารถสร้าง
บัณฑิตอุดมคติไทยได้
พิพ ฒ
ั น์ ยอดพฤติ การณ์ (2549) ได้ท าํ วิจยั เรื อง การใช้การสร้ างตัวชี, วดั เพือวิเคราะห์
เศรษฐกิ จพอเพียงโดยเปรี ยบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเที ยบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงทีสามารถนําไปสู่ การ
สร้างตัวชี, วดั ผลการวิจยั พบว่า หลักพุทธธรรมทีนํามาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา
โยนิ โสมนสิ การ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะด้านความพอประมาณ เป็ น
วิธีการหรื อหนทางในการพัฒนาตน โยนิโยมนสิ การกับความมีเหตุผล เป็ นเครื องอํานวยสนับสนุ น
การพัฒนาตน และ อัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี เป็ นเครื องกํากับการพัฒนาตน
พระสํ า เนี ย ง กนฺ ต ธมฺ โ ม (2551:136-141) ได้ท าํ การวิ จ ัย เรื อง การศึ ก ษาปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํา ริ กับ การพัฒ นาจิ ต ตามหลัก พระพุ ท ธศาสนา โดยมี
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วัตถุประสงค์เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ผลการวิจยั พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ กบั การพัฒนาจิต ได้แก่ เศรษฐกิจทีตั,งอยูบ่ นพื,นฐานของความพอดี พออยู่ พอกิน พอใช้
ยึด หลัก มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทาในการดํา เนิ น ชี วิต มี ดุ ล ยภาพระหว่า งชี วิต กับ สิ งต่ า ง ๆ ที ชี วิต เข้า ไป
เกี ยวข้อง มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดกับพุทธธรรม 3 ระดับ คือ ระดับศีล มีความระมัดระวัง
ทางด้า นกายและวาจา เป็ นพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ที ปรากฏภายนอกที ไม่ ท าํ ให้ต ัว เองและผูอ้ ื น
เดื อดร้ อน ระดับสมาธิ มีความตั,งใจมันมี สติสัมปชัญญะระลึ ก ตัวอยู่ตลอดเวลาในการประกอบ
สัมมาชีพ พร้อมรองรับการเปลียนแปลงและมีเกาะกําบังมิให้สิงเลวร้ายเข้ามากระทบกายและจิตใจ
และพร้อมทีจะแผ่ความดีงามให้กบั บุคคลอืน และระดับปั ญญา มีความรู้ชดั และรู้แจ้งในทางโลก
และทางธรรมเป็ นการพิจารณากลันกรองสิ งต่าง ๆด้วยความระมัดระวังเพือให้ได้มาซึ งเหตุผลที
ถูกต้อง ส่ งเสริ มการพัฒนาทียังยืนและเข้าใจทุกสิ งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนจนเกิดรู้แจ้งเห็นจริ งของ
โลกตามธรรมชาติ
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ
มีส่วนร่ วมในการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการทางสิ งแวดล้อม โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้หลักทางสิ งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบมี
ส่ วนร่ วมตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงได้แก่ ความพอเพียงตามสภาพเศรษฐกิ จ ต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม กิ จกรรมกลุ่มเศรษฐกิ จ ภูมิปัญญาท้องถิน สังคม และวัฒนธรรม
ส่ วนปั จจัยทีทําให้เกิดการเรี ยนรู้ได้แก่ ความผูกพันต่อประโยชน์ส่วนรวม ความต้องการพัฒนาให้
เป็ นชุ มชนตัวอย่าง ความศรัทธาในตัวผูน้ าํ และการปฏิบตั ิตามคําเชิญชวนของเพือนบ้าน 2) ชาว
ชุมชนชนบทมีการปฏิบตั ิตามหลักการเรี ยนรู้ทางสิ งแวดล้อมศึกษาและการพึงตนเองในการดําเนิน
ชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่ วนการมีส่วนร่ วม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3) ชาวชุ มชนชนบททีมีเพศต่างกัน มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการเรี ยนรู้สิงแวดล้อมแตกต่างกัน 4) ตัวแปรพยากรณ์การพึงตนเองในการดําเนิ นชี วิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของชาวชุ มชนชนบทได้แก่ การเป็ นแกนนําสมาชิ กในชุ มชน
และการมีส่วนร่ วมในการกระทํา และ 5) รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมในการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมวางแผนกิ จกรรมกลุ่มให้มีความตระหนัก
ความรู้ และเจตคติ การกระทํากิ จกรรมกลุ่มให้มีทกั ษะ การตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มให้มีการสนับสนุ น
การประเมินผล และการปรับปรุ งกิจกรรมกลุ่มให้มีส่วนร่ วมเรี ยนรู้
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ประชาคม จันทรชิ ต (2552:248-257) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในวิทยาลัยการอาชี พสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชี ว ศึ ก ษา โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ การสร้ า งและพัฒ นาและทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มีลกั ษณะเป็ นการบริ หารงานวิชาการ
โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพือให้ครู ผสู้ อนนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บูรณาการใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานกําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยสามารถพัฒนาได้เป็ นรู ปแบบทีมีองค์ประกอบหลัก
5 องค์ประกอบ คือ 1) กําหนดมาตรฐานกําลังคนด้านอาชี วศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 2) การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การ
จัด ประสบการณ์ แ ละกิ จ กรรมให้ นัก เรี ย นได้เ รี ยนรู้ ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
4) กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดทักษะและคุณลักษณะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การวัด
และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ โดยรู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งทั,ง 5 องค์ป ระกอบนี, มี ความสั มพันธ์ และเชื อมโยงกันตั,งแต่ องค์ประกอบแรกจนถึ ง
องค์ประกอบสุ ดท้ายเป็ นลําดับทีแน่ นอนจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ งไม่ได้ และหลัง
การนํารู ปแบบไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรี ยนทีเข้าร่ วมในการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีพัฒนาขึ,นนี, สามารถพัฒนาคุณลักษณะตาม
มาตรฐานกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั,งโดยภาพรวมและรายด้าน
ได้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 แสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนที
พัฒนาขึ,นสามารถนําไปใช้ได้จริ ง
กิตติชยั สุ ธาสิ โนบล (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนวิท ยาศาสตร์ ตามแนววิถี พุท ธ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั,นประถมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ย นอนุ บ าล
นครนายก โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนววิถี พุทธ
สําหรั บนักเรี ยนชั,นประถมศึ กษาปี ที 6 และศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ที 6 ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ ผูเ้ ชี ยวชาญมีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
มาก รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิท ยาศาสตร์ ต ามแนววิถี พุ ท ธที พัฒ นาขึ, น ประกอบด้ว ย
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั,นตอน คือ 1) ขั,นสร้างศรัทธา 2) ขั,นสร้างปั ญญาวุฒิธรรม
3) ขั,นพัฒนาปัญญา 4) ขั,นปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ และ 5) ขั,นสรุ ปและประเมินผล สําหรับรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนนี, ใช้ชือว่า Science Buddist Instructional Model และผลการพัฒนาพฤติกรรม
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การเรี ยนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรี ยนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรม
การเรี ยนด้านจิตใจ (จิตภาวนา) ของนักเรี ยนทีพึงประสงค์ จากการประเมินครั,งแรก นักเรี ยนมีคะแนน
เฉลี ย ร้ อยละ 33.33และการประเมินครั, งสุ ดท้าย นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี ย ร้ อยละ 100 และเพิมขึ, น
ร้อยละ 66.67 ของการประเมินครั,งแรกส่ วนผลสัมฤทธิp ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ (ปั ญญาภาวนา)
มีคะแนนเฉลี ยหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 แสดงว่า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธทีพัฒนาขึ,นสามารถพัฒนานักเรี ยนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์ (2555: 193-195) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนกลุ่ มวิชาภูมิศาสตร์ ทีส่ งเสริ มคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ สาขาวิช า
สั ง คมศึ ก ษา ผลการวิ จ ัย พบว่ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึ, น มี ชื อเรี ย กว่ า
EPCPAEE Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน 7 ขั,น คือ
1)ขั,นเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขั,นให้ความรู้และฝึ กปฏิ บตั ิ (P: Presentation and
Practice) 3) ขั,นสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of Knowledge) 4) ขั,นส่ งเสริ มพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (F: Fostering of Higher Level Characteristics Development) และ7 ขั,น
ประเมินผล (E: Evaluation) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ
83.60/80.90 ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และผลการเรี ยนรู้วิชาภูมิศาสตร์ กายภาพ
ของนักศึกษาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยผลการ
เรี ยนรู้วชิ าภูมิศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาทีเรี ยนด้วย
รู ป แบบการเรี ยนการสอนกลุ่ ม วิช าภูมิ ศาสตร์ ประเมินโดยอาจารย์ผูส้ อนและนัก เรี ยนประเมิ น
ตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ทัศนีย ์ ทองไชย (2556: 189-193) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถินสําหรับนักเรี ยนชั,นมัธยมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยยึดหลักการเรี ยนรู้ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิท, งั ใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้างความรู้จากการปฏิบตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บ
ความรู้ ที มีอยู่ในตัวตนของนัก เรี ย นเปลี ยนเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง ด้วยการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ส่ วน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชั,น
มัธยมศึกษา เรี ยกว่า PHOSAI Model มีองค์ประกอบทีสําคัญคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3)
กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอื,อต่อการจัดการความรู้ และ
ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิp ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
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ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนทักษะการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวข้างต้น พบว่า
มีมิติของการวิจยั หลายด้าน ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม การศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา แต่ยงั ไม่มีการทําวิจยั ทีนําหลักการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวพุทธศาสน์
มาใช้เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับผูเ้ รี ยน
สําหรับชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําให้ผวู้ ิจยั มีแนวคิดทีจะพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้(กายภาวนา) มีวินยั (ศีลภาวนา) มีความอดทน (จิตภาวนา) มีความพอประมาณ
(ปัญญาภาวนา) มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา) และมีภูมิคุม้ กัน (ปัญญาภาวนา)
ตารางที 9 สรุ ปการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้อง
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน

ชือเรื องงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
พุทธวิธีเพือเสริ มสร้างพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย; การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ตามแนววิถีพทุ ธสําหรับนักเรี ยนชั,น
มัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนอนุบาล
นครนายก; การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถินสําหรับนักเรี ยน
ชั,นมัธยมศึกษา

ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548);
กิตติชยั สุ ธาสิ โนบล (2553)
และทัศนีย ์ ทองไชย (2556)
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ตารางที 9 สรุ ปการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้อง (ต่อ)
งานวิจยั ทีเกียวข้อง

ชือเรื องงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การนําเสนอแนวทางพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง; รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา; การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมใน
การดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองพระพุทธศาสนา;
การใช้การสร้างตัวชี,วดั เพือวิเคราะห์
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรี ยบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์; การศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ กบั
การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพือเสริ มสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย;
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทีส่งเสริ มคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

สหัทยา พลปั ถพี (2548);
ประชาคม จันทรชิต (2552)
และชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
(2552)

พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

พระมหาศิริวฒั น์ อริ ยเมธี
(2547); พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์
(2549);พระสําเนียง กนฺตธมฺ โม
(2551)

ชริ นทร์ มังคัง (2549); วินยั ธร
วิชยั ดิษฐ์(2555)

จากการศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อง เพื อเป็ นพื, น ฐานในการดํา เนิ น
การวิจยั ดังนี, 1) หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พ.ศ. 2551 2) การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวพุทธศาสนา 3) แนวคิด ทฤษฎี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) การประเมินตามสภาพจริ ง 5) แนวคิดหลักการและทฤษฎีการวิจยั และ
6) แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบการเรี ยนการสอน และการประเมินสภาพจริ งในการจัดการเรี ยน
การสอน สามารถสรุ ปสังเคราะห์ได้ดงั ตารางที 10 ดังนี,
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ตารางที 10 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดทีนํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
แนวคิดตามแนวพุทธศาสน์

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ปรโตโฆสะ
(เป็ นสิ งเร้า หรื อประสบการณ์
หรื อเกิดจากการเรี ยนรู้จาก
กัลยาณมิตร)

เงือนไขความรู้

2. โยนิโสมนสิ การ
ใช้หลักโยนิโสมนสิ การ
ในส่ วนของการณมนสิ การ
(คิดอย่างมีเหตุผล)

หลักการ
1. พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3. มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
เงือนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
หลักการ
1. พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3. มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
เงือนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

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

กระบวนการเรี ยน
การสอน

อ้างอิง

ขั,นที 1 สร้างศรัทธาและ
เสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ)
(การรับรู้ขอ้ เท็จจริ งตามเนื, อหา
สาระการเรี ยนรู้ โดยผูส้ อนทํา
หน้าทีเป็ นหลักกัลยาณมิตร)
ขั,นที 2 สะท้อนคิด
(โยนิโสมนสิ การ)
(ฝึ กกระบวนการคิดโดยใช้
ข้อเท็จจริ งจากเนื, อหาสาระการ
เรี ยนรู้จากบทเรี ยนมาคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
ขั,นที 3 ค้นพบหลักการ
(สัมมาทิฐิ) (นําข้อเท็จจริ ง
มาสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
หรื อหลักการเพือสร้างเชือ
ความเข้าใจทีถูกต้องตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
ขั,นที 4 สู่ กระบวนการเรี ยนรู้
(ไตรสิ กขา)
(ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมให้เกิด
ความชํานาญโดยใช้
กระบวนการตามหลัก
ไตรสิ กขาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มากําหนดเป็ นแนวทางในการ
ฝึ กปฏิบตั ิ )

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต)
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
(2549)
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต)
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
(2549)

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต)
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
(2549)
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ตารางที 10 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดทีนํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
แนวคิดตามแนวพุทธศาสน์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ภาวนา 4
4.1 กายภาวนา
(ทักษะทางด้านสิ งแวดล้อม
กายภาพ/วัตถุ)
4.2 ศีลภาวนา
(ทักษะทางทางสังคม)
4.3 จิตภาวนา
(คุณธรรม/ความดี)
4.4 ปัญญาภาวนา
(ความรอบรู้/ความคิด)

หลักการ
1. พอประมาณ
2. มีเหตุผล
3. มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
เงือนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

กระบวนการเรี ยน
การสอน
ขั,นที 5 ประเมินผลและ
ประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
(ประเมินผลงาน/ ชิ,นงานจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรม เพือนํา
ความรู้และประสบการณ์ทีได้
เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จาํ ลอง หรื อ
ชีวิตจริ ง)

อ้างอิง
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต)
(2545);พระพรหมคุณาภรณ์
(2552); คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
(2549)
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ตารางที 11 สรุ ปการสังเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดตามแนวพุทธศาสน์
(พระพรหมคุณาภรณ์,
2552 )

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(คณะอนุกรรม
การขับเคลือนเศรษฐกิจ
พอเพียง,2549)

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

1. หลักการ 3 ประการ คือ
1.1 ความพอประมาณ
การดําเนินชีวิตด้วยความ
พอดีตามหลักทางสาย
กลาง
1.2 มีเหตุผล การดําเนิน
ชีวิตอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาเหตุปัจจัยอย่าง
รอบด้าน
1.3 มีภูมิคุม้ กันในตัว
ทีดี การดําเนินชีวิตให้
พร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ
ไม่ประมาท
2. เงือนไข 2 ประการ คือ
2.1 มีความรู ้ สําหรับ
การดําเนินชีวิตด้วยความ
รอบรู ้ มีทกั ษะ
กระบวนการ รอบคอบ
และระมัดระวัง
2.2 มีคุณธรรม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความซือสัตย์
สุ จริ ต อดทน ประหยัด
มีวินยั มีความเพียร
มีความรับผิดชอบและ

สติปัญญา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คณะทํางานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรี ยนการสอน,
2554)
1. มีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้และทักษะพื,นฐานในการ
ดําเนินชีวิติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ปฏิบตั ิตนและดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ปฏิบตั ิตนให้มีความพอประมาณ
รู้จกั ประมาณตน รู้จกั ศักยภาพของตน
และรู้จกั สภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมทีอาศัยอยู่
3.2 ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บน
พื,นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สถิติ
ปัญญา มีความรอบรู้ รอบคอบใน
การคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลาง
3.3 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดีในตัว
พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลียนแปลงด้านต่าง ๆทั,งภายในและ
ภายนอกภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
3.4 มีความรอบรู้ในเรื องทีเกียวข้อง
สมารถคิดวิเคราะห์ปฏิบตั ิดว้ ยความ
รอบคอบระมัดระวัง
3.5 ปฏิบตั ิตนและดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ความซือสัตย์สุจริ ต อดทน
ขยันหมันเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา
วินยั พึงตนเอง เอื,อเฟื, อเผือแผ่ เกื,อกูล
มีความรับผิดชอบและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
ได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ ิจยั )
1. มีความ ใฝ่ เรี ยนรู้ (เงือนไข
คุณธรรม และกายภาวนา)
2. มีวินยั (เงือนไขคุณธรรม
และศีลภาวนา)
3. มีความอดทน (เงือนไข
คุณธรรมและจิตภาวนา)
4. มีความพอประมาณ
(หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญา
ภาวนา)
5. มีเหตุผล (หลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปัญญาภาวนา)
6. มีภูมิคุม้ กัน
(หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญา
ภาวนา)

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาและประเมินประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) ร่ วมกับการออกแบบเชิ งระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ ครู ส (Kruse, 2012) และ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ใช้กระบวนการวิจยั แบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embed the data ซึ งใช้รูปแบบการ
วิจยั แบบฝังตัว (The Embedded Design) โดยฝังตัวองค์ประกอบเชิงคุณภาพไว้ในการออกแบบเชิง
ปริ มาณ (Creswell, 2011) ร่ วมกับการใช้รูปแบบการวิจยั Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน The One-Group
Pretest-Posttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 144) และรู ปแบบการวิจยั แบบอนุกรมเวลาสมมูล
Equivalent Times Series Design (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-127) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั-นตอนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั-นตอน ดังนีขั-นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) ศึกษาข้อมูลพื-นฐาน (Analysis: A)
ขั-นตอนที 2 การพัฒนา (Develop: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั-นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้ (Implementation: I) การทดลอง
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ขั-นตอนที 4 การพัฒนา (Research: D2) เป็ นการประเมิ นผล (Evaluation: E) และ
ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยมีข- นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังภาพที 2
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ขันตอนของ
การดําเนินการวิจัย

ขันตอนของการดําเนินการวิจัย

ผลทีได้ รับ

ขันตอนที 1
ศึกษาข้อมูลพืนฐาน
(Analysis)
( Research: R1)

1. ศึกษาข้อมูลพืนฐานเชิงนโยบายการศึกษาทีเกียวข้องกับการเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเ้ รี ยน
2.วิเคราะห์สภาพทีคาดหวังตามมาตรฐาน ตัวชีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 สัมภาษณ์ สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็ นและ ข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเ้ รี ยน

ข้อมูลพืนฐานสําหรับสร้าง
รู ปแบบการเรี ยน การสอน
ตามแนวพุทธศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ขันตอนที 2
การออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
(ร่ าง)
(Design and
Development D and D
(Develop: D1)

1. สร้างโครงร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ

ร่ างรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนว
พุทธศาสตร์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขันตอนที 3
การทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
(Implementation: I)
( Research: R2)

ขันตอนที 4
การประเมินผลและ
ปรับปรุ งรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
(Evaluation: E)
(Develop: D2)

อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. ตรวจสอบรู ปแบบโดยผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้
3. สร้างเครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบเครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูเ้ ชียวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบ
คุณภาพของเครื องมือ และนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนเพือหาประสิ ทธิภาพ
5. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้จริ งกับกลุม่ ทดลอง ดังนี
1. ชีแจงหลักการและเหตุผลของการวิจยั ประโยชน์วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2..วัดและประเมินผลสัมฤทธิVทางการเรี ยนในรายวิชาสังคมศึกษา และประเมินมีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน
3. จัดการเรี ยนรู้ตามตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน และประเมิน มีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั
มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน หลังการจัดการเรี ยนการสอน ครังที 1
4. จัดการเรี ยนรู้ตามตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน และประเมิน มีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั
มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน หลังการจัดการเรี ยนการสอน ครังที 2
5. วัดและประเมินผลสัมฤทธิVทางการเรี ยนในรายวิชาสังคมศึกษา และประเมินมีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน ในระยะติดตามผล
การจัดการเรี ยนการสอน

1. ผลสัมฤทธิVทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้
มีวินยั มีความอดทน
มีความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน

1. ศึกษาผลสัมฤทธิVทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
2. ศึกษาพัฒนาการในด้าน มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
3. ศึกษาผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลสอนกับเนือหาสาระอืนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยผูร้ ่ วมวิจยั จากครู สังคมศึกษา โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา

รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับสมบูรณ์ และสามารถนําไปเผยแพร่ ต่อไป

ภาพที 2 กรอบดําเนินการวิจยั
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ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1) ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน (Analysis: A)
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลพื-นฐานเพือใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุ ประสงค์ แหล่งข้อมูล ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั และ
วิธีการดําเนินการ ดังนีวัตถุประสงค์
เพือวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งข้อมูลเอกสาร
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นแก้งคร้ อวิท ยา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั-นพื-นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งข้อมูลบุคคล
1. ครู ผสู้ อน โดยสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เกี ยวกับการจัดการเรี ย นการสอนเพือเสริ มสร้ างการดําเนิ นชี วิตอย่างพอเพียงให้ก ับ
นักเรี ยน จํานวน 10 คน
2. นัก เรี ย น โดยการสั ม ภาษณ์ นัก เรี ย นเกี ยวกับ การเรี ย นการสอนเพื อเสริ ม สร้ า ง
การดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงให้กบั นักเรี ยน จํานวน 20 คน
ตัวแปรทีศึกษา
ความคิดเห็นของครู และนักเรี ยนเกียวกับการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างการดําเนิ น
ชีวติ อย่างพอเพียง
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ตารางที 12 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื-นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
ของการวิจยั
1. เพือวิเคราะห์
ข้อมูลพื-นฐานเชิง
นโยบายการศึกษา
ทีเกียวข้องกับการ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับ
ผูเ้ รี ยน สภาพที
คาดหวังตาม
มาตรฐาน ตัวชี-วดั
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ. 2551
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. เพือวิเคราะห์
เป้ าหมายของ
หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตาม
หลักสูตร
แกนกลาง

วิธีดาํ เนินการ
วิเคราะห์
เอกสาร

วิเคราะห์
เอกสาร

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั
- เอกสาร
แบบวิเคราะห์
การขับเคลือน เอกสาร
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา
- หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ.
2551 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติทีใช้
การวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

หลักสูตร
แบบวิเคราะห์
แกนกลาง
เอกสาร
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ.
2551 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

ผลทีได้รับ
ข้อมูลพื-นฐาน
เชิงนโยบาย
การศึกษา
ทีเกียวข้องกับ
การเสริ มสร้าง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สําหรับผูเ้ รี ยน

ข้อมูลพื-นฐาน
ตัวชี-วดั ของ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา
ขั-นพื-นฐาน
พ.ศ. 2551 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนา
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ตารางที 12 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื-นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
วิธีดาํ เนินการ
ของการวิจยั
การศึกษาขั-น
พื-นฐาน พ.ศ. 2551

3. เพือสังเคราะห์
แนวคิด หลักการ
ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
4. เพือศึกษา
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
สํารวจข้อมูล
พื-นฐานในด้าน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
ในการวิจยั
ข้อมูล/สถิติทีใช้

วิเคราะห์
เอกสาร

เอกสารแนวคิด แบบวิเคราะห์
ทฤษฎีงานวิจยั เอกสาร
ทีเกียวข้องกับ
การพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

การวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

- สัมภาษณ์
- การสังเกต
พฤติกรรม

- ครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- นักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษา
ปี ที 4

การวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

- แบบ
สัมภาษณ์
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรี ยน

ผลทีได้รับ
และวัฒนธรรม
ได้ช่องว่าง
ระหว่างสิ งที
คาดหวังกับ
สภาพทีเป็ นอยู่
ข้อมูล แนวคิด
หลักการ
ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที
เกียวข้องกับ
การสอนตาม
แนวพุทธศาสน์
และการ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อมูลพื-นฐาน
วิธีการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

87

ตารางที 12 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื-นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของการวิจยั
ผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ทีศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์
ครู ผสู ้ อนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาอย่าง
ไม่เป็ นทางการ
และสังเกต
พฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
5. เพือศึกษาความ
คิดเห็นจาก
ผูเ้ ชียวชาญด้าน
การสอนตามแนว
พุทธศาสน์ที
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิธีดาํ เนินการ

สัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
ในการวิจยั
ข้อมูล/สถิติทีใช้

ผูเ้ ชียวชาญด้าน แบบ
การสอนสังคม สัมภาษณ์
ศึกษาที
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

ผลทีได้รับ

ข้อมูลความ
ต้องการจําเป็ น
ในการ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D
and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรียนการสอน
วัตถุ ป ระสงค์ เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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เครื องมือในการวิจยั จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี1. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั นี2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยน
2.2 แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั-นตอนในการสร้างเครื องมือ
1. พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข- นั ตอน
การดําเนินการ ดังนี1.1 นําข้อมูลทีได้วิเคราะห์ในขั-นตอนที 1 มาสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.3 นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีสร้างขึ-นไปปรึ กษาอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และนําเสนอผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคล้อ งเชิ ง โครงสร้ า งของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้างซึ งมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องในประเด็น
การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในภาพรวม และองค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี- คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยน
การสอน 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอื-อต่อการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
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ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน การประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของ
โครงสร้าง กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนีระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องน้อยทีสุ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องเชิงโครงสร้าง
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ผลการประเมิ นพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี ย ( X ) และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมและสอดคล้องในประเด็นการกําหนดองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในภาพรวม และองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในแต่ละ
องค์ประกอบตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ แล้วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงั นี- (มาเรี ยม
นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
พิจารณาค่ าความสอดคล้องที มี ค่ าเฉลี ยตั-งแต่ 3.50 ขึ- นไป และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิ น 1.00 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทีพัฒนาขึ-นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และสามารถนําไป
ทดลองใช้ได้
1.4 นํา ข้อมูล ที ได้รวบรวมจากผูเ้ ชี ยวชาญมาคํา นวณหาค่ าเฉลี ย ( Χ ) และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ค่า เฉลี ยความเหมาะสมและสอดคล้อ งในประเด็นการกํา หนด
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลีย ( Χ ) ระหว่าง 4.20-4.80 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตั-งแต่ 0.45-0.89 ซึ งแสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีพัฒนาขึ-นมีความเหมาะสมและสอดคล้องเชิงโครงสร้างสามารถนําไปใช้
ได้ นอกจากนี- ผวู้ ิจยั ได้สัมภาษณ์เชิ งลึกผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่านเพิมเติม ในการตรวจสอบคุณภาพของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีประเด็นการตรวจสอบดังนี-
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ตารางที 13 ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
1.1 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความต้องการจําเป็ นของ
การเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริ มซึงกันและกัน

สรุ ปผลการสัมภาษณ์
รู ปแบบการเรี ยนการสอน มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมความต้องการจําเป็ นของการเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบด้านหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปัจจัยที
เอื-อต่อการจัดการเรี ยนการสอนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริ มซึงกันและกัน
2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความ
2.1 หลักการ หลักการของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้ตามแนว
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพ-ืนฐาน
พุทธศาสน์ ซึงเน้นการรับรู ้แหล่งข้อมูลจากปัจจัย
สามารถใช้เป็ นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยน ภายนอก มาสู่ปัจจัยการเรี ยนรู ้ภายในผ่านกระบวน
การสอนแสดงให้เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน
การคิด แล้วไปสู่กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิทางกาย ใจ
และปั ญญา
2.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์แสดงให้เห็นว่าเป็ นการเสริ มสร้าง
2.2.1 มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
คาดหวังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1 หลักการและวัตถุประสงค์มีความ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
สอดคล้องกัน
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และ
ฝึ กปฏิบตั ิตามกระบวนการเรี ยนการสอน
2.3 กระบวนการเรี ยนการสอน
1.ควรเน้นกิจกรรม บทบาทของครู และนักเรี ยนตาม
2.3.1 กระบวนการเรี ยนการสอนมีข- นั ตอน
ขั-นตอนในกระบวนการเรี ยนการสอน
อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องต่อเนืองกัน
2.ในขั-นตอนการเรี ยนการสอนขั-นที 1 ควรปรับเป็ น
การให้ความรู ้พ-นื ฐานทีจําเป็ น
3. ขั-นสะท้อนคิด บทบาทของครู และนักเรี ยนควรใช้
คําว่าเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ
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ตารางที 13 ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

2.3.2 ขั-นตอนการเรี ยนการสอนสามารถทําให้
การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์

2.4 การวัดและประเมินผล
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน

2.5 ปัจจัยทีเอื-อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
2.5.1 ระบบสังคม
2.5.1.1 ระบบสังคมมีความสอดคล้องกับ
หลักการ และวัตถุประสงค์
2.5.1.2 ระบบสังคมมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการเรี ยนการสอน
2.5.2 หลักการตอบสนอง
2.5.2.1 หลักการตอบสนองมีความ
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์

สรุ ปผลการสัมภาษณ์
4. ขั-นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ควรเน้นให้นกั เรี ยน
นําไปปฏิบตั ิในชีวติ จริ ง
ขั-นตอนการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 5 ขั-น
สามารถทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ง
ในการเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการวัดประเมินผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนโดย
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังเรี ยน และมีการวัดและ
ประเมินพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึงมี
ความสอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน
หลักการ วัตถุประสงค์ และระบบสังคมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกัน

ระบบสังคมควรจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั กับ
นักเรี ยนด้วย
หลักการตอบสนองมีความสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ เพราะมีการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทํางาน
ร่ วมกัน และครู ช่วยกระตุน้ ให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนเพือช่วย
ในการเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 6 ด้าน
2.5.2.2 หลักการตอบสนองมีความ
หลักการและกระบวนการเรี ยนการสอนมีความ
สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนการสอน
เหมาะสมสอดคล้องกัน
2.5.3 ระบบสนับสนุน
การประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองควรมีวธิ ีการที
2.5.3.1 ระบบสนับสนุนมีความสอดคล้อง ทําให้ผปู ้ กครองให้ความร่ วมมือ
กับหลักการและวัตถุประสงค์
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ตารางที 13 ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

สรุ ปผลการสัมภาษณ์

2.5.3.2 ระบบสนับสนุนมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการเรี ยนการสอน

ระบบสนับสนุนมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื อการเรี ยนการสอนและการประสานความร่ วมมือ
กับผูป้ กครองในการพัฒนาผูเ้ รี ยนจึงมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการเรี ยนการสอน

2. พัฒนาเครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการต่อไปนี2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทางใน
การสร้างเครื องมือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2 สร้ า งคู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอน และแผนการจัด การเรี ย นรู้ ใ ห้
ครอบคลุมและตรงตามประเด็น
2.3 นําคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีสร้างขึ-น
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิ งทฤษฎี
แล้วปรับปรุ งแก้ไข
2.4 นําคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 คนตรวจสอบความถู กต้อง ความตรงตามเนื- อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยผูเ้ ชี ยวชาญ กําหนดเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําผลการประเมินความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
และแผนการจัดการเรี ยนรู้ จากผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลียคะแนนความสมเหตุสมผลเชิ ง
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ทฤษฎี และความสอดคล้องและนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี- (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555:
196)
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
พิจารณาค่าความสอดคล้องทีมีค่าเฉลียตั-งแต่ 3.50 ขึ-นไป และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที
พัฒนาขึ- นมี ความสอดคล้องกับ องค์ป ระกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และสามารถนําไป
ทดลองใช้ได้
2.5 หาค่าความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสํา หรั บนักเรี ย นชั-นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ได้ค่า ความสอดคล้อง
ในระดับมากทีสุ ด ( Χ = 4.50, S.D. = 0.68) แล้วนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.6 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คนได้
ค่าความสอดคล้องในระดับมากทีสุ ด ( Χ = 4.80, S.D. = 0.45) แล้วนําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไป
ปรับปรุ งแก้ไขและนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อ
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยน มีวธิ ีการดําเนินการดังนี3.1.1 กําหนดเป้ าหมายในการสร้างแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ
3.1.2 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํา มาเป็ น
แนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบทดสอบ
3.1.3 กําหนดรู ปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนในรายวิชาสังคมศึกษา
ส33101 โดยให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน จํานวน 50 ข้อ
4 ตัวเลือก เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม
เชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข ในการสร้างแบบวัดสัมฤทธิr ทางการเรี ยนในการวิจยั ในครั-งนีผูว้ ิจยั ได้วดั ผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
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ปั ญญา ด้านพุทธพิสัยของ Bloom ทีปรับปรุ งใหม่โดยกําหนดเป็ นผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยน ซึ ง
หมายถึง คะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยน 6 ด้าน เป็ นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ-น จํานวน 50 ข้อ วัดในด้าน 1) ความจํา (Remembering)
หมายถึ ง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ บอกได้ว่า ระบุชือได้ 2) ความเข้าใจ
(Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่างได้ 3) การประยุกต์ใช้
(Applying) หมายถึ ง ความสามารถในการนําไปใช้ ประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหา 4) การคิดวิเคราะห์
(Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ อธิ บายลักษณะการจัดการ 5) ประเมินค่า
(Evaluation) หมายถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิ น และ 6) การสร้ า งสรรค์
(Creation) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผนการผลิต โดยวิเคราะห์มิติสัมพันธ์ดา้ น
เนื-อหา ความรู้ และมิติของกระบวนการทางปัญญา ดังตารางที 14
ตารางที 14 แบบวัดสัมฤทธิrทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101
มาตรฐาน/
ตัวชี-วดั
ส 3.1/
ข้อ 2.ตระหนักถึงความ
สําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ
ส 3.1/
ข้อ 2.ตระหนักถึงความ
สําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ
ส 3.1/
ข้อ 3.ตระหนักถึงความ
สําคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนและ
ประเทศ

หน่วยการเรี ยนรู ้ที/
เรื อง

ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
จํา

เข้าใจ

วิเคราะห์

1

ประ
ยุกต์ใช้
2

1. เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาตนเองและ
สังคม

2

2. เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาตนเองและ
สังคม

3

-

3. ระบบสหกรณ์

5

-

รวม

3

ประ
เมินค่า
2

สร้าง
สรรค์
-

10

-

7

-

-

10

2

3

-

-

10
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ตารางที 14 แบบวัดสัมฤทธิrทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 (ต่อ)
มาตรฐาน/
ตัวชี-วดั

หน่วยการเรี ยนรู ้ที/
เรื อง

ส 3.1/
ข้อ 4.วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข
ส 3.2/
ข้อ 2. วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิ ด
เสรี ท างเศรษฐกิ จ ในยุค
โลกาภิวตั น์ทีมีต่อ
สังคมไทย

ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
จํา

เข้าใจ

4. การรวมกลุ่มเพือพัฒนา
ชุมชน

2

5. เศรษฐกิจไทยใน
ยุคโลกาภิวตั น์

รวม

วิเคราะห์

-

ประ
ยุกต์ใช้
2

4

-

16

1

รวม

3

ประ
เมินค่า
2

สร้าง
สรรค์
1

10

-

4

2

-

10

6

20

6

1

50

3.1.4 นําแบบทดสอบ ทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์เสนอผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื- อหา
(Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ ชี ยวชาญ กําหนด
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.1.5 นําแบบทดสอบ มาหาเฉลีย 3.50 ขึ-นไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน
1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขปรับปรุ ง กําหนดเกณฑ์ดงั นี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
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3.1.6 นําแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจการจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบแต่ละข้อโดยพิจารณาแบบทดสอบทีมีความยากง่ าย (p) ตั-งแต่ 0.20-0.80 และมีค่า
จําแนก 0.20 ขึ-นไป และหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) KR-20
3.1.7 นําแบบสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนทีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง
0.35-0.80 ค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.30-0.75 ค่าความเชือมัน (Reliability) เท่ากับ 0.85 ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.2 แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีข- นั ตอนในการดําเนินการสร้างดังนีกําหนดเป้ าหมายในการสร้างแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี3.2.1 กําหนดเป้ าหมายในการสร้างแบบสอบวัด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
(Scoring Rubric) ตามมาตราส่ วนประมาณค่าแบบตัวเลข 5 ระดับ ซึ งผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้แนวคิดตาม
แนวพุทธศาสน์ โดยใช้หลักภาวนา 4 พระธรรมปิ ฏก(ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) เพือกําหนดตัวชี- วดั และ
พฤติกรรมบ่งชี- ร่ วมกับแนวคิดการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของแครธโวล และคณะ
(Krafhwohl, Bloom and Masia) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) เพือกําหนด
เกณฑ์ในการประเมิน ดังนีแนวคิดแนวพุทธศาสน์ โดยใช้หลักภาวนา 4 เป็ นการพัฒนา 4 ประการ
คือ 1) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื-อกูลกับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อวัตถุ 2) ศีล
ภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื- อกูลกับสิ งแวดล้อมทางสังคม หรื อเพือนมนุ ษย์
3) จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอกงามขึ- นในคุ ณธรรม ความดี งามและความ
เข้มแข็งมันคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุ ข และ 4) ปั ญญาภาวนา การพัฒนาปั ญญา คือ การ
เสริ มสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยังรู้ความจริ ง
แนวคิ ดการประเมิ นคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ของแครธโวลและคณะ
(Krafhwohl, Bloom and Masia)และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ดังนี1 หมายถึง การรับรู้ (Receiving) เป็ นขั-นแรกของความรู้สึกรับรู้ต่อสิ งเร้า
ทีมากระทบต่อประสาทสัมผัส แบ่งเป็ นขั-นย่อย ๆ ได้ 3 ขั-น คือ 1) การรู้ จกั ได้แก่ การสังเกต
การรับรู้ความแตกต่างของสิ งเร้า 2) การตั-งใจรับ ได้แก่ ความตั-งใจฝักใฝ่ มีการสะสมความรู้หรื อ
ประสบการณ์ ในสิ งเร้ าเฉพาะอย่างนั-นแล้ว จึงยอมรับ และ 3) การเลื อกสรรสิ งทีรั บรู้ ได้แก่
การเลือกรับเฉพาะบางเรื อง หรื อบ่างอย่าง
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2 หมายถึ ง การตอบสนอง (Responding) เป็ นลํา ดับ ขั-น ที สองของ
ความรู้สึกทีพัฒนาต่อจากขั-นการรับรู้ ในขั-นนี- บุคคลจะรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ งเร้าใน
3 ลักษณะ คือ 1) การยินยอมในการตอบสนอง เป็ นการยินยอมปฏิบตั ิตามหลักการหรื อกฎเกณฑ์
และยอมรับในสิ งทีรับรู้มา 2) การเต็มใจตอบสนอง เป็ นขั-นทีบุคคลตั-งใจทีจะเข้าร่ วมปฏิบตั ิการกับ
ผูอ้ ืน โดยให้ความร่ วมมือ ทําความต้องการหรื อด้วยความสมัครใจ และ 3) การพึงพอใจในการ
ตอบสนอง เป็ นขึ-นทีบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการตอบสนองต่อสิ งเร้า
3 หมายถึง การเห็นคุณค่า (Perference for Value) เป็ นขั-นความรู้สึกของ
บุคคลทีเห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิ งทีรับรู้และตอบสนองแล้ว แบ่งเป็ น 3 ขั-นย่อย คือ 1) การ
รับรู้คุณค่า เป็ นการยอมรับทางอารมณ์ต่อข้อเสนอหรื อคําสอนทีมีพ-ืนฐานอย่างเพียงพอ 2) การชืน
ชอบคุณค่า เป็ นการเพิมความรู้สึกเอาใจใส่ ในคุณค่าหรื อค่านิยมนั-นเพิมขึ-นอีก และ 3) การยินยอม
รับ เป็ นความเชือศรัทธาด้วยอารมณ์ทีแน่นอน และแสดงพฤติกรรมยึดมันอย่างเห็นได้ชดั
4 หมายถึง การจัดระบบ (Organization) เป็ นการปรับตัวให้เข้ากับคุณลักษณะ
หรื อพฤติกรรมทียอมรับ และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม (Value) ทีเห็นถึงคุณค่าหลาย ๆ
อย่างพร้อมกันและพยายามจัดลําดับค่านิยมเหล่านั-น แบ่งเป็ น 2 ขั-นย่อย คือ 1) การสร้างความเข้าใจ
ในค่านิ ยม เป็ นความรู้สึกในการนําค่านิยมทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อเกี ยวข้องกันอันเป็ นผลมาจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้สึกแล้วนํามาเรี ยกชือใหม่กลายเป็ นมโนภาพหรื อคุณค่าใหม่ และ
2) การสร้างระบบค่านิยม เป็ นการจัดค่านิยม สร้างแผน สร้างเกณฑ์ทีสลับซับซ้อนให้อยูใ่ นระบบ
เดียวกัน แล้วนําไปใช้กบั ตนเอง หรื อพยายามชักชวนให้ผอู้ ืนยอมรับกับระบบนั-น
5 หมายถึง การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็ นการพัฒนาต่อ
จากการจัดระบบ และเป็ นระดับความรู้สึกขั-นสุ ดท้าย เมือการจัดระบบสําหรับตนเองเข้ารู ปเข้ารอย
แล้ว บุคคลนั-นก็จะยึดถือระบบทีจัดนั-นเป็ นของตนเอง แล้วนําไปปฏิบตั ิ หรื อยึดถือต่อไปจนเกิ ด
การแสดงออกโดยอัตโนมัติ แบ่งเป็ น 2 ขั-นย่อย คือ 1) การสร้างข้อสรุ ป เป็ นการพยายามปรับปรุ ง
ระบบจนอยูใ่ นขั-นสมบูรณ์ในตัวตามแนวหรื อระบบทีตนต้องการ และ 2 ) การเกิดเป็ นกิจนิสัย เป็ น
การแสดงออกอย่างสมําเสมอ จนได้รับการยอมรับว่าเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ งแสดงให้เห็นว่า
เกิดเป็ นคุณลักษณะเฉพาะนั-น ๆ ของบุคคลแล้ว
สําหรับการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้นํา แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ โดยใช้แ นวคิ ด แครธโวล และคณะ
(Krafhwohl, Bloom and Masia) มาใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ งแบ่งระดับคุณลักษณะออกเป็ น 5 ระดับ ตามลําดับดังนี- คือ
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1) การรับรู้ (Receiving) 2) การตอบสนอง (Responding) 3) การเห็นคุณค่า (Perference for Value)
4) การจัดระบบ (Organization) และ 5) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization)
3.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนํามาเป็ นแนว
ในการสร้างข้อคําถามในแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2.3 กําหนดตัวชี- วดั และพฤติกรรมบ่งชี- ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางที 15
ตารางที 15 ตัวชี-วดั และพฤติกรรมบ่งชี-ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู ้

2. มีวินยั

3. มีความอดทน

ตัวชี-วดั

พฤติกรรมบ่งชี-

สนใจ ตั-งใจอยูก่ บั เนื-อหา
สาระทีอ่านหรื อสิ งทีสังเกต
พบเห็นอย่างแน่วแน่มนคง
ั
และมีความเพียรพยายามใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท-งั ภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยนอย่าง
สมําเสมอ
ยึดมันในข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับใน
ห้องเรี ยน โรงเรี ยน และ
สังคม

1. บันทึกรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสิ งทีได้จากการอ่านหรื อ
สังเกตพบเห็นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. แลกเปลียนเรี ยนรู ้ทีได้จากการอ่านหรื อสังเกตพบเห็นด้วย
วิธีการต่าง ๆ
3 .เพียรพยายามศึกษาเนื-อหาสาระหรื อสิ งทีสังเกตพบเห็น
4.จําแนกแยกแยะตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้

1. ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ น
สาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนตามข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน
โรงเรี ยน สังคมและไม่ละเมิดสิ ทธิrของผูอ้ ืน
3. เพียรพยายาม ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง ระเบียบของ
ห้องเรี ยนโรงเรี ยน และสังคม
4. จําแนกแยกแยะเหตุผลและความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของห้องเรี ยนโรงเรี ยน
และสังคม
มุ่งมันในกิจทีกระทํา และลง 1. ลงมือปฏิบตั ิงานตามทีได้รับมอบหมายอย่างต่อเนืองจน
มือกระทํากิจนั-นอย่าง
บรรลุเป้ าหมาย
ต่อเนืองด้วยความเพียร
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการทํางานหรื อกิจกรรมการเรี ยน
พยายามจนบรรลุเป้ าหมาย
อย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมาย

99

ตารางที 15 ตัวชี-วดั และพฤติกรรมบ่งชี-ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

4. มีความ
พอประมาณ

5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคมุ ้ กัน

ตัวชี-วดั

พฤติกรรมบ่งชี-

3.เพียรพยายามทํางานโดยไม่ละทิง- งาน
4. จําแนกแยกแยะปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานและ
หาวิธีแก้ปัญหาตามหลักเหตุผลจนสําเร็ จลุล่วง
คิดและกระทํากิจใด ๆ
1. อุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง
ทีอยูใ่ นหลักความพอดี
อย่างประหยัด และคุม้ ค่า
พอเหมาะพอควรต่อความ
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการใช้เครื องอุปโภคบริ โภคของ
จําเป็ น เหมาะแก่ฐานะของ ส่ วนรวมอย่างประหยัด และคุม้ ค่า
ตนเอง
3. เพียรพยายามปฏิบตั ิตามหลักความพอดี พอเหมาะ พอควร
ต่อความจําเป็ นและฐานะของตนเอง
4. จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ
อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ น เหมาะแก่ฐานะ
ของตนเอง
คิดและกระทํากิจใด ๆ อย่าง 1. อุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง
มีเหตุมีผล โดยพิจารณาจาก อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
ปั จจัยทีเกียวข้องโดยคํานึงถึง 2. ร่ วมแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุมีผล
ผลทีคาดว่าจะเกิดขึ-นทีเป็ น โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
3. เพียรพยายามอุปโภค บริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับ
สังคม
ผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
4. จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
การวางแผนป้ องกันความ
1.วางแผนในการใช้วสั ดุ สิ งของ อุปกรณ์การเรี ยนของตนเอง
เสี ยงและเตรี ยมความพร้อม และปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุที
รับการเปลียนแปลงในด้าน เกียวข้อง
การเรี ยน การทํางานและการ 2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการวางแผนการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน
ดําเนินชีวิตประจําวัน
และปรับตัวเข้ากับสังคมทีเกียวข้อง
3. เพียรพยายามวางแผนป้ องกันความเสี ยงและเตรี ยมความ
พร้อมรับการเปลียนแปลงในด้านการเรี ยน การทํางานและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
4. จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่าง
รู ้เท่าทันการเปลียนแปลงทั-งทางด้านสังคมและวัตถุ
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3.2.5 กํา หนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางที 16
ตารางที 16 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีความใฝ่ เรี ยนรู้
ตัวชี-วดั
สนใจ
ตั-งใจอยู่
กับเนื-อหา
สาระที
อ่านหรื อ
สิ งที
สังเกตพบ
เห็นอย่าง
แน่วแน่
มันคง
และมี
ความเพียร
พยายาม
ในการเข้า
ร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยนรู ้
แสวงหา
ความรู ้
จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท-งั
ภายใน
และ
ภายนอก
ห้องเรี ยน
อย่าง
สมําเสมอ

พฤติกรรม
บ่งชี1. บันทึก
รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ จาก
สิ งทีได้จาก
การอ่านหรื อ
สังเกตพบ
เห็นจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. แลก
เปลียนเรี ยนรู ้
ทีได้จากการ
อ่านหรื อ
สังเกตพบ
เห็นด้วย
วิธีการต่าง ๆ
3. เพียร
พยายามและ
กระตือรื อร้น
ในการศึกษา
เนื-อหาสาระ
หรื อสิ งที
สังเกตพบ
เห็น
4.จําแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ งทีได้เรี ยนรู ้
และสรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้

ระดับ 1
รู ้จกั เมือมี
ผูส้ ัง หรื อ
มอบหมาย
ให้สนใจใน
เนื-อหาสาระ
ทีอ่านหรื อ
สิ งทีสังเกต
พบเห็น มี
ความเพียร
พยายามและ
กระตือรื อร้น
ในการ
บันทึก
รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ
พร้อมทั-ง
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้กบั
ผูอ้ ืน มีการ
จําแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ งทีได้
เรี ยนรู ้และ
สรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้

ระดับ 2
ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจทีจะ
สนใจใน
เนื-อหาสาระ
ทีอ่านหรื อ
สิ งทีสังเกต
พบเห็น มี
ความเพียร
พยายามและ
กระตือรื อร้น
ในการ
บันทึก
รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ
พร้อมทั-ง
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้กบั
ผูอ้ ืน มีการ
จําแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ งทีได้
เรี ยนรู ้และ
สรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 3
ระดับ 4
รับรู ้หรื อชืน สร้างมโนภาพ
ชอบคุณค่า
หรื อการ
ของการให้
จัดระบบคุณค่า
ความ สนใจ ของของเนื-อหา
ในเนื-อหา
สาระทีอ่านหรื อ
สาระทีอ่าน
สิ งทีสังเกตพบ
หรื อสิ งที
เห็น มีความ
สังเกตพบเห็น เพียรพยายาม
มีความเพียร และ
พยายามและ กระตือรื อร้นใน
กระตือรื อร้น การบันทึก
ในการบันทึก รวบรวมข้อมูล
รวบรวม
ต่าง ๆ พร้อม
ข้อมูลต่าง ๆ ทั-งแลกเปลียน
พร้อมทั-ง
เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ืน
แลกเปลียน
มีการจําแนก
เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ืน แยกแยะ
มีการจําแนก ตรวจสอบสิ งที
แยกแยะ
ได้เรี ยนรู ้และ
ตรวจสอบ
สรุ ปเป็ น
สิ งทีได้เรี ยนรู ้ องค์ความรู ้
และสรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้

ระดับ 5
สรุ ปอ้างอิง
หรื อสร้าง
ลักษณะนิสัย
ให้เกิดความ
สนใจ
ในเนื-อหา
สาระทีอ่าน
หรื อสิ งที
สังเกตพบเห็น
มีความเพียร
พยายามและ
กระตือรื อร้น
ในการบันทึก
รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ
พร้อมทั-ง
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ืน
มีการจําแนก
แยกแยะ
ตรวจสอบ
สิ งทีได้เรี ยนรู ้
และสรุ ปเป็ น
องค์ความรู ้
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ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีวินยั
ตัวชี-วดั
ยึดมันใน
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ใน
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน
และสังคม

พฤติกรรม
บ่งชี1. ดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติ
ส่ วนตัว และสิ ง
ทีเป็ นสาธารณ
ประ โยชน์ให้
สะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
2. อยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ืนตาม
ข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน สังคม
และไม่ละเมิด
สิ ทธิrของผูอ้ ืน
3. เพียรพยายาม
และมีความสงบ
สุขในการ
ปฏิบตั ิตนตาม
ข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน และ
สังคม
4. จําแนก
แยกแยะเหตุผล
และความจําเป็ น
ในการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน และ
สังคม

ระดับ 1

ระดับ 2

รู้จกั เมือมี
ผูส้ งั หรื อ
มอบหมายให้
มีความเพียร
พยายามและ
สงบสุขใน
การดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติ
ส่ วนตัว และ
สิ งทีเป็ น
สาธารณ
ประโยชน์ให้
สะอาดเป็ น
ระเบียบ
เรี ยบร้อยมี
ความรู้เข้าใจ
ในการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืน
ตามข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยนและ
สังคม โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิr
ของผูอ้ ืน

ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจเพียร
พยายามและ
สงบสุขใน
การดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติ
ส่ วนตัว และ
สิ งทีเป็ น
สาธารณ
ประโยชน์ให้
สะอาดเป็ น
ระเบียบ
เรี ยบร้อย
มีความรู้
เข้าใจในการ
อยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ืนตาม
ข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยนและ
สังคม โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิr
ของผูอ้ ืน

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 3
ระดับ 4
รับรู้หรื อชืนชอบ
คุณค่าของความ
เพียรพยายามและ
สงบสุขในการ
ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติส่วนตัว
และสิ งทีเป็ น
สาธารณประโยชน์
ให้สะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
มีความรู้เข้าใจใน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
ตามข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน โรงเรี ยน
และสังคม โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิrของ
ผูอ้ ืน

สร้างมโนภาพ
หรื อการจัดระบบ
คุณค่าของความ
เพียรพยายามและ
สงบสุขในการ
ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติส่วนตัว
และสิ งทีเป็ น
สาธารณประโยชน์
ให้สะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
มีความรู้เข้าใจใน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
ตามข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน โรงเรี ยน
และสังคม โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิrของ
ผูอ้ ืน

ระดับ 5
สรุ ปอ้างอิงหรื อ
สร้างลักษณะ
นิสยั ให้เกิดความ
เพียรพยายาม
และสงบสุขใน
การดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติ
ส่ วนตัว และ
สิ งทีเป็ น
สาธารณประโยชน์
ให้สะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
มีความรู้เข้าใจใน
การอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ืนตามข้อตกลง
ระเบียบของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยนและ
สังคม โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิrของ
ผูอ้ ืน
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ตารางที 18 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีความอดทน
ตัวชี-วดั
มุ่งมันใน
กิจที
กระทํา
และ
ลงมือ
กระทํากิจ
นั-นอย่าง
ต่อเนือง
ด้วยความ
เพียร
พยายาม
จนบรรลุ
เป้ าหมาย

พฤติกรรม
บ่งชี1. ลงมือ
ปฏิบตั ิงานการ
เรี ยนตามที
ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนืองจน
บรรลุเป้ าหมาย
2. ร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
ทํางานหรื อ
กิจกรรมการ
เรี ยน
อย่างต่อเนืองจน
บรรลุเป้ าหมาย
3. เพียรพยายาม
และ
กระตือรื อร้นใน
การทํางานโดย
ไม่ละทิ-งงาน
4. จําแนก
แยกแยะปัญหา
และอุปสรรคใน
การทํางานและ
หาวิธีแก้ปัญหา
ตามหลักเหตุผล
จนสําเร็ จลุล่วง

ระดับ 1

ระดับ 2

รู้จกั เมือมี
ผูส้ งั หรื อ
มอบหมายให้
ตั-งใจและ
เพียรพยายาม
ลงมือปฏิบตั ิ
ในกิจทีตน
และกลุ่ม
ได้รับ
มอบหมาย
อย่างต่อเนือง
และพิจารณา
แก้ปัญหาที
เกิดขึ-นตาม
หลักเหตุผล
จนสําเร็ จ
บรรลุ
เป้ าหมาย

ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจทีจะ
ตั-งใจและ
เพียรพยายาม
ลงมือปฏิบตั ิ
ในกิจทีตน
และกลุ่ม
ได้รับ
มอบหมาย
อย่างต่อเนือง
และพิจารณา
แก้ปัญหาที
เกิดขึ-นตาม
หลักเหตุผล
จนสําเร็ จ
บรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 3
ระดับ 4
รับรู้หรื อชืนชอบ
คุณค่าของความ
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบตั ิในกิจทีตน
และกลุ่มได้รับ
มอบหมายอย่าง
ต่อเนือง และ
พิจารณาแก้ปัญหา
ทีเกิดขึ-นตามหลัก
เหตุผลจนสําเร็ จ
บรรลุเป้ าหมาย

สร้างมโนภาพ
หรื อการจัดระบบ
คุณค่าของความ
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบตั ิในกิจทีตน
และกลุ่มได้รับ
มอบหมายอย่าง
ต่อเนือง และ
พิจารณาแก้ปัญหา
ทีเกิดขึ-นตามหลัก
เหตุผลจนสําเร็ จ
บรรลุเป้ าหมาย

ระดับ 5
สรุ ปอ้างอิงหรื อ
สร้างลักษณะ
นิสยั ให้เกิด
ความ
ตั-งใจและเพียร
พยายามลงมือ
ปฏิบตั ิในกิจที
ตนและกลุ่ม
ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนือง
และพิจารณา
แก้ปัญหาที
เกิดขึ-นตามหลัก
เหตุผลจนสําเร็ จ
บรรลุเป้ าหมาย
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ตารางที 19 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีความพอประมาณ
ตัวชี-วดั
คิดและ
กระทํา
กิจใด ๆ
ทีอยูใ่ น
หลักความ
พอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อ
ความ
จําเป็ น
เหมาะแก่
ฐานะของ
ตนเอง

พฤติกรรม
บ่งชี1. อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน
ของตนเองอย่าง
ประหยัด และ
คุม้ ค่า
2. ร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการใช้
เครื องอุปโภค
บริ โภคของ
ส่ วนรวมอย่าง
ประหยัด และ
คุม้ ค่า
3. เพียรพยายาม
และมีความร่ า
เริ งแจ่มใส ใน
การปฏิบตั ิตาม
หลักความพอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อความ
จําเป็ นและฐานะ
ของตนเอง
4. จําแนก
แยกแยะ
แนวทาง
ดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ อย่าง
พอดี พอเหมาะ
พอควรต่อความ
จําเป็ น เหมาะ
แก่ฐานะของ
ตนเอง

ระดับ 1

ระดับ 2

รู้จกั เมือมี
ผูส้ งั หรื อ
มอบหมายให้มี
ความเพียร
พยายามและ
ร่ าเริ งแจ่มใส
ในการปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
จําแนก
แยกแยะตาม
หลักความพอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อ
ความจําเป็ น
เหมาะแก่ฐานะ
ในด้านการ
อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน

ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจทีจะมี
ความเพียร
พยายามและ
ร่ าเริ งแจ่มใส
ในการปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
จําแนก
แยกแยะตาม
หลักความพอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อ
ความจําเป็ น
เหมาะแก่ฐานะ
ในด้านการ
อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 3
ระดับ 4
รับรู้หรื อชืน
ชอบคุณค่า
ของความเพียร
พยายามและร่ า
เริ งแจ่มใสใน
การปฏิบตั ิตน
และร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
จําแนก
แยกแยะตาม
หลักความ
พอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อ
ความจําเป็ น
เหมาะแก่ฐานะ
ในด้านการ
อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน

สร้างมโนภาพ
หรื อการจัดระบบ
คุณค่าของความ
เพียรพยายามและ
ร่ าเริ งแจ่มใสใน
การปฏิบตั ิตนและ
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนใน
การพิจารณา
จําแนกแยกแยะ
ตามหลักความ
พอดี พอเหมาะ
พอควรต่อความ
จําเป็ น เหมาะแก่
ฐานะในด้านการ
อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน

ระดับ 5
สรุ ปอ้างอิงหรื อ
สร้างลักษณะ
นิสยั ให้เกิด
ความเพียร
พยายามและ
ร่ าเริ งแจ่มใสใน
การปฏิบตั ิตน
และร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
พิจารณาจําแนก
แยกแยะตาม
หลักความพอดี
พอเหมาะ
พอควรต่อความ
จําเป็ น เหมาะแก่
ฐานะในด้านการ
อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน
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ตารางที 20 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีเหตุผล
ตัวชี-วดั
คิดและ
กระทํา
กิจใด ๆ
อย่างมีเหตุ
มีผล โดย
พิจารณา
จากปัจจัย
ทีเกียวข้อง
โดย
คํานึงถึง
ผลทีคาด
ว่าจะ
เกิดขึ-น
ทีเป็ น
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และสังคม

พฤติกรรม
บ่งชี1. อุปโภคและ
บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน
ของตนเอง อย่าง
สมเหตุสมผล
โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยทีเกียวข้อง
2. ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นกับ
ผูอ้ ืนอย่างมีเหตุ
มีผลโดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยทีเกียวข้อง
3. เพียรพยายาม
อุปโภค บริ โภค
และแสดงความ
คิดเห็นกับผูอ้ ืน
อย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณา
จากปัจจัยที
เกียวข้อง
4. จําแนก
แยกแยะ
แนวทาง
ดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ อย่าง
มีเหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยทีเกียวข้อง

ระดับ 1

ระดับ 2

รู้จกั เมือมี
ผูส้ งั หรื อ
มอบหมายให้
เพียรพยายาม
ปฏิบตั ิตนและ
ร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
หรื อทํากิจ
ใด ๆ
ทั-งทางด้าน
การ อุปโภค
บริ โภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลักการ
คิดจําแนก
แยกแยะด้วย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยที
เกียวข้อง

ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจทีจะ
เพียรพยายาม
ปฏิบตั ิตนและ
ร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
หรื อทํากิจ
ใด ๆ
ทั-งทางด้าน
การ อุปโภค
บริ โภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลักการ
คิดจําแนก
แยกแยะด้วย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยที
เกียวข้อง

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 3
ระดับ 4
รับรู้หรื อชืน
ชอบคุณค่า
ของความเพียร
พยายามปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
หรื อทํากิจ
ใด ๆ
ทั-งทางด้าน
การ อุปโภค
บริ โภค และ
การแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลักการ
คิดจําแนก
แยกแยะด้วย
เหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยที
เกียวข้อง

สร้างมโนภาพ
หรื อการจัดระบบ
คุณค่าของความ
เพียรพยายาม
ปฏิบตั ิตนและ
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนใน
การพิจารณา
ดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ
ทั-งทางด้านการ
อุปโภค บริ โภค
และการแสดง
ความคิดเห็นตาม
หลักการคิดจําแนก
แยกแยะด้วย
เหตุผล โดย
พิจารณาจากปั จจัย
ทีเกียวข้อง

ระดับ 5
สรุ ปอ้างอิงหรื อ
สร้างลักษณะ
นิสยั ให้เกิดความ
เพียรพยายาม
ปฏิบตั ิตนและ
ร่ วมมือกับผูอ้ ืน
ในการพิจารณา
ดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ
ทั-งทางด้านการ
อุปโภค บริ โภค
และการแสดง
ความคิดเห็น
ตามหลักการคิด
จําแนกแยกแยะ
ด้วยเหตุผล โดย
พิจารณาจาก
ปัจจัยทีเกียวข้อง
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ตารางที 21 เกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีภูมิคุม้ กัน
ตัวชี-วดั
การวางแผน
ป้ องกัน
ความเสี ยง
และเตรี ยม
ความพร้อม
รับการ
เปลียนแปล
งในด้าน
การเรี ยน
การทํางาน
และการ
ดําเนินชีวิต
ประจําวัน

พฤติกรรม
บ่งชี1. วางแผนในการ
ใช้วสั ดุ สิ งของ
อุปกรณ์การเรี ยน
ของตนเอง และ
ปรับตัวเข้ากับ
สิ งแวดล้อมทาง
กายภาพหรื อวัตถุที
เกียวข้อง
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืน
ในการวางแผน
การเรี ยน
การปฏิบตั ิงาน
และปรับตัวเข้ากับ
สังคมทีเกียวข้อง
3.มีการวางแผน
ป้ องกันความเสี ยง
และเตรี ยมความ
พร้อมรับการ
เปลียนแปลงใน
ด้านการเรี ยน การ
ทํางานและการ
ดําเนินชีวิต
ประจําวัน
4. จําแนกแยกแยะ
แนวทางดําเนินการ
หรื อทํากิจใด ๆ
อย่างรู้เท่าทันการ
เปลียนแปลงทั-ง
ทางด้านสังคมและ
วัตถุ

ระดับ 1
รู้จกั เมือมีผสู้ งั
หรื อมอบหมาย
ให้เพียรพยายาม
และกระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิตน
และร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
วางแผนป้ องกัน
ความเสี ยงและ
เตรี ยมความพร้อม
รับการเปลียนแปลง
ในด้านการใช้
วัสดุ สิ งของ
อุปกรณ์การเรี ยน
การเรี ยนการ
ทํางาน และการ
ดําเนินชีวิต
ประจําวัน

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับ 2
ระดับ 3
ยินยอมหรื อ
เต็มใจหรื อ
พอใจในความ
เพียรพยายาม
และ
กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
วางแผน
ป้ องกันความ
เสี ยงและ
เตรี ยมความ
พร้อมรับการ
เปลียนแปลงใน
ด้านการใช้
วัสดุ สิ งของ
อุปกรณ์การ
เรี ยนการเรี ยน
การทํางาน และ
การดําเนิ นชีวิต
ประจําวัน

รับรู้หรื อชืน
ชอบคุณค่าของ
ความเพียร
พยายาม
และ
กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
วางแผน
ป้ องกันความ
เสี ยงและ
เตรี ยมความ
พร้อมรับการ
เปลียนแปลงใน
ด้านการใช้
วัสดุ สิ งของ
อุปกรณ์การ
เรี ยนการเรี ยน
การทํางาน และ
การดําเนิ นชีวิต
ประจําวัน

ระดับ 4

ระดับ 5

สร้างมโนภาพ
หรื อการ
จัดระบบคุณค่า
ของความ
เพียรพยายาม
และ
กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิ
ตนและร่ วมมือ
กับผูอ้ ืนในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
วางแผน
ป้ องกันความ
เสี ยงและ
เตรี ยมความ
พร้อมรับการ
เปลียนแปลงใน
ด้านการใช้
วัสดุ สิ งของ
อุปกรณ์การ
เรี ยนการเรี ยน
การทํางาน และ
การดําเนิ นชีวิต
ประจําวัน

สรุ ปอ้างอิง
หรื อสร้าง
ลักษณะนิสยั
ให้เกิดความ
เพียร
พยายาม
และ
กระตือรื อร้น
ในการ
ปฏิบตั ิตน
และร่ วมมือ
กับผูอ้ ืน
ในการ
พิจารณา
ดําเนินการ
วางแผน
ป้ องกัน
ความเสี ยง
และเตรี ยม
ความพร้อม
รับการ
เปลียนแปลง
ในด้านการ
ใช้วสั ดุ
สิ งของ
อุปกรณ์
การเรี ยนการ
เรี ยนการ
ทํางาน และ
การดําเนิ น
ชีวิต
ประจําวัน
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3.2.6 สร้ า งข้อคํา ถามเชิ ง สถานการณ์ ต ามตัวชี- วัด และพฤติ ก รรมบ่ ง ชี- ข อง
คุณลักษณะอันพึงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั-ง 6 ด้าน และสร้างข้อเลือกตอบ จํานวน
5 ตัวเลือก โดยมีระดับคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในตารางที 16-21
ดังตารางที 22
ตารางที 22 วิเคราะห์โครงสร้างจํานวนข้อของแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู ้

2. มีวนิ ยั

3. มีความอดทน

พฤติกรรมบ่งชี-

จํานวนข้อ

1. บันทึกรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสิ งทีได้จากการอ่านหรื อสังเกต
พบเห็นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมมือกับผูอ้ ืนด้วยความกระตือรื อร้น
3. เพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการศึกษาเนื-อหาสาระหรื อสิ งที
สังเกตพบเห็น
4. จําแนกแยกแยะและตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
1. ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ นสาธารณประโยชน์ให้
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนตามข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน
โรงเรี ยนและสังคมและไม่ละเมิดสิทธิrของผูอ้ ืน
3. เพียรพยายาม และมีความสงบสุขในการปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
ระเบียบของห้องเรี ยนโรงเรี ยน และสังคม
4. จําแนกแยกแยะเหตุผลและความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของห้องเรี ยนโรงเรี ยน และสังคม
ทีตนเองอาศัยอยู่
1. ลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยนตามทีได้รับมอบหมายอย่างต่อเนืองจน
บรรลุเป้ าหมาย
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการทํางานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอย่างต่อเนือง
จนบรรลุเป้ าหมาย
3. เพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการทํางานโดยไม่ละทิ-งงาน
4. จําแนกแยกแยะปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานและหาวิธีแก้ปัญหา
ตามหลักเหตุผลจนสําเร็ จลุล่วง

3
3
2
2
3
3
2
2

3
3
2
2
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ตารางที 22 วิเคราะห์โครงสร้างจํานวนข้อของแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
4. มีความ
พอประมาณ

5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคุม้ กัน

พฤติกรรมบ่งชี-

จํานวนข้อ

1. อุปโภคและบริ โภคในชีวติ ประจําวันของตนเองอย่างประหยัด และ
คุม้ ค่า
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการใช้เครื องอุปโภคบริ โภคของส่วนรวม
อย่างประหยัด และคุม้ ค่า
3. เพียรพยายามและมีความร่ าเริ งแจ่มใส ในการปฏิบตั ิตามหลักความ
พอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ น และฐานะของตนเอง
4. จําแนกแยกแยะแนวทางการดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ ด้วยหลัก
ความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความจําเป็ น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง
1. อุปโภคและบริ โภคในชีวติ ประจําวันของตนเอง อย่างสมเหตุสมผล
โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
2. ร่ วมแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปั จจัย
ทีเกียวข้อง
3. เพียรพยายามอุปโภค บริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้อง
4. จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง
1. วางแผนในการใช้วสั ดุ สิ งของ อุปกรณ์การเรี ยนของตนเอง และ
ปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุทีเกียวข้อง
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการวางแผนการเรี ยน การปฏิบตั ิงานและปรับตัว
เข้ากับสังคมทีเกียวข้อง
3. เพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการวางแผนป้ องกันความเสี ยงและ
เตรี ยมความพร้อมรับการเปลียนแปลงในด้านการเรี ยน การทํางานและ
การดําเนินชีวติ ประจําวัน
4. จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างรู ้เท่าทัน
การเปลียนแปลงทางด้านสังคมและวัตถุ
รวมจํานวน

3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2

2
30
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3.2.7 นํา แบบสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ที ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์เสนอต่ อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความตรงตามเนื-อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
โดยผูเ้ ชียวชาญ กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.2.8 นําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาหาเฉลีย 3.50 ขึ-นไป และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขปรับปรุ ง กําหนดเกณฑ์ดงั นี(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.2.9 นําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีปรับปรุ งแล้ว ไปใช้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างโดยนําคะแนนเฉลียของคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาแปลความหมาย โดยกําหนดเกณฑ์ดงั นีค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการสร้างลักษณะนิสัย
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการจัดระบบ
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนอง
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการรับรู้ต่อสิ งเร้า
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3.2.10 แบบสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ผ่า นการหาประสิ ท ธิ ภ าพ
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( Χ = 4.88, S.D. = 0.24) แล้วนําไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเก็บข้อมูลจากครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง มีแนวทางในการสร้าง ดังนี3.3.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํา มาเป็ น
แนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบการปฏิบตั ิตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.2 ใช้ตวั ชี-วดั พฤติกรรมบ่งชี- และเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับแบบ
สอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อ 3.2
3.3.3 นํา แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ สนอ
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื- อหา (Content Validity) และ
ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผูเ้ ชียวชาญ กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.3.4 นํา แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย งมาหาเฉลี ย 3.50 ขึ-นไป และค่ าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิ น 1.00 ส่ วนทีเป็ น
ข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขปรับปรุ ง กําหนดเกณฑ์ดงั นี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
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3.3.5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้องอยูท่ ีระดับมากทีสุ ด ( Χ = 5.00, S.D. = 0.00)
และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 แบบสัม ภาษณ์ สํา หรั บ ประเมิ นผูเ้ รี ย นด้า นใฝ่ เรี ย นรู้ มี วินัย มี ค วามอดทน
มีส ภาพจิ ตที ดี มี ค วามพอประมาณ มี เหตุ ผล และภูมิ คุ้ม กัน โดยการสัม ภาษณ์ นัก เรี ย น เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง อย่างไม่เป็ นทางการ มีข- นั ตอนดําเนินการสร้าง ดังนี3.4.1 ศึกษาเอกสารตําราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.4.2 ศึกษาเอกสารทีเกี ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือนํามากําหนดเป็ น
กรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.4.3 กําหนดโครงสร้างและประเด็นสัมภาษณ์
3.3.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ สําหรับเก็บข้อมูลพื-นฐานวิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
แล้วนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึ-นเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข
3.4.5 นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบความถูกต้องตามเนื- อหา (Content Validity) และความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity)โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี ยวชาญ ดังนี- (มาเรี ยม
นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ทีใช้
ในการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะผูเ้ รี ยนด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความพอประมาณ
มี เ หตุ ผล และมี ภู มิ คุ้ม กัน พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี ยคะแนนความสอดคล้อ งตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ ชียวชาญและนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
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ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
นําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลียของ Rating Scale
5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.5 ขึ-นไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่า
แบบวิเคราะห์เอกสารทีพัฒนาขึ-น มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
3.4.7 แบบสัมภาษณ์ผา่ นการหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด ( Χ = 5.00, S.D. = 0.00) และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.5 แบบรายงานตนเอง สํา หรับเก็บ รวบรวมข้อมูลด้า นมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินัย
มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี3.5.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของ
ผูเ้ รี ยน
3.5.2 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือนํามาเป็ นกรอบในการสร้างแบบ
รายงานตนเองของผูเ้ รี ยน
3.5.3 สร้างแบบรายงานตนเองของผูเ้ รี ยน
3.5.4 นํา แบบรายงานของผู้เ รี ยนที เสร้ า งขึ- นเสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข
3.5.5 นําแบบรายงานตนเองของผูเ้ รี ยนทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความตรง
ตามเนื- อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยผูเ้ ชี ยวชาญ
กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี- (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
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3.5.6 นําแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของผูเ้ รี ยน มาหาเฉลีย 3.50 ขึ-นไป และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขปรับปรุ ง กําหนดเกณฑ์ดงั นี(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องกันน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
3.5.7 แบบรายงานตนเองผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( Χ = 5.00, S.D. = 0.00) และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ตารางที 23 สรุ ปขั-นตอนที 2 การพัฒนา ( Development: D1) เป็ นออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

1. เพือพัฒนารู ปแบบ วิเคราะห์
การเรี ยนการสอน
เอกสาร
1.1 สังเคราะห์
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนว
พุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
เอกสาร
แบบวิเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูล
เอกสาร
เนื-อหา
พื-นฐานทีได้
(Content
วิเคราะห์ใน
Analysis)
ขั-นตอนที 1

ผลทีได้รับ

โครงร่ างรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตามแนว
พุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ตารางที 23 สรุ ปขั-นตอนที 2 การพัฒนา ( Development: D1) เป็ นออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
1.2 ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ผูเ้ ชียวชาญ แบบประเมิน หาค่าเฉลีย
คุณภาพเพือยืนยัน
ความตรง
ด้านการ
ความ
โดยใช้เกณฑ์
ความเหมาะสมของ เนื-อหา
พัฒนา
สอดคล้องเชิง ค่าเฉลีย
รู ปแบบการเรี ยน
(Content
รู ปแบบการ เนื-อหาเนื-อหา ตั-งแต่ 3.50
การสอนตามแนว
Validity)และ เรี ยนการ
(Content
ขึ-นไปและค่า
พุทธศาสน์เพือ
เชิงโครงสร้าง สอนตาม
Validity)
เบียงเบน
เสริ มสร้าง
(Construct
แนวพุทธ
และเชิง
มาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึง
Validity)
ศาสน์ที
โครงสร้าง
ไม่เกิน 1.00
ประสงค์ตามแนว
และสัมภาษณ์ เสริ มสร้าง (Construct
ส่วนทีเป็ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ผูเ้ ชียวชาญด้าน คุณลักษณะ Validity)
ข้อเสนอแนะ
พอเพียงสําหรับ
รู ปแบบการ
อันพึง
และการ
นํามา
นักเรี ยนชั-น
เรี ยนการสอน ประสงค์
สัมภาษณ์
วิเคราะห์
มัธยมศึกษา
จํานวน 5 คน ตามแนว
เนื-อหา
ตอนปลาย
ปรัชญาของ
(Content
เศรษฐกิจ
Analysis)
พอเพียง
1.3 ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ผูเ้ ชียวชาญ แบบ
หาค่าเฉลีย
คุณภาพแผน
แผนการจัด
ด้านการ
ตรวจสอบ
โดยใช้เกณฑ์
การจัดการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
พัฒนา
คุณภาพ
ค่าเฉลียตั-งแต่
รู ปแบบการ แผนการ
3.50 ขึ-นไป
เรี ยนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และค่า
สอนตาม
เบียงเบน
แนวพุทธ
มาตรฐาน
ศาสน์ที
ไม่เกิน 1.00
เสริ มสร้าง
ส่วน ทีเป็ น
คุณลักษณะ
ข้อเสนอแนะ
อันพึง
นํามา
ประสงค์
วิเคราะห์
เนื-อหา
ตามแนว

ผลทีได้รับ

โครงร่ างรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลายผ่าน
การตรวจสอบ
จากผูเ้ ชียวชาญ

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ผา่ น
การตรวจสอบ
คุณภาพ
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ตารางที 23 สรุ ปขั-นตอนที 2 การพัฒนา ( Development: D1) เป็ นออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

2. เพือพัฒนา
เครื องมือเครื องทีใช้
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
วิเคราะห์
2.1 ศึกษาเอกสาร เอกสาร
ตําราเกียวกับแนวคิด
ทฤษฎีหลักการในวัด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรี ยน

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เอกสาร
ตํารา
เกียวกับ
แนวคิด
ทฤษฎี
หลักการ
ในวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 พัฒนาเครื องมือ สร้างเครื องมือ เครื องมือที
ทีใช้ในการเก็บ
1. แบบ
ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
ทดสอบวัด
เก็บรวมรวม
ผลสัมฤทธิr
ข้อมูล
ทางการเรี ยน
2. แบบสอบวัด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ผลทีได้รับ

แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
เอกสาร
เนื-อหา
(Content
Analysis)

ข้อมูล แนวคิด
ทฤษฎี
ทีเกียวข้อง และ
ลักษณะ
ประเภทของ
เครื องมือ
ในวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
นักเรี ยน

แบบวิเคราะห์
เนื-อหา
(Content
Analysis)

เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
1. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิr
ทางการเรี ยน

การวิเคราะห์
เนื-อหา
( Content
Analysis)
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ตารางที 23 สรุ ปขั-นตอนที 2 การพัฒนา ( Development: D1) เป็ นออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล/
สถิติทีใช้

3. แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
4. แบบ
สัมภาษณ์
5. 1แบบ
รายงานตนเอง

2. แบบสอบวัด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
4. แบบสัมภาษณ์
5. แบบรายงาน
ตนเอง
ผูเ้ ชียวชาญ แบบประเมิน หาค่าเฉลีย เครื องมือทีใช้ใน
จํานวน
ความ
โดยใช้เกณฑ์ การเก็บรวบรวม
5 คน
สอดคล้องเชิง ค่าเฉลีย
ข้อมูล
เนื-อหาเนื-อหา ตั-งแต่ 3.50 ผ่านการ
(Content
ขึ-นไปและ ตรวจสอบ
Validity)
ค่ า เบี ยงเบน คุณภาพจาก
และเชิง
มาตรฐาน
ผูเ้ ชียวชาญ
โครงสร้าง
ไม่เกิน 1.00
(Construct
และส่วน
Validity)
ทีเป็ น
ข้อเสนอแนะ
นํามา
วิเคราะห์
เนื-อหา
นักเรี ยนชั-น 1. แบบ
1.ค่าความ
เครื องมือทีผ่าน
มัธยมศึกษา ทด สอบ
ยากง่าย (p) การหาคุณภาพ
ปี ที 4ทีไม่ใช่ วัดผล
2.ค่าอํานาจ
กลุ่มตัวอย่าง สัมฤทธิr
จําแนก (r)
จํานวน
ทางการเรี ยน และค่าความ
เชือมัน
30 คน

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

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

2.4 ตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพของ
เครื องมือ

ทดลองใช้
(Try Out)

ผลทีได้รับ
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ตารางที 23 สรุ ปขั-นตอนที 2 การพัฒนา ( Development: D1) เป็ นออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล/ เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
2. แบบ
3. ค่าเฉลีย
สอบวัด
( Χ ) และ
คุณลักษณะ ค่าเบียงเบน
อันพึง
มาตรฐาน
ประสงค์
(S.D.)
3. แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
4. แบบ
สัมภาษณ์
5. 1แบบ
รายงาน
ตนเอง

ผลทีได้รับ

ขันตอนที 3 การวิจัย (Research : R2) เป็ นการนําไปใช้ (Implementation: I)
การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั นํา แนวคิ ด ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) ในขั-นการนํา ไปใช้
(Implementation) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ในขั-นการวิจยั
(Research: R2) แล้วนําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embed
the data ใช้รูปแบบการวิจยั แบบฝังตัว (The Embedded Design) ฝังตัวองค์ประกอบเชิงคุณภาพไว้
ในการออกแบบเชิ งปริ มาณ (Creswell, 2011) ร่ วมกับการใช้รูปแบบการวิจยั Pre-Experimental
Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน และหลัง
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เรี ยน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 144) และรู ปแบบการวิจยั แบบ
อนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times Series Design (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-127)
วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาํ เนินการ
หลัง จากการดํา เนิ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน พัฒนาเครื องมื อประกอบ
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื องทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั
โดยมีข- นั ตอนในการดําเนินการทดลอง ดังต่อไปนี1. ขอเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแก้งคร้อ
วิทยา เพื อขอความอนุ เคราะห์ใ นการทดลองใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4
2. ชี-แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบและทําความ
เข้าใจเกี ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน วิธีการเรี ยน การวัดและประเมินผล และกิจกรรมทีต้อง
ปฏิบตั ิ
3. วัด และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิr ทางการเรี ย นในรายวิช าสั ง คมศึ ก ษา และประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุม้ กัน ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
4. จัดการเรี ยนรู้ ตามตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้วประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กัน
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1
5. จัดการเรี ยนรู้ ตามตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้วประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กัน
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2
6. วัด และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิr ทางการเรี ย นในรายวิช าสั ง คมศึ ก ษา แล้วประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุม้ กัน ในระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ฯ มี 2 ประเภท คือ เครื องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี1. เครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่
1.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้
1.3 คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
2.2 แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แบบสัมภาษณ์ สําหรับเก็บข้อมูลด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินัย มีความอดทน
มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
2.5 แบบรายงานตนเองของผูเ้ รี ยน สําหรับเก็บข้อมูลด้านใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินัย มีความ
อดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั-งนี- ได้แก่
1. ประชากรในการวิจยั ครั-งนี- เป็ นนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนแก้งคร้อ
วิทยา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในปี การศึกษา 2557 จํานวน 11 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ
40 คน รวมจํานวนทั-งหมด 440 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั-งนี- เป็ นนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4/2 จํานวน 40 คน
ทีเรี ยนรายวิชาพระพุทธศาสนาในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อําเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก
แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั-งนี- เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experiment Design ) ทีมีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อน
และหลังทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2553) เพือ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิr ทางการเรี ย น และประยุกต์ใช้ร่วมกับ รู ป แบบการวิจยั แบบอนุ กรมเวลา
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สมมูล Equivalent Times Series Design (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-127) เพือศึกษาพัฒนาการ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีแบบแผนการวิจยั ดังนีThe One –Group Pretest-Posttest Design
ทดลอง
X

สอบก่อน
T1

สอบหลัง
T2

T1 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
X แทน การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ-น
T2 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนหลังเรี ยน
Equivalent Times Series Design
วัด
O1

ทดลอง
X

วัด
O2

ทดลอง
X

วัด
O3

ทดลอง
X

วัด
O4

O1 แทนการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
X แทนการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ-น
O2 แทนการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลังการจัดการเรี ยนการสอน ครั-งที 1
X แทนการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ-น
O3 แทนการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลังการจัดการเรี ยนการสอน ครั-งที 2
X แทนการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ-น
O4 แทนการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระยะติดตามผลหลังการจัดการเรี ยนการสอน
เนื-อหาทีนํามาใช้ในการทดลอง
เนื-อหาทีนํามาใช้ในการทดลอง เป็ นเนื- อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 ระดับชั-น
มัธยมศึกษาปี ที 4 ในสาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรี ยนรู้ คือ หน่วยการ
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เรี ยนรู้ที 1 เรื องเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2 เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หน่วยการเรี ยนรู้ที 3 เรื องระบบสหกรณ์ หน่วยการเรี ยนรู้
ที 4 เรื อง การรวมกลุ่มเพือพัฒนาชุมชน และหน่วยที 5 เรื องเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวตั น์
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาสังคมศึกษา ชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4 ใน
ครั-งนี- ใช้เวลาทดลองทั-งสิ- น 20 สัปดาห์ โดยจัดการเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 1 ชัวโมง ในภาค
เรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 รวมเป็ นเวลา 20 ชัวโมง
ตารางที 24 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้
(Implementation: I) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
เพือศึกษาประสิ ทธิผล
การใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล
/กลุ่ม
ตัวอย่าง
นักเรี ยนชั-น
1. ขอเอกสารจาก
มัธยมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ปี ที 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีกําลัง
ถึงผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนแก้งคร้ อวิทยา ศึกษาในปี
การศึกษา
เพือขอความ
2557
อนุ เคราะห์ใ นการ
โรงเรี ยน
ทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตาม แก้งคร้อ
วิทยา
แนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะ จํานวน
40 คน
อันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั-นมัธยมศึกษาปี ที 4
2. ชี- แจงรายละเอียด
การใช้รูปแบบการเรี ยน
วิธีการเรี ยน การวัดและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมทีต้องปฏิบตั ิ

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
1. รู ปแบบการ 1. ค่าเฉลีย
เรี ยนการสอน 2. ส่ วน
2. แผนการ
เบียงเบน
จัดการเรี ยนรู้ มาตรฐาน
3. คู่มือ
การใช้
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
4. แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิr
ทางการเรี ยน
วิชาสังคม
ศึกษา
5. แบบ
สอบวัด
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตนเอง

ผลทีได้รับ

ได้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีผ่านการนําไปใช้จริ ง
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ตารางที 24 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้
(Implementation: I) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

3. วัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิrทางการ
เรี ยนในรายวิชาสังคม
ศึกษา และประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อน
การจัดการเรี ยน
การสอน
4. จัดการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอน และประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลังการจัดการเรี ยน
การสอน ครั-งที 1
5. จัดการเรี ยนรู้ตามตาม
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอน และประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลังการจัดการเรี ยน
การสอน ครั-งที 2
6..วัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิrทางการ
เรี ยนในรายวิชาสังคม
ศึกษา และประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประสงค์ตาม

แหล่งข้อมูล เครื องมือทีใช้
/กลุ่ม
ในการวิจยั
ตัวอย่าง
6. แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
7. แบบ
สัมภาษณ์
8. แบบ
รายงาน

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติทีใช้

ผลทีได้รับ
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ตารางที 24 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้
(Implementation: I) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล เครื องมือทีใช้
/กลุ่ม
ในการวิจยั
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติทีใช้

ผลทีได้รับ

แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระยะ
ติดตามผลหลังการ
จัดการเรี ยนการสอน

ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation: E) และ
ปรับปรุ งรู ปแบบการเรียนการสอน
ขั-นตอนนี- เป็ นการประเมินผลตามแบบจําลอง ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012)
ร่ ว มกับ แนวคิ ด การวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and Development) ในขั-น ของการพัฒ นา
(Development: D2) โดยการนําข้อมูลผลการทดลองใช้ภาคสนามมาวิเคราะห์พิจารณาประเมินผล
และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษานักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. ศึกษาพัฒนาการคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงใน
ด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันทีเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ศึ ก ษาผลการนํา รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ขยายผลโดยใช้เนื- อหาของสาระอืน ๆ ทั-งหมดในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศักราช 2551

123

วิธีดาํ เนินการ
ขั-นตอนนี- เป็ นการนํา ข้อมูล ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนมาพิจารณา
ประเมินผล และปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาปลายโดยมีวธิ ีดาํ เนินการ ดังนี1. ตรวจให้คะแนนวัดผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา และนําคะแนน
ทีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพือตรวจสอบสมมติฐาน
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบวัด และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง แล้วนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพือตรวจสอบ
สมมติฐาน
3. วิเคราะห์เนื-อหา (Content Analysis) และประมวลผลสรุ ปข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง และการรายงานตนเอของนักเรี ยนด้วยวิธีการบรรยายเชิ ง
พรรณนา ในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กัน
เพือตรวจสอบสมมติฐาน
4. นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ขยายผล
จํานวน 4 สาระ คือ สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวติ ในสังคม สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ โดยใช้ผรู้ ่ วมวิจยั จากครู
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา
4.1 เกณฑ์คดั เลือกผูร้ ่ วมวิจยั มีดงั นี- 1) ปฏิบตั ิการสอนในสาระทีได้รับมอบหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี 2) เป็ นครู ทีมีวทิ ยฐานะไม่ตากว่
ํ า ครู ชาํ นาญการพิเศษ และ 3) มีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา ได้ครู ทีเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั สาระละ 1 คน รวม จํานวน 4 คน
ดังนี4.1.1 สาระศาสนาศีลธรรม จริ ยธรรม
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั-น ม.5/3 จํานวน 40 คน
ผูร้ ่ วมวิจยั คือ นางสาวธันญา ตีรชาติ ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ
4.1.2 สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั-น ม.6/2 จํานวน 40 คน
ผูร้ ่ วมวิจยั คือ นางเข็มคิด ครบุรี ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการรพิเศษ
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4.1.3 สาระประวัติศาสตร์
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั-น ม.4/5 จํานวน 40 คน
ผูร้ ่ วมวิจยั คือ นางลําใย งอกนาวัง ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ
4.1.4 สาระภูมิศาสตร์
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั-น ม.5/2 จํานวน 40 คน
ผูร้ ่ วมวิจยั คือ นางมลิวลั ย์ เขียวชัยภูมิ ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ
4.2 เนื- อหาทีใช้ในการทดลองใช้ขยายผลในแต่ละสาระในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดโดยเลือกมาตรฐานการเรี ยนรู้ละ 1 หน่ วยการเรี ยนรู้
ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้ จํานวน 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชัวโมง รวมเป็ น 10 ชัวโมง ใช้เวลา
ทดลอง ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 ดังตารางที 25
ตารางที 25 หน่วยการเรี ยนรู้ จํานวนชัวโมงในสาระของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมทีนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้ขยายผล
สาระที
1. ศาสนาศีลธรรม
จริ ยธรรม

มาตรฐาน
ที

ตัวชี-วดั ที

หน่วย
การเรี ยนรู ้

จํานวน
ชัวโมง

รวม
ชัวโมง

ส 1.1

ข้อ 13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ
อริ ยสัจ 4 หรื อหลักคําสอนของ
ศาสนาทีตนนับถือ
ข้อ 4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที
เกียวเนืองกับวันสําคัญทางศาสนา
และเทศกาลทีสําคัญของศาสนาทีตน
นับถือและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ข้อ 3 ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผอู้ ืน ประพฤติเพือเป็ นพลเมืองดี
ของประเทศ ชาติและสังคมโลก
ข้อ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที
สําคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ พร้อมทั-งเสนอแนวทางแก้ไข
ข้อ 2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ข้อ 3 วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิ พลของประเทศในทวีป
ยุโรปไปยังทวีปอเมริ กา แอฟริ กา
และเอเชีย

หลักธรรม
พระพุทธศาสนา

5

10

วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5

ส 1.2

2. หน้าทีพลเมือง
วัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม

ส 2.1

ส 2.2

3. ประวัติศาสตร์

ส 4.1

ส 4.2

การปฏิบตั ิตน
เป็ นพลเมืองดี

5

10

ปัญหาการเมือง
ไทย

5

การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์
การขยายอิทธิผล
ของประเทศ
ในยุโรป

3

3

10
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ตารางที 25 หน่วยการเรี ยนรู้ จํานวนชัวโมงในสาระของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมทีนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้ขยายผล (ต่อ)
สาระที

4. ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน
ที

ตัวชี-วดั ที

ส 4.3

ข้อ 4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สําคัญทั-งชาวไทยและต่างประเทศ

ส 5.1

ข้อ 4 ประเมินการเปลียนแปลง
ธรรมชาติในโลกว่าเป็ นผลมาจากการ
กระทําของมนุษย์และหรื อธรรมชาติ
ข้อ 3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ส 5.2

หน่วย
การเรี ยนรู ้

จํานวน
ชัวโมง

ผลงานของบุคคล
สําคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติ
ไทย
ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ

4

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ งแวดล้อม

5

รวม
ชัวโมง

10

5

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิจยั ครั-งนี- ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ
และประมวลข้อสรุ ปด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน โดยใช้ค่าเฉลีย
( Χ ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
3. วิเคราะห์พฒั นาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กัน
โดยใช้ค่าเฉลีย ( Χ ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื-อหา (Content Analysis) และ
ประมวลผลสรุ ปข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการรายงานตนเองด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
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ตารางที 26 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง

1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิr
ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษานักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน

ทดสอบ

นักเรี ยนโรงเรี ยน แบบวัด
แก้งคร้อวิทยา
ผลสัมฤทธิr
ทีกําลังศึกษาอยู่ ทางการเรี ยน
ในชั-นมัธยมศึกษา
ปี ที 4 ปี การศึกษา
2557 จํานวน
40 คน

2. ศึกษาพัฒนาการ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้าน มีความใฝ่ เรี ยนรู้
มีวินยั มีความอดทน
มีความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. สอบวัด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2. ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. สัมภาษณ์
ครู ผสู้ อน
เพือนและ
ผูป้ กครอง
4. รายงาน
ตนเอง

นักเรี ยนโรงเรี ยน
แก้งคร้อวิทยา
ทีกําลังศึกษาอยู่
ในชั-นมัธยมศึกษา
ปี ที 4 ภาคเรี ยนที
1 ปี การศึกษา
2557 จํานวน
40 คน

วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

1. สอบวัด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2. ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. สัมภาษณ์
ครู ผสู้ อน
เพือนและ
ผูป้ กครอง
4. รายงาน
ตนเอง

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
1. ค่าเฉลีย
(Χ )
2. ค่าส่ วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
3. t-test
dependent
1.ค่ าเฉลีย
(Χ )
2. ค่าส่ วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
3.วิเคราะห์
เนื- อหา
(Content
Analysis)

ผลทีได้รับ

ผลการเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิrทางการ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
พัฒนาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้
มีวินยั มีความอดทน
มีความพอประมาณ
มีเหตุผล และ
มีภูมิคุม้ กันของ
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะประสงค์
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ใน 4 ระยะเวลา
และประมวล ผลสรุ ป
ข้อมูลจากการ
การสัมภาษณ์ และการ
รายงานตนเองของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
บรรยายเชิงพรรณนา
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ตารางที 26 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั-นตอนที 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง

3. ศึกษาผลการนํารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลายไป
ทดลองขยายผลกับเนื- อหา
สาระในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน
4 สาระจากผูร้ ่ วมวิจยั
ซึงเป็ นครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโรงเรี ยน
แก้งคร้อวิทยา สาระ 1 คน
รวม 4 คน

นํารู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือ
เสริ มสร้าง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามแนวของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
สําหรับ
นักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษา
ตอนปลายไป
ใช้ขยายผลใน
สาระที 1
ศาสนา
ศีลธรรม
จริ ยธรรม สาระ
ที 2 หน้าที
พลเมือง
วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิต
ในสังคม
สาระที 4
ประวัติศาสตร์
และสาระที 5
ภูมิศาสตร์

นักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรี ยน
แก้งคร้อวิทยา
ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน
4 ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนละ
40 คน
สาระละ
1 ห้องเรี ยน

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติทีใช้
1. ค่าเฉลีย
1. แบบวัด
ผลสัมฤทธิr
(Χ )
ทางการเรี ยน
2. ค่าส่ วน
2. สอบวัด
เบียงเบน
คุณลักษณะอัน มาตรฐาน
พึงประสงค์
(S.D.)
3. ประเมิน
3.วิเคราะห์
คุณลักษณะอัน เนื- อหา
พึงประสงค์
(Content
4. สัมภาษณ์
Analysis)
ครู ผสู้ อน
เพือนและ
ผูป้ กครอง
5. รายงาน
ตนเอง

ผลทีได้รับ

การยืนยันผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษะอันพึง
ประสงค์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตั ถุประสงค์ดงั นี- 1) เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งสํา หรั บ
นักเรี ยน ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี- 2.1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ:
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในช่วงเวลาก่อนและหลังเรี ยน 2.2) เพือเปรี ยบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้ า งคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งสําหรั บ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยน
การสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน มี
พัฒนาการเป็ นอย่างไร และ 3) เพือขยายผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในเนื- อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรมตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั-น พื- น ฐาน พ.ศ.2551 ในการวิจ ัย ครั- งนี- ผูว้ ิจยั ใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) ร่ วมกับการออกแบบเชิงระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์
(Joyce and Weil, 2009: 9) ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การ
ผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embed the Data ซึ งใช้รูปแบบการวิจยั แบบฝังตัว (The Embedded Design)
โดยฝังตัวองค์ประกอบเชิงคุณภาพไว้ในการออกแบบเชิงปริ มาณ (Creswell and Clark, 2011: 67)
ร่ วมกับการใช้รูปแบบการวิจยั Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน The One-Group Pretest-Posttest Design
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(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 144) และรู ปแบบการวิจยั แบบอนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times Series
Design (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 126-127) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั-นตอนการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) 4 ขั-นตอน ดังนี- 1) ขั-นตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) ศึกษาข้อมูล
พื-นฐาน 2) ขั-นตอนที 2 การพัฒนา (Develop: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3) ขั-นตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และ 4) ขั-นตอนที 4
การพัฒนา (Research: D2) การประเมิน และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เพือเสริ ม สร้ างคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนีตอนที 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ตอนที 2 ประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย น
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที 3 ผลของการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ขยายผลในเนื- อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธสักราช 2551
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนีตอนที 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื-นฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสัมภาษณ์ครู ผสู้ อน นักเรี ยนและผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนการ
ดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง ดังตารางที 27
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ตารางที 27 ผลการสัมภาษณ์ครู ผสู้ อน นักเรี ยนและผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
การดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ครู ผสู ้ อน

นักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ผลการสัมภาษณ์
การดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนในด้านการเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู ้หรื อปรับเปลียนพฤติกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การปรับเปลียนพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ และการแสดงบทบาทของครู ตามหลัก
กัลยาณมิตร 7 มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
การมี ส่ว นร่ ว มของนักเรี ย นในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การลงมื อ ปฏิ บัติ ด้ว ยตนเอง
การเรี ย นรู ้ ห ลัก ความจริ ง การพิ จ ารณาหาเหตุ ผ ลตามหลัก โยนิ โ สมนสิ ก าร การรู ้ จัก
พอประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายทรัพย์ การบริ โภคอาหาร และการกระทําต่าง ๆ
การรู ้จกั กาลเวลาอันเหมาะสม เช่น การตรงต่อเวลา การรู ้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการปฏิบตั ิทีเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ และการนําความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ทีเรี ยนนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
มี ค วามต้อ งการให้ นัก เรี ย นที อยู่ใ นความปกครอง สามารถนํา ความรู ้ ที ได้จ ากการจัด
การเรี ยนรู ้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่าพอเพียงได้

จากตารางที 27 ผลการสัมภาษณ์ครู ผสู้ อน นักเรี ยนและผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนการดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง ส่ วนใหญ่มีความเห็น สรุ ปได้ดงั นี- ในส่ วนของครู ผสู้ อน
พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยในด้านการดูแลเอาใจใส่ ในด้านการเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู้หรื อ
การปรับเปลียนพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ และการแสดงบทบาทของครู ตามหลักกัลยาณมิตร 7 และ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพือฝึ กทักษะกระบวนการคิดตามหลัก โยนิ โสมนสิ การ ในส่ วนของ
นักเรี ยน พบว่า มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้อย ในด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
หรื อลงมือปฏิ บ ตั ิด้วยตนเอง การเรี ย นรู้ หลัก ความจริ ง การพิจารณาหาเหตุ ผลตามหลัก โยนิ โส
มนสิ การ การรู้ จกั ความพอประมาณในด้านการอุปโภค บริ โภค การรู้ จกั กาลเวลาอันเหมาะสม
การรู้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบตั ิทีเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ และการนําความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ ทีเรี ยนนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ในส่ วนของผูป้ กครอง
พบว่า มีความต้องการให้นกั เรี ยนทีอยูใ่ นความปกครอง สามารถนําความรู้ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงได้
2. ผลการพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ฉบับร่ าง)
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รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์ ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํ า หรั บ นัก เรี ย นชั-น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ฉบับร่ าง) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุ ณภาพความเหมาะสมของรู ปแบบ โดยผูท้ รงวุฒิ จํานวน 5 คน
เพือตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ งผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความเชียวชาญด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านพระพุทธศาสนา และด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากการตรวจสอบและการสั ม ภาษณ์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ นได้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงมีรายละเอียดดังนี2.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระแสโลกาภิวตั น์ทาํ ให้ประเทศไทยได้นาํ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมโดยมุ่งพัฒนาและดําเนิ นการตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทุนนิ ยม จึงก่อให้เกิ ดความเสี ยหายในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไทยเป็ นอย่างมาก จึงมีการเสนอทางออกให้กบั การแก้ไขเพือให้สังคมไทยรอดพ้น
และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมันคงและยังยืนในยุคโลกาภิวตั น์ โดยการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นหลักปฏิ บ ตั ิ ตนของประชาชนทุ กระดับ (สํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย,์ 2549) สอดคล้องแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน มาตรา
78 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและสังคม
แห่ งชาติ ตั-งแต่ฉบับที 8-10 (พ.ศ. 2540-2554) และต่ อเนื องถึ งแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและ
สังคมแห่ งชาติในปั จจุบนั ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็ นหลักในการปฏิบตั ิของประชาชนทุกระดับ และขับเคลือนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ทีได้กาํ หนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูอ่ ย่างพอเพียง พร้อมทั-งนโยบายขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา
ซึงมีเป้ าหมายเสริ มสร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง ดังทีคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การสอน (2554: 5) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ได้กล่าวว่า ผูท้ ีมีคุณลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียง จะต้องมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง มีการรู้จกั ประมาณตน รู้จกั
ศักยภาพของตนทีมีอยู่ และรู้จกั สภาพ แวดล้อมของชุมชนหรื อสังคมทีอาศัยอยู่ มีการปฏิบตั ิตน
อย่างมีเหตุผล บนพื-นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด
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ทําโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ และมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว พร้อมรับผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทั-งภายในและภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
เมื อศึ กษาแนวพระราชดําริ ในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จะเห็ นได้ว่า
พระองค์ท่านได้ทรงประยุกต์แนวคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเน้นการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ดังความในตอนหนึงในพระราชกระแสทีว่า
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิงกว่านี-อีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี-ก็พอแค่น- นั เอง คนเราถ้าพอใน
ความต้องการก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิด
อันนี- มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยูเ่ ป็ นสุข พอเพียงนี-อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน...”
(มูลนิธิชยั พัฒนา, 2558)

ความในพระราชดํารัสนี- ช- ี ให้เห็นขอบข่ายในบริ บทของเศรษฐกิ จพอเพียงทีว่าด้วย
หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรื อทางสายกลาง ทีมุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุ ดโต่ง โดย
ลดระดับลงให้เพียงพอต่อความจําเป็ น ดํารงชีวติ ทีเรี ยบง่าย พึงตนเองได้ บริ โภคอย่างพอเพียง ลดการ
พึ งพาจากต่ า งประเทศ ซึ งจะเป็ นการเดิ น ทางสายกลางตามหลั ก มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทาตามหลั ก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีมีหลักการสําคัญคือหลักของเหตุและผลสิ งต่าง ๆ
ทีเกิ ดมาในโลกนี- ซึงเป็ นผล ล้วนเกิ ดมาจากเหตุท- งั สิ- น เมือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตั-งอยู่หลัก
ของเหตุ ผล การดํา เนิ น ชี วิตต่ า ง ๆ ได้แก่ การเรี ย นการสอน การแก้ปั ญหาต่ า ง ๆ จะต้อ งอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู้แบบพุทธหรื อกระบวนการแห่ งปั ญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2544: 13) สาระสําคัญ
ของกระบวนการเรี ยนรู้ แบบพุทธนั-น ได้แยกกระบวนการเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์ออกเป็ น 3 ขั-นตอน คือ
ขั-นตอนแรกเป็ นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม ขั-นตอนทีสอง เป็ นการใช้หลักโยนิโสมนสิ การ
และขั- น ตอนที สาม เป็ นธรรมานุ ธ รรมปฏิ บ ั ติ ทั- ง หมดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา โดยเริ มจากเมือรับข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และ
ครบถ้วนแล้ว กระบวนการเรี ยนรู้ ต่อมา คือ การคิดเอาสิ งทีรับรู้ น- นั มาย่อยจัดระเบียบ เป็ นการคิด
อย่า งถู ก วิธี (โยนิ โ สมนสิ ก าร) และสุ ด ท้า ยเป็ นการปฏิ บ ัติ การปฏิ บ ัติ น- ี เป็ นจุ ด สํา คัญ ที ทํา ให้
การศึกษาแบบตะวันตกหลายสํานักทีเน้นการใช้ความคิดล้วน ๆ เป็ นการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญา
ส่ วนการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญาแล้วยังต้องอาศัยการ
ปฏิบตั ิเป็ นส่ วนสําคัญอีกด้วย
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติข- นั พื-นฐาน (O-NET) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่ วงชั-นที 4 ชั-นมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยน
แก้งคร้อวิทยา สํานักงานเขตพื-นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคะแนนเฉลียในระดับประเทศ
ในสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลียตําสุ ดคือ 29.31 ดังนั-น สาระเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นสาระการเรี ยนรู้
ที โรงเรี ย นแก้ง คร้ อ วิท ยา จะต้อ งเร่ ง พัฒ นาคะแนนเฉลี ยของโรงเรี ย นซึ งตํากว่า คะแนนเฉลี ย
ระดับประเทศและคะแนนตําทีสุ ดในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับการสํารวจสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ ก บั การดําเนิ นชี วิตอย่างพอเพียงของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา โดยผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ครู สังคมศึกษา และผูป้ กครองนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีความต้องการให้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลักปรโตโฆสะหลักโยนิโสมนสิ การ
หลักสัมมาทิฏฐิ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือเป็ นภูมิคุม้ กันในสังคมโลกาภิวตั น์
ต่อไป
2.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี ยวกับการวิจยั
และการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน แนวคิด ทฤษฎีพฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ แนวคิดทีนํามาใช้ในการเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี2.2.1 แนวคิดหลักการวิจยั และพัฒนา และการวิจยั เชิงผสมผสานวิธี
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D ) เป็ นการวิจยั
ประเภทหนึ งทีนํามาใช้ในวงการศึกษา โดยมีเป้ าหมายเพือแสวงหาความรู้ โดยมีข- นั ตอนของการวิจยั
คือ ดําเนินการวิจยั ก่อนแล้วจึงนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และเมือได้นวัตกรรมแล้วจึง
นํานวัตกรรมทีได้ไปใช้ดาํ เนินการวิจยั อีกครั-งหนึง หลังจากนั-นจึงนําผลหรื อนวัตกรรมทีได้จากการ
นํา ไปใช้ไ ปพัฒนาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโดยมี ข- นั ตอนในการวิจยั ตามลํา ดับ ต่อไปนี- ขั-นตอนที 1 วิจยั
(Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื-นฐานจากสภาพการปฏิบตั ิจริ ง ปั ญหาทีเกิดขึ-น หรื อการประเมิน
ความต้องการจําเป็ นของกลุ่มเป้ าหมายและผูเ้ กียวข้อง รวมทั-งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั
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การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วนําผลทีได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ ข- นั ตอนที 2 พัฒนา
(Develop: D1)เป็ นการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยนําผลจากขั-นตอนที 1 (R1)
ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ทําให้นวัตกรรมทีพัฒนาขึ-นสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย และในขั-นการพัฒนานี- จะต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพก่อน
แล้วจึงไปขั-นตอนที 3 วิจยั (Research: R2) เป็ นขั-นตอนทีนํานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
ดําเนิ นการประเมินระหว่างใช้และเมือใช้แล้วไปสู่ ข- นั ตอนที 4 พัฒนา (Develop: D2) เป็ นขั-นทีมีการ
ประเมินผลนวัตกรรม หรื อบางกรณี อาจจําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ ก็สามารถ
ดําเนิ นการปรับปรุ งนวัตกรรมอีกครั-งหนึ ง กระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจยั
และพัฒนาในการพัฒนาการศึกษา (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 230)
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็ นการวิจยั ที
ผสมผสานวิธีการวิจยั ทั-งทางเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ สามารถดําเนิ นการได้ในขั-นตอนใดขั-นตอน
หนึงหรื อระหว่างขั-นตอนภายในเรื องเดียวกัน หรื อการผสมผสานในเรื องเดียวกันแต่กระทําในลักษณะ
ต่อเนือง (รัตนะ บัวสนธ์, 2553: 52) ซึ ง ครอสเวล (Creswell, 2011) ได้เสนอแนวคิดและวิธีผสมผสาน
ข้อมูลไว้วา่ การผสมผสานข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพทําให้นกั วิจยั เข้าใจปั ญหาได้ดีข- ึนกว่า
การใช้ขอ้ มูลด้านเดียว การผสมผสานข้อมูลมี 3 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
แล้วนําผลการวิเคราะห์มารวมกันในขั-นตอนแปลผล 2) การเชือมข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพเข้า
ด้วยกันโดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดที 1 นําไปสู่ ความต้องการของข้อมูลชุ ดที 2 และ3) การให้
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื องจากข้อมูลเชิงคุณภาพฝังตัวอยู่ขา้ งในของข้อมูล
เชิงปริ มาณ จึงทําให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเป็ นข้อมูลทีสนับสนุนข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึ งสอดคล้องกับมาเรี ยม
นิลพันธุ์ (2551: 310) ทีกล่าวไว้วา่ การวิจยั เพือค้นหาความรู้ความจริ งจะสมบูรณ์ได้ตอ้ งอาศัยการ
วิจยั แบบผสมผสานวิธี มาช่ วยเสริ มซึ งกันและกัน การวิจยั เชิ งคุ ณภาพจะช่ วยให้ผูว้ ิจยั เกิ ดความ
กระจ่างชัดเกี ยวกับเหตุการณ์ ทีปรากฏอยู่ในขณะเดี ยวกัน การวิจยั เชิ งปริ มาณจะเสนอวิธีการตัดสิ น
ข้อเท็จจริ งเกี ยวกับปรากฏการณ์ ที ได้จากการวิจยั เชิ งคุ ณภาพนั-นถู กต้องหรื อไม่ อย่างไร สามารถ
นําไปใช้อา้ งอิงในกรณี อืน ๆได้มากน้อยเพียงใด จากความ สัมพันธ์ของการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ สามารถกล่าวได้วา่ การวิจยั เชิงคุณภาพจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกียวกับสิ งใดสิ งหนึงก่อน
และการวิจยั เชิงปริ มาณจะช่วยให้เกิดความแม่นยํามากขึ-นในสิ งนั-น
ในงานวิจยั ครั-งนี- ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนา
เพือสร้ า งรู ป แบบการเรี ย นการสอนที สอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาและความต้อ งการจํา เป็ นจาก
สภาพการณ์ทีเป็ นจริ งและสภาพทีคาดหวัง ภายใต้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ที
เกี ยวข้อง รวมถึ ง การนํารู ป แบบทีสังเคราะห์ ข- ึนนี- ไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ โดยมี การตรวจสอบและ
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ปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ นงานตามขั-นตอนระเบี ย บวิธี ก ารวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research) โดยใช้รูปแบบวิจยั แบบฝังตัว (Embed the data)
2.2.2 แนวคิ ด หลัก การและทฤษฎี เ กี ยวกับ การออกแบบระบบการเรี ย น
การสอน
การสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในครั-งนี- ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model
ของครู ส (Kruse, 2012) และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil,
2009: 9) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
แบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส
(Kruse, 2012) ใช้วิธีการเชิงระบบ โดยมีวิธีดาํ เนินการ 5 ขั-นตอน ประกอบด้วย 1) ขั-นการวิเคราะห์
(Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง 2) ขั-นการ
ออกแบบ (Design) เป็ นการระบุกิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผลการเรี ยนการสอน
การเลือกสื อ และวิธีการจัดการเรี ยนการสอน 3) ขั-นการพัฒนา (Development ) เป็ นการพัฒนาแผนการ
สอน พัฒนานวัตกรรมทีใช้ และเครื องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
4) ขั-น
การนําไปใช้ (Implementation) เป็ นการนําแผนการสอน นวัตกรรมและเครื องมือวัดผลไปใช้ใน
สถานการณ์ จริ ง และ 5) ขั-น การประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นการประเมิ น แผนการสอน และ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนทุกองค์ประกอบเพือยืนยันประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and
Weil, 2009) ได้เสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ มจากเสนอภาพเหตุการณ์ใน
ห้องเรี ยน (Scenario) ด้วยวิธีการเล่าเรื อง มีครู และนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดง เป็ นการจําลองเหตุการณ์จริ ง
ทีเกิดขึ-นในห้องเรี ยนเพือนําไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ 1)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน คือ กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) ระบบ
สังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction ) และระบบสนับสนุ น (Support
System) 2) การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) และ 3) สาระความรู้ ทักษะใน
การปฏิบตั ิงาน และสิ งทีส่ งเสริ มในการเรี ยนการสอน (Instruction and Nurturant Effects)
ในการวิจยั ครั- งนี- ผูว้ ิจยั ได้ด ํา เนิ น การวิจ ัย และพัฒ นา (Research and
Development) โดยใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี ( Mixed Methods Research) ประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แนวคิดในการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2012) และ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009)
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2.2.3 แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ตามแนวพุทธศาสน์ที สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธเพือเสริ มสร้ า งคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 4 หลักธรรม
ได้แก่
2.2.3.1 หลักปรโตโฆสะคื อ เสี ยงจากผูอ้ ื น การกระตุ ้นหรื อชักจูงจาก
ภายนอก เช่น การสังสอน การแนะนํา การถ่ายทอด การโฆษณา การบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ชี- แจง
อธิ บาย การเรี ยนรู้จากผูอ้ ืนในสิ งทีดีงามถูกต้องจากบุคคลทีเป็ นกัลยาณมิตรทีเป็ นบุคคลผูเ้ พียบพร้อม
ด้วย คุณสมบัติทีจะสังสอน แนะนํา ชี- แจง ชักจูงช่วยบอก ช่วยสอน หรื อเป็ นตัวอย่างให้ผอู้ ืนดําเนินไป
ในแนวทางแห่งการฝึ กฝนอบรมอย่างถูกต้อง ผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นคน
ดี เป็ นคนมีปัญญาและเป็ นคนมีคุณธรรมตาม กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิ โย (น่ ารัก) ครุ (น่ า
เคารพ) ภาวนีโย (น่าเจริ ญใจ) วตฺ ตา จ (รู้จกั พูดให้ได้ผล) วจนกฺขโม (ทนต่อถ้อยคํา) คมฺ ภีร}ฺ จ กถํ
กตฺ ต า (แถลงเรื องลํ-า ลึ ก ได้) และโน จฏฺ ฐาเน นิ โ ยชเย (ไม่ ชัก จู ง ไปในทางเสื อมเสี ย ) ซึ งเป็ น
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปั จจัยทางสังคม ซึ งเป็ นวิธีการแห่ งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552:
622-633)
2.2.3.2 หลัก โยนิ โสมนสิ ก าร หมายถึ ง การทํา ในใจโดยแยบคาย
ซึงเป็ นหลักของการคิดทีทําให้มนุษย์รู้จกั มอง รู้พิจารณาสิ งทั-งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจัย
สื บ ค้นจากต้นเหตุ ตลอดทางจนถึ งผลสุ ดท้ายที เกิ ดแยกแยะเรื องออกให้เห็ นตามสภาวะที เป็ นจริ ง
ซึงทําให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่ งปั ญญา โดยโยนิโสมนสิ การ ในคัมภีร์
ชั-นอรรถกถาและฎีกาได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็ นแง่ ๆ คือ อุบาย
มนสิ การ (คิดถูกวิธี ปถมนสิ การ (คิดมีระเบียบ) การณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล)และอุปปาท
กมนสิ การ (คิดเร้ากุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671) ถ้าบุคคลไม่รู้จกั โยนิโสมนสิ การ
กัลยาณมิตรจะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ซึ งโยนิโสมนสิ การ ไม่ใช่ตวั ปั ญญา แต่เป็ นปั จจัยให้เกิดปั ญญา
คือ ทําให้เกิ ดสัมมาทิฐิ นอกจากนั-น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 676-727) ได้ประมวลโยนิ โส
มนสิ การเป็ นแบบใหญ่ ๆ 10 วิธีคือ วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก วีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็ นอยูป่ ั จจุบนั และวิธี
คิดแบบวิภชั วาท
ในการวิจยั ครั- ง นี- ผูว้ ิจยั ใช้หลักโยนิ โสมนสิ ก าร ในส่ วนของ
การณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล) และโยนิ โสมนสิ การทีมุ่งสกัดหรื อบรรเทาตัณหา ได้แก่ วิธีคิด
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แบบคุ ณโทษและทางออกวิธี คิ ดแบบคุ ณค่ าแท้คุ ณค่ า เที ย ม วิธี คิดแบบเร้ าคุ ณธรรม วิธี คิ ดแบบ
เป็ นอยูป่ ั จจุบนั และวิธีคิดแบบ วิภชั วาท นอกจากนั-นโยนิโสมนสิ การยังเป็ นปั จจัยเกื-อหนุนให้เกิด
คุณลักษณะความพอเพียงในด้านความมีเหตุผล
2.2.3.3 หลักไตรสิ กขา เป็ นแกนนําแห่ งกระบวนการของการศึกษา
ได้แก่ สัมมาทิฐิ เมือสัมมาทิฐิเป็ นแกนนํา และเป็ นฐานแล้ว กระบวนการของการศึกษาภายในตัว
บุคคลก็จะดําเนินไปได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ขั-นตอนใหญ่ เรี ยกว่า ไตรสิ กขาคือ ขั-นตอนที 1 การฝึ กฝน
อบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกาย วาจา อาชี วะ เรี ยกว่า อธิ ศีลสิ กขา
หรื อศีล ขั-นตอนที 2 การฝึ กฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้ างเสริ มคุณภาพ สมรรถภาพ
และสุ ขภาพจิตเรี ยกว่า อธิจิตสิ กขา หรื อสมาธิ และขั-นตอนที 3 การฝึ กฝนอบรมปั ญญา ให้เกิดความรู้
เข้าใจสิ งทั-งหลายตามความเป็ นจริ ง ตามเหตุปัจจัยทีทําให้แก้ไขปั ญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่า
ทันโลกและชีวติ จนทําให้จิตบริ สุทธิ: หลุดพ้นจากการยึดมันถือมันในสิ งต่าง ๆ ดับกิเลสดับทุกข์ได้
เรี ยกว่า อธิปัญญาสิ กขา หรื อปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915)
ในการวิจยั ครั-งนี- ผูว้ ิจยั ใช้หลักไตรสิ กขา โดยการใช้กรณี ศึกษา
มาให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ตามหลักทางสายกลางในทางด้านศีล (การมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ) ทางด้านสมาธิ (การคุ ณธรรม จริ ยธรรม) และทางด้าน
ปัญญา (ความรู้ ความเข้าใจความจริ งตามหลักเหตุผล)
2.2.3.4 หลักภาวนา 4 คําว่า ภาวนา แปลว่า ทํา ให้เจริ ญ ทํา ให้เป็ น
ซึ งตรงกับคําว่า การพัฒนา มี 4 ประการ คือ 1) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื-อกูล
กับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อวัตถุ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื-อกูล
กับสิ งแวดล้อมทางสังคม หรื อเพือนมนุ ษย์ 3) จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอก
งามขึ- นในคุ ณธรรม ความดี งามและความเข้มแข็งมันคงและความเบิก บานผ่องใสสงบสุ ข และ
4) ปั ญญาภาวนา การพัฒนาปั ญญา คือการเสริ มสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการหยังรู้
ความจริ ง (พระธรรมปิ ฏก ป.อ.ปยุตฺโต, 2545: 371-373)
ในการวิจยั ครั-งนี- ผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการของการศึกษาตาม
หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยเริ มต้นจากหลักคิด โดยใช้
ปรโตโฆสะทีประกอบด้วยกัลยาณมิตรทีดี (ปัจจัยภายนอก) เพือนําไปสู่ โยนิโสมนสิ การ(ปั จจัยภายใน)
เป็ นปั จจัยเกื-อหนุ นในขั-นก่อนเข้าสู่ มรรค เชื อมต่อด้วยหลักปฏิบตั ิ คือ ไตรสิ กขา คือ การฝึ กศึกษา
พัฒนาความสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปั ญญาตามหลักแห่ ง ศีล สมาธิ และ
ปั ญญา เมือปฏิบตั ิการฝึ กด้วยสิ กขาแล้วศึกษาผลของการพัฒนาด้วยภาวนา 4 ประกอบด้วย 1) กาย
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ภาวนา : มีความใฝ่ เรี ยนรู้ 2) ศีลภาวนา : มีวินยั 3) จิตภาวนา : มีความอดทน และ 4) ปั ญญาภาวนา :
มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวคิด ทฤษฎี ทีเกี ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์พบว่ามีแนวคิดดังนี2.2.4.1 หลักการ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ การดําเนินชีวิต
ด้วยความพอดีตามหลักทางสายกลาง 2) มีเหตุผล การดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุ
ปั จจัยอย่างรอบด้าน และ 3) มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี การดําเนิ นชี วิตให้พร้ อมรับผลกระทบต่าง ๆ
ไม่ประมาท
2.2.4.2 เงือนไข 2 ประการ คือ 1) มีความรู้ สําหรับการดําเนิ นชี วิต
ด้วยความรอบรู้ มีทกั ษะกระบวนการ รอบคอบ และระมัดระวัง และ 2) มีคุณธรรม สําหรับการ
ดํา เนิ น ชี วิต ด้ว ยความซื อสัตย์สุ จ ริ ต อดทน ประหยัด มี วินัย มี ค วามเพี ย รพยายาม และมี ค วาม
รับผิดชอบ
ในการวิจยั ครั-งนี- ผูว้ ิจยั นําแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้เกิ ดขึ- นกับ
นักเรี ยนในด้านหลักการ คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ในด้านเงือนไขคุณธรรม
คือ มีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั และมีความอดทน
2.2.5 องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รู ปแบบการเรี ยนการสอตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยนการสอน
4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอื- อต่อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม
หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน ดังภาพที 3 ต่อไปนี-
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รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักการ: การจัดการเรี ยนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการ เรี ยนรู้ ตามแนวพุทธศาสน์ โดยใช้ หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโสมนสิการ หลักสัมมาทิฏฐิ
หลักไตรสิ กขา และ หลักภาวนา 4

วัตถุประสงค์ : เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรียนการสอน
ปัจจัยทีเอือ/ ต่ อการเรียนการสอน

ระบบสั งคม
การทํางานร่ วมมือโดยการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และ
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนแบบ
กัลยาณมิตร
หลักการตอบสนอง
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนโดยครู กระตุน้
และให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนเพือ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะ
กระบวนการในการจัดการ
อย่างพอเพียง
การวัดและประเมินผล
ระบบสนับสนุน
จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื อการ
เรี ยนการสอน และการ
ประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครองในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

1.ผลสัมฤทธิ:ทางการเรี ยน
1.1 ก่อนเรี ยน
1.2 หลังเรี ยน
2. คูณลักษณะอันพึง ประสงค์
2.1 ก่อนเรี ยน
2.2 หลังเรี ยนครั-งที 1
2.3 หลังเรี ยนครั-งที 2
2.4 ติดตามผลการเรี ยน
การสอน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. มีความใฝ่ เรียนรู้
2. มีวินัย
3. มีความอดทน
4. มีความพอประมาณ
5. มีเหตุผล
6. มีภูมิคุ้มกัน

1.ขั/นสร้ างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริง (ปรโตโฆสะ)
1.1 ตรวจสอบ และให้ความรู้พ-ืนฐานทีสําคัญหรื อ
จําเป็ น
1.2 ให้ความรู้ใหม่แก่ผเู้ รี ยนผ่าน กระบวนการที
เกิดจากการสัมผัสทางกาย (ตา หู จมูก ลิ-น กาย)
ผ่านสื อการเรี ยนรู้ และกิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ขั/นสะท้ อนคิด (โยนิโสมนสิการ)
การคิดหาเหตุในด้านการมีจุดหมาย ความเป็ นไป
ตามลําดับขั-นตอนความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ น
และประโยชน์ทีเกิดขึ-น
3. ขั/นค้นพบหลักการ (สั มมาทิฏฐิ)
นํากระบวนการคิดทีได้จากขั-นสะท้อนคิดมาสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอด หรื อหลักการ เพือสร้างความ
เชือ และความเข้าใจในเรื องทีศึกษาได้ถกู ต้อง
4. ขั/นสู่ กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิ กขา)
4.1 การอภิปราย วิเคราะห์ ตามหลักทางสายกลาง
ในด้าน ปฏิสมั พันธ์กบั สิ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อ
วัตถุและทางสังคม (ศีล) ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(สมาธิ) และด้านความรู้ ความเข้าใจ ความจริ งตาม
หลักเหตุผล (ปัญญา)
4.2 การอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้ในกลุ่มย่อย
4.3 การนําเสนอผลการอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
5. ขั/นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
5.1 ประเมินผลงานกลุ่มในด้านแนวทางปฏิบตั ิต่อ
สิ งแวดล้อมกายภาพ (กายภาวนา) ด้านทักษะทาง
สังคม(ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรม (จิตภาวนา) และด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ความจริ งตามหลักเหตุผล (ปัญญา
ภาวนา)
5.2 การคัดเลือกผลงานกลุ่ม
5.3 นําผลงานกลุ่มทีได้รับคัดเลือกไปวางแผนและ
ฝึ กปฏิบตั ิท-งั ในและนอกเวลาเรี ยน

ภาพที 3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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จากภาพที 3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีองค์ประกอบดังนี2.2.5.1 หลักการ: การจัดการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้การจัดการเรี ยน
ตามแนวพุทธศาสน์โดยใช้หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโสมนสิ การ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4
2.2.5.2 วัตถุประสงค์ เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สํา หรั บนัก เรี ยนชั-นมัธยมศึก ษาตอนปลาย ในด้านมีค วาม
ใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
2.2.5.3 ปัจจัยทีเอื-อต่อการเรี ยนการสอน
ระบบสังคม
ผูเ้ รี ย นร่ วมกันคิดร่ วมกันทํางานโดยหมุนเวีย นหน้าที ภายใน
กลุ่ ม มีความเป็ นตัวของตัวเอง ผูส้ อนควรมีปฏิ สัมพันธ์เชิ งบวก กระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดและพัฒนา
คุณภาพของงานอย่างต่อเนือง
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนแบบกัลยาณมิตร โดย
ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ีน่ ารัก น่ าเคารพ ทําได้ พูดให้เกิ ดความกระจ่างได้ อดทนต่อคําพูดได้ รู้จริ ง และ
ชี- นาํ ไปในทางทีถูก ทําหน้าทีชี- แนะและให้ความสะดวกในการเรี ยนรู้ท- งั ในด้านหลักการ ทฤษฎี วิธีการ
วิธีคิด แหล่งเรี ยนรู้ การตรวจสอบ และการประเมินผล
หลักการตอบสนอง
ผูเ้ รี ยนต้องมีทกั ษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เปิ ดเผยและยุติธรรม
ตั-งคําถามเป็ นมีความใฝ่ รู้ อยากรู้ อยากเห็ น สนใจเนื- อหาบทเรี ยนอย่างจริ งจัง ร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็น และคิดสัมพันธ์กบั ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและบริ บททีกว้างขึ-นตามหลักเหตุผล
ผูส้ อนสามารถให้ข ้อมูล ย้อนกลับ สิ งที ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู้ กระตุ ้น
ผูเ้ รี ยนตั-งคําถามเพือการสื บค้นข้อมูลอย่างหลากหลายต่อเนื อง เชือมโยงความรู้ และฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ทักษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง เพือให้ผเู้ รี ยนเข้าใจทักษะกระบวนการว่า 3 ห่ วง
จะต้องเกิดขึ-นพร้อม ๆ กัน คือ พอประมาณต้องเป็ นการพอประมาณแบบมีเหตุผล และต้องเป็ นการ
พอประมาณทีมีภูมิคุม้ กันหรื อมีความรอบคอบด้วย
ระบบสนับสนุน
การจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพและสั ง คม
สิ งอํานวยความสะดวก และสื อการเรี ยนการสอนเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
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การประสานความร่ ว มมื อ กับ ผูป้ กครองเพื อร่ ว มกัน พัฒ นา
ผูเ้ รี ยน
2.2.5.4 กระบวนการเรี ยนการสอน แบ่งการดําเนินการเป็ น 5 ขั-นตอน
ดังนีตารางที 28 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
ขั-นตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

1. ขั-นสร้างศรัทธาและเสนอ
ข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) เป็ น
ขั-นตรวจสอบ และให้ความรู ้
พื-นฐานทีสําคัญหรื อจําเป็ นให้
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ใหม่ และให้ความรู ้ใหม่แก่
ผูเ้ รี ยน ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการรับรู ้ ซึงเป็ น
กระบวนการทีเกิดจากการ
สัมผัสทางกาย (ตา หู จมูก ลิ-น
กาย) ผ่านสื อการเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือ
ปฏิบตั ิ การสนทนา การ
อภิปราย ซักถาม ค้นคว้า
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อน
เป็ นกัลยาณมิตร (น่ารัก น่า
เคารพ ทําได้ พูดให้เกิดความ
กระจ่างได้ อดทนต่อคําพูดได้
รู ้จริ ง และชี-นาํ ไปในทางทีถูก)
ทําหน้าทีชี-แนะและให้ความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ท- งั ในด้าน
หลักการ ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด
แหล่งเรี ยนรู ้ การตรวจสอบ
และการประเมินผล

1. ตรวจสอบความรู ้
พื-นฐานเดิมในเรื องที
ศึกษา
2. ครู ให้ความรู ้พ-นื ฐานที
สําคัญหรื อจําเป็ นในเรื อง
ทีศึกษา
3. ครู แจ้งจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนรับความรู ้ใหม่
ในเรื องทีศึกษา
ผ่านกิจกรรมและสื อการ
เรี ยนรู ้

1. ครู ตรวจสอบ
ความรู ้เดิมในเรื องที
ศึกษา โดยการตั-ง
คําถาม หรื อ ทํา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้
พื-นฐานทีสําคัญหรื อ
จําเป็ นในเรื องที
ศึกษา
3. ครู ให้นกั เรี ยน
ศึกษาความรู ้ใหม่ใน
เรื องทีศึกษาโดยผ่าน
กิจกรรมการอภิปราย
การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ และสื อ
การเรี ยนรู ้

1. นักเรี ยนตอบคําถาม
หรื อทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับความรู ้
พื-นฐานก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับเรื องใหม่
ทีศึกษา โดยผ่าน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
สื อการเรี ยนรู ้

142

ตารางที 28 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ (ต่อ)
ขั-นตอน
2. ขั-นสะท้อนคิด (โยนิโส
มนสิ การ) เป็ นขั-นทีนักเรี ยนนํา
การรับรู ้ในขั-นสร้างศรัทธาและ
เสนอข้อเท็จจริ ง มาสู่ ระบบการ
คิดหาเหตุในด้าน การมี
จุดหมาย ความเป็ นไป
ตามลําดับขั-นตอน
ความสัมพันธ์ของเงือนไข
จําเป็ นกับสิ งทีเกิดขึ-น และ
ประโยชน์ทีเกิดขึ-น

3. ขั-นค้นพบหลักการ
(สัมมาทิฏฐิ) เป็ นขั-นที
นักเรี ยนนํากระบวนการคิดที
ได้จากขั-นสะท้อนคิดมาสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอด หรื อ
หลักการ เพือสร้างความเชือ
และความเข้าใจทีถูกต้อง

กิจกรรม
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
กลุ่มละ 4-6 คน
2. นักเรี ยนในกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปราย
ในด้านจุดหมาย
ลําดับขั-นตอน
หลักเหตุผล และ
ประโยชน์ทีได้รับใน
เรื องทีศึกษา

บทบาทครู

1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
โดยการจับสลาก
2. ครู ช- ีแนะแนวทาง
ให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มร่ วมกันอภิปราย
ในด้านจุดหมาย
ลําดับขั-นตอน หลัก
เหตุผล และ
ประโยชน์ทีได้รับใน
เรื องทีศึกษา
3. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ
โดยเป็ นไปตาม
หลักการคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ครู ช- ีแนะแนวทางให้
ช่วยสรุ ปความคิดรวบ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ยอดหรื อหลักการในเรื อง ช่วยสรุ ปความคิด
ทีศึกษาเป็ นเอกสาร
รวบยอดหรื อ
แผนภาพ
หลักการในเรื องที
หรื ออืน ๆ
ศึกษาเป็ นเอกสาร
2. ตัวแทนนักเรี ยน
แผนภาพ
แต่ละกลุ่มนําเสนอ
หรื ออืน ๆ
ผลสรุ ปใน (ข้อ 1)
ให้กลุ่มเพือนอืน ๆ
รับทราบ

บทบาทนักเรี ยน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม
โดยการจับสลาก
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปรายในด้าน
จุดหมาย ลําดับขั-นตอน
หลักเหตุผล และ
ประโยชน์ทีได้รับใน
เรื องทีศึกษา
3. นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระโดย
เป็ นไปตามหลักโยนิโส
มนสิ การ

นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วย
สรุ ปความคิด
รวบยอดหรื อหลักการ
ในเรื องทีศึกษาเป็ น
เอกสาร แผนภาพ
หรื ออืน ๆ
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ตารางที 28 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ (ต่อ)
ขั-นตอน
4. ขั-นสู่กระบวนการเรี ยนรู ้
(ไตรสิ กขา) เป็ นขั-นทีให้
นักเรี ยนอภิปราย วิเคราะห์
ตามหลักการทีกําหนดไว้ใน
ขั-นสื บค้นหลักการ ใน
ประเด็นการมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพและ
สิ งแวดล้อมทางสังคม
(ศีล) ทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม (สมาธิ) และ
ทางด้านความรู ้ความจริ งตาม
หลักเหตุผล (ปั ญญา) โดยจัด
อภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มย่อย ก่อนแล้วนําผลการ
อภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้มา
เสนอต่อเพือนทั-งชั-นเรี ยน

กิจกรรม

1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย
เกียวกับเรื องทีศึกษา
ตามหลักการทีกําหนดไว้
ในขั-นสื บค้นหลักการ ใน
ประเด็นต่อไปนี1.1 การมีปฏิสมั พันธ์
กับสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.2 การมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
1.3 ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
1.4 ด้านความรู ้ความ
เข้าใจในเรื องทีศึกษา
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนํา
ผลอภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อยมา
เสนอต่อเพือนนักเรี ยน
หน้าชั-นเรี ยน
5. ขั-นประเมินผลและ
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
ประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) เป็ น ประเมินผลงานหรื อผล
ขั-นทีนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายแลกเปลียน
ประเมินผลงานของกลุ่มเพือน เรี ยนรู ้ในด้านแนว
ทีเกิดขึ-นในขั-นสู่กระบวนการ ปฏิบตั ิการปฏิสมั พันธ์
เรี ยนรู ้ ในด้านแนวปฏิบตั ิการ กับสิ งแวดล้อมทาง
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ งแวดล้อม
กายภาพ (กายภาวนา)
ทางกายภาพ (กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
ด้านการอยูร่ ่ วมกันในสังคม (ศีลภาวนา)
(ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม (จิตภาวนา) และ
(จิตภาวนา) และ

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

1. ครู ช- ีแนะแนวทาง
ในการอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มย่อยเกียวกับการ
มีปฏิสมั พันธ์
กับสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
การมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
และด้านความรู ้ความ
เข้าใจในเรื องทีศึกษา
2. ครู ช- ีแนะแนวทาง
ของตัวแทนแต่ละ
กลุ่มนําผลอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มย่อยมาเสนอต่อ
เพือนนักเรี ยนหน้า
ชั-นเรี ยน

1. นักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย
เกียวกับการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ
การมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
ด้านความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื องทีศึกษา
2. ตัวแทนนักเรี ยน
แต่ละกลุ่มนําผล
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อยมา
เสนอต่อเพือนนักเรี ยน
หน้าชั-นเรี ยน

ครู ช- ีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานหรื อ
ผลอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
การคัดเลือกผลงาน
ของกลุ่มทีปฏิบตั ิ
ได้จริ ง และนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริ งทั-งในและนอก
เวลาเรี ยนในด้าน

1. นักเรี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานหรื อผล
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในด้าน
ปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อม
ทางกายภาพ
(กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา) ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
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ตารางที 28 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ (ต่อ)
ขั-นตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

ด้านความรู ้เข้าใจ ความจริ ง
การคิดตามหลักเหตุผล
(ปั ญญาภาวนา) แล้วคัดเลือก
ผลงานของกลุ่มทีสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้จริ งเพียงกลุ่ม
เดียว เพือนํามาวางแผนและ
นําไประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
โดยผ่านกิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิท- งั ใน และ
นอกเวลาเรี ยน

ในด้านความรู ้เข้าใจ
ความจริ ง การคิดตาม
หลักเหตุผล (ปั ญญา
ภาวนา)
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
คัดเลือกผลงานของกลุ่ม
นักเรี ยนทีสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิตาม
ผลงานทีได้คดั เลือกและ
นําไประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริ งทั-งในและ
นอกเวลาเรี ยน

ปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา) ด้าน
คุณธรรม(จิตภาวนา)
และด้านความรู ้เข้าใจ
ความจริ ง การคิดตาม
หลักเหตุผล (ปั ญญา
ภาวนา)

(จิตภาวนา) ด้านความรู ้
เข้าใจ ความจริ ง การคิด
ตามหลักเหตุผล (ปั ญญา
ภาวนา)
2. นักเรี ยนร่ วมกัน
คัดเลือกผลงานของกลุ่ม
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง
3. นักเรี ยนร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิตาม
ผลงานทีได้คดั เลือกและ
นําไประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริ งทั-งในและนอกเวลา
เรี ยน

2.2.6 การวัดและประเมินผล
การวัด และประเมิ น ผลจะช่ ว ยให้ผูส้ อนทราบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร การวัดและประเมินผล
แบ่งออกเป็ น 4 ระยะได้แก่ ระยะที 1 ประเมินวิเคราะห์นกั เรี ยนก่อนการเรี ยนการสอน ด้วยการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์ และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ระยะที 2 ประเมินคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังการจัดกาเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระยะที 3 ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และ
ระยะที 4 ประเมินนักเรี ยนหลังการเรี ยนการสอนด้วยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะติดตาม
ผลการเรี ยนการสอน
เครื องมื อที ใช้ใ นวัด และประเมิ นผลสัม ฤทธิ: ทางการเรี ย น คื อ แบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ: ทางการเรี ย น เครื องมื อวัดและประเมิ นพัฒ นาการของคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์
ประกอบด้วย แบบสอบวัดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
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แบบสัมภาษณ์ และแบบรายงานตนเองของนัก เรี ย น ซึ งผูว้ ิจยั สร้ า งขึ- น โดยใช้หลัก การวัดและ
ประเมินโดยใช้พฤติกรรมบ่งชี- ตามหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย 1) ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (กายภาวนา) 2) ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม (ศีลภาวนา) 3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(จิตภาวนา) และ4)ด้า นความรู้ เข้าใจ ความจริ ง การคิดตามหลักเหตุผล (ปั ญญาภาวนา) แล้ว
เสริ มสร้างให้กบั นักเรี ยนนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง โดยผ่านกิ จกรรมการฝึ กปฏิบตั ิท- งั ใน และ
นอกเวลาเรี ยน ตามกระบวนการเรี ยนการสอนในขั-นตอนที 5 ขั-นการประเมินผลและประยุกต์ใช้
3. ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับร่ าง)
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ทีมี
ความเชียวชาญด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ด้านพระพุทธศาสนา และด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของรู ป แบบการเรี ยนการเรี ยนการสอน และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยสรุ ปพบว่า การ
กําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องครอบคลุ มความต้องการจําเป็ น มีท- งั
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปั จจัยทีเอื-อต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ในส่ วนของกระบวนการเรี ยนการสอนให้เน้นกิ จกรรม บทบาทของครู และ
นักเรี ยน และในขั-นตอนการเรี ยนการสอนในขั-นที 1 ควรปรับเป็ นการให้ความรู้พ-ืนฐานทีจําเป็ น
ในขั-นสะท้อนคิด บทบาทของครู และนักเรี ยนควรใช้คาํ ว่า เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และขั-นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ควรเน้นให้นกั เรี ยนนําไปปฏิบตั ิจริ งนอกจากนั-น
ควรจัด องค์ป ระกอบด้า นระบบสัง คม หลัก การตอบสนอง และระบบสนับ สนุ น ควรรวมเป็ น
องค์ประกอบด้านปัจจัยทีเอื-อต่อการจัดการเรี ยนการสอน และควรเพิมองค์ประกอบด้านการวัดและ
ประเมิ นผล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิ จนได้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือนําไปให้ผเู้ ชี ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังตารางที 29
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ตารางที 29 ความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเ้ ชียวชาญ (N=5)
ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
1. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความต้องการจําเป็ นของการ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริ มซึงกันและกัน
2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.1 หลักการ หลักการของรู ปแบบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพ-ืนฐาน สามารถใช้เป็ น
กรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแสดงให้
เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงถึง
สิ งคาดหวังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
2.2.2 หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้อง
2.3 กระบวนการเรี ยนการสอน
2.3.1 กระบวนการเรี ยนการสอนมีข- นั ตอนอย่าง
ชัดเจนและมีความสอดคล้องต่อเนืองกัน
2.3.2 ขั-นตอนการเรี ยนการสอนสามารถทําให้
การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์
2.4 ระบบสังคม
2.4.1 ระบบสังคมมีความสอดคล้องกับหลักการ และ
วัตถุประสงค์
2.4.2 ระบบสังคมมีความสอดคล้องกับกระบวน
การเรี ยนการสอน

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.50

0.72

มากทีสุด

4

4.40

0.89

มาก

4.60
4.60

0.55
0.55

มากทีสุด
มากทีสุด

1

4.60
4.60

0.55
0.67

มากทีสุด
มากทีสุด

1

4.40
4.80
4.60

0.89
0.45
0.55

มาก
มากทีสุด
มากทีสุด

1

4.60

0.55

มากทีสุด

4.60
4.50

0.55
0.72

มากทีสุด
มากทีสุด

4.60

0.55

มากทีสุด

4.40

0.89

มาก

Χ

4
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ตารางที 29 ความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเ้ ชียวชาญ (N=5) (ต่อ)
ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
2.5 หลักการตอบสนอง
2.5.1 หลักการตอบสนองมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์
2.5.2 หลักการตอบสนองมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการเรี ยนการสอน
2.6 ระบบสนับสนุน
2.6.1 ระบบสนับสนุนมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์
2.6.2 ระบบสนับสนุนมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการเรี ยนการสอน
รวม

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.30

0.72

มาก

7

4.40

0.89

มาก

4.20
4.40

0.55
0.89

มาก
มาก

4.40

0.89

มาก

4.40
4.50

0.89
0.68

มาก
มากทีสุด

Χ

6

จากตารางที 29 พบว่า ผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( Χ =
4.50, S.D. = 0.68) จึงถือว่ารู ปแบบมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตอนที 2 การประเมินประสิ ทธิผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับนักเรียน
ชั/นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้รูปแบบ ดังตาราง
ที 30
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ตารางที 30 ผลสัมฤทธิ:ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ส 31101
ช่วงเวลา คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน
50
หลังเรี ยน
50
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

Χ

29.18
35.80

S.D.
5.63
3.18

df
39

t
10.09 *

sig
0.00

จากตารางที 30 นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ( Χ = 35.80 , S.D. = 3.18) สู งกว่า
ก่ อนเรี ย น ( Χ = 29.18, S.D. = 5.63) อย่า งมีนัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .01 ยอมรั บ สมมติ ฐาน
การวิจยั ข้อ 2
2. ผลของคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ
คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการ
สอนครั- งที 2 และติ ดตามผลการจัดการเรี ย นการสอน มี ก ารดํา เนิ น การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล การ
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ 2) มีวินยั 3)
มีความอดทน 4) มีความพอประมาณ 5) มีเหตุผล และ 6) มีภูมิคุม้ กัน
2.1 ผลของพัฒ นาการของคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ปรากฏดัง
ตารางที 31
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ตารางที 31 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้

2. มีวินยั

3. มีความอดทน

4. มีความ
พอประมาณ

5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคุม้ กัน

ค่าเฉลีย
รวมทุกด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.46
3.19
3.39
4.04
2.42
2.93
3.28
3.96
2.41
2.88
3.11
3.89
2.62
3.35
3.49
4.25
2.51
3.25
3.48
4.06
2.45
2.98
3.36
4.02
2.48
3.09
3.36
4.03

0.55
0.64
0.63
0.38
0.55
0.70
0.49
0.40
0.52
0.57
0.55
0.33
0.54
0.56
0.34
0.37
0.61
0.77
0.61
0.39
0.39
0.64
0.50
0.34
0.29
0.41
0.27
0.18

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

3
3
3
3
5
5
5
5
6
6
6
6
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
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จากตารางที 31 แสดงคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประเมิน 4 ระยะ โดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการ
ตอบสนอง ( Χ = 2.48, S.D. = 0.29) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็ น
คุณค่า ( Χ = 3.09, S.D. = 0.41) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า
( Χ = 3.36, S.D. = 0.27) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ =
4.03, S.D. = 0.18)
จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ
พบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ- น
ตามลําดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน มีดงั นีผลการประเมิ นพบว่า ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอนระดับ คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.48, S.D. = 0.29) ส่ วนรายด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความ
พอประมาณ ( Χ = 2.62, S.D. = 0.54) มีเหตุผล ( Χ = 2.51, S.D. = 0.61) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.46, S.D. = 0.55) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.45, S.D. = 0.39) มีวินยั ( Χ = 2.42, S.D. = 0.55) และมี
ความอดทน ( Χ = 2.41, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั- งที 1 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.09, S.D. = 0.41) ส่ วนราย
ด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีความพอประมาณ ( Χ = 3.35, S.D. = 0.56) มีเหตุผล ( Χ = 3.25, S.D. = 0.77) มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.19, S.D. = 0.64) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.98, S.D. = 0.64) มีวินยั ( Χ = 2.93, S.D. = 0.70) และ
มีความอดทน ( Χ = 2.88, S.D. = 0.57)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั- งที 2 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. = 0.27) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีความพอประมาณ ( Χ = 3.49, S.D. = 0.34) มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D. = 0.61) มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.39, S.D. = 0.63) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.36, S.D. = 0.50) มีวินยั ( Χ = 3.28, S.D. = 0.49) และ
มีความอดทน ( Χ = 3.11, S.D. = 0.55)
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ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ = 4.03, S.D. = 0.18) ส่ วนรายด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการจัดระบบทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความ
พอประมาณ ( Χ = 4.25, S.D. = 0.37) มีเหตุผล ( Χ = 4.06, S.D. = 0.39) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
4.04, S.D. = 0.38) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 4.02, S.D. = 0.34) มีวินยั ( Χ = 3.96, S.D. = 0.40) และมี
ความอดทน ( Χ = 3.89, S.D. = 0.33)

ภาพที 4 พัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากภาพที 4 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนักเรี ยนทําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั-ง 6 ด้าน
ประเมินผล 4 ระยะพบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมิน
มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับ
การเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการจัดระบบ
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2.2 ผลของพัฒ นาการของคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตาม
ผลการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบประเมินจํา แนกตามด้านประเมิน โดยครู ผูส้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครองปรากฏดังตารางที 32
ตารางที 32 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

2. มีวินยั

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.45
2.54
3.01
3.57
2.42
3.16
3.46
3.74
2.49
3.23
3.45
3.73
2.48
2.53
2.94
3.53
2.49
3.28
3.32
3.61
2.45
3.20
3.40
3.69

0.67
0.80
0.93
0.55
0.56
0.89
0.97
0.76
0.66
0.96
0.86
0.64
0.63
0.97
0.87
0.60
0.76
0.86
0.89
0.77
0.66
0.97
0.89
0.73

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

ลําดับที
2
5
3
3
5
5
3
3
1
4
3
3
1
6
5
5
1
4
5
5
3
5
5
5
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ตารางที 32 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
3. มีความอดทน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

4. มีความ
พอประมาณ

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

5. มีเหตุผล

ครู ผสู้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.34
2.65
2.89
3.51
2.46
2.55
3.30
3.60
2.40
2.82
3.01
3.53
2.35
2.96
3.18
3.80
2.45
3.31
3.48
3.79
2.46
3.33
3.49
3.83
2.37
2.66
3.03
3.58

0.83
0.83
0.61
0.53
0.83
0.86
0.97
0.66
0.66
0.67
0.49
0.35
0.92
0.95
0.88
0.56
0.59
0.96
0.68
0.68
0.48
0.97
0.75
0.54
0.93
0.98
0.79
0.56

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

ลําดับที
5
3
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
4
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
3
2
2
2
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ตารางที 32 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

6. มีภูมิคุม้ กัน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ค่าเฉลีย
รวมทุกด้าน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.44
3.36
3.47
3.75
2.44
3.31
3.48
3.80
2.29
2.55
3.00
3.55
2.41
3.29
3.43
3.68
2.41
3.24
3.41
3.71
2.38
2.60
3.00
3.59
2.44
3.15
3.46
3.69

0.63
0.87
0.81
0.62
0.56
0.76
0.73
0.67
0.89
0.83
0.87
0.56
0.61
0.87
0.89
0.67
0.63
0.97
0.89
0.67
0.73
0.43
0.72
0.43
0.46
0.96
0.80
0.62

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

ลําดับที
4
1
2
2
4
2
2
2
6
4
4
4
6
3
4
4
5
3
4
4
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ตารางที 32 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
ผูป้ กครอง

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5

2.44
3.18
3.36
3.71

0.48
0.95
0.67
0.49

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

จากตารางที 32 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยภาพรวม
มีดงั นี1. ครู ผสู้ อน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.38, S.D. = 0.73) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.60,
S.D. = 0.43) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.00, S.D. =
0.72) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.59, S.D. = 0.43)
2. เพือนนักเรี ยน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.44, S.D. = 0.46) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
3.15, S.D. = 0.96) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46,
S.D. = 0.80) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.69, S.D. =
0.62)
3. ผูป้ กครอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.44, S.D. = 0.48) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.18,
S.D. = 0.95) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. =
0.67) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.71, S.D. = 0.49)
จากผลการประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ย น และผูป้ กครอง พบว่า คุ ณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- น ตามลํา ดับ ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
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ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ ระเมิน มีดงั นีผลการประเมินโดยครู ผสู้ อนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.38, S.D. = 0.73) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.48, S.D. =
0.63) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.67) มีเหตุ ผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.93) มีความ
พอประมาณ ( Χ = 2.35, S.D. = 0.92) มีความอดทน ( Χ = 2.34, S.D. = 0.83) และมีภูมิคุม้ กัน
( Χ = 2.29, S.D. = 0.89)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.60, S.D. = 0.43) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ
( Χ = 2.96, S.D. = 0.95) มีเหตุผล ( Χ = 2.66, S.D. = 0.98) มีความอดทน ( Χ = 2.65, S.D. = 0.83)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.55, S.D. = 0.83) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.54, S.D. = 0.80) และมีวินยั ( Χ =
2.53, S.D. = 0.97)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.00, S.D. = 0.72) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ
( Χ = 3.18, S.D. = 0.88) มีเหตุผล ( Χ = 3.03, S.D. = 0.79) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.01, S.D. =
0.93) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.00, S.D. = 0.87) มีวนิ ยั ( Χ = 2.94, S.D. = 0.87) และมีความอดทน ( Χ =
2.89, S.D. = 0.61)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.59, S.D. = 0.43) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการจัดระบบทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ ( Χ =
3.80, S.D. = 0.56 ) มีเหตุผล ( Χ = 3.58, S.D. = 0.56) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.57, S.D. = 0.55)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.55, S.D. = 0.56) มีวินยั ( Χ = 3.53, S.D. = 0.60) และมีความอดทน ( Χ = 3.51,
S.D. = 0.53)
ผลการประเมินโดยเพือนนักเรี ยนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.44, S.D. = 0.46) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.49, S.D. =
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0.76) มีความอดทน ( Χ = 2.46, S.D. = 0.83) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.59)
มีเหตุผล ( Χ = 2.44, S.D. = 0.63) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.42, S.D. = 0.56) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ =
2.41, S.D. = 0.61)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.15, S.D. = 0.96) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.36,
S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.31, S.D. = 0.96) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.29, S.D. = 0.87)
มีวินยั ( Χ = 3.28, S.D. = 0.86) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.16, S.D. = 0.89) และมีความอดทน ( Χ =
2.55, S.D. = 0.86)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46, S.D. = 0.80) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ
( Χ = 3.48, S.D. = 0.68) มีเหตุผล ( Χ = 3.47, S.D. = 0.81) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.46, S.D. =
0.97) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.43, S.D. = 0.89) มีวินยั ( Χ = 3.32, S.D. = 0.89) และมีความอดทน ( Χ =
3.30, S.D. = 0.97 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.69, S.D. = 0.62) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการจัดระบบทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ ( Χ =
3.79, S.D. = 0.68 ) มีเหตุผล ( Χ = 3.75, S.D. = 0.62) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.74, S.D. = 0.76)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.68, S.D. = 0.67) มีวินยั ( Χ = 3.61, S.D. = 0.77) และมีความอดทน ( Χ = 3.60,
S.D. = 0.66)
ผลการประเมินโดยผูป้ กครองพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.44, S.D. = 0.48) ส่ วนรายด้านมี คุณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.49, S.D. = 0.66) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.48) มีวินยั ( Χ = 245, S.D. = 0.66)
มีเหตุผล ( Χ = 2.44, S.D. = 0.56) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.41, S.D. = 0.63) และมีความอดทน ( Χ =
2.40, S.D. = 0.66)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.18, S.D. = 0.95) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ
( Χ = 3.33, S.D. = 0.97) มีเหตุผล ( Χ = 3.31, S.D. = 0.76) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.24, S.D. = 0.97)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.23, S.D. = 0.96) มีวินยั ( Χ = 3.20, S.D. = 0.97) และมีความอดทน ( Χ =
2.82, S.D. = 0.67)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. = 0.67) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ
( Χ = 3.49, S.D. = 0.75) มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D. = 0.73 ) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.45, S.D. =
0.86) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.41, S.D. = 0.89) มีวินยั ( Χ = 3.40, S.D. = 0.89) และมีความอดทน ( Χ =
3.01, S.D. = 0.49 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการจัดระบบ ( Χ = 3.71, S.D. = 0.49) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการจัดระบบทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความพอประมาณ ( Χ =
3.83, S.D. = 0.54 ) มีเหตุผล ( Χ = 3.80, S.D. = 0.67) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.73, S.D. = 0.64)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.71, S.D. = 0.67) มีวินยั ( Χ = 3.69, S.D. = 0.73) และมีความอดทน ( Χ = 3.53,
S.D. = 0.35)

ภาพที 5 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง
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จากภาพที 5 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ทั-ง 6 ด้าน ประเมินผล
4 ระยะพบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยู่
ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัด
การเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการจัดระบบ

ภาพที 6 ผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายทีจัดการเรี ยนการสอนด้วยสาระเศรษฐศาสตร์ ในระยะติดตามผล
การจัดการเรี ยนการสอน โดยจําแนกเป็ นรายด้าน
จากภาพที 6 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ด้วยสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประเมินผล 4 ระยะพบว่า ผลพัฒนาการสู งขึ-นเป็ นลําดับ คือ ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอน
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ครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการจัดระบบ
และเมือจัดลําดับพัฒนาการจากคะแนนการประเมินจากมากทีสุ ดมายังน้อยทีสุ ดตามลําดับในระยะ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี- 1) มีความพอประมาณ 2) มีเหตุผล 3) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ 4)
มีภูมิคุม้ กัน 5) มีวนิ ยั และ 6) มีความอดทน
2.3 การสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนทีปรึ กษา เพือน และผูป้ กครอง
จากการสัมภาษณ์ครู ผสู้ อน/ทีปรึ กษา เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง 4 ระยะ คือ
ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 2 และระยะติดตามผลการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนได้นาํ เอาวิธีการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้ในการพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีความใฝ่
เรี ยนรู้ มีวินยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน และมีการพัฒนาการ
ตามลําดับ ดังนี2.3.1 มีความใฝ่ เรี ยนรู้
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกียวกับความสนใจ ตั-งใจอยู่กบั เนื- อหาสาระทีอ่านหรื อสิ งทีสังเกตพบเห็นอย่างแน่วแน่มนคง
ั และ
มีความเพียรพยายามในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ท- งั ภายใน
และภายนอกห้องเรี ยนอย่างสมําเสมอ ในด้าน 1) การบันทึกรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสิ งทีได้จาก
การอ่านหรื อสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ 2) การแลกเปลียนเรี ยนรู้ทีได้จากการอ่านหรื อ
สังเกตพบเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ 3) ความเพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการศึกษาเนื- อหาสาระ
หรื อสิ งทีสังเกตพบเห็น และ 4) จําแนกแยกแยะตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
พบว่า ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะทําเมือครู
กําหนดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิ ในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และในระยะการ
จัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 นักเรี ยนจะเริ มรับรู้และเห็นความสําคัญทีจะต้องนําไปปฏิบตั ิ และ
ระยะหลังการติดตามผลการเรี ยนการสอน นักเรี ยนสามารถจะสรุ ปสาระทีได้จากการอ่านหรื อสิ งที
สังเกตพบเห็น หรื อการปฏิบตั ิดว้ ยความเพียรในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นความคิดรวบ
ยอดหรื อหลักการได้
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2.3.2 มีวนิ ยั
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกียวกับการยึดมันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในห้องเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม ในด้าน
1) การดู แลรั ก ษาทรั พ ย์ส มบัติส่ วนตัว และสิ งที เป็ นสาธารณประโยชน์ ใ ห้ส ะอาดเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย 2) การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนตามข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยน สังคมและไม่ละเมิด
สิ ทธิ: ของผูอ้ ืน 3) ความเพียรพยายาม และมีความสงบสุ ขในการปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง ระเบียบ
ของห้องเรี ยนโรงเรี ยน และสังคม และ 4) การจําแนกแยกแยะเหตุผลและความจําเป็ นในการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของห้องเรี ยนโรงเรี ยน และสังคม พบว่า ในระยะก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะทําเมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมาย
ให้ปฏิ บตั ิ ในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และในระยะการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 2 นักเรี ยนเริ มรับรู้และให้ความสําคัญทีจะต้องนําไปปฏิบตั ิ และระยะหลังการติดตามผล
การเรี ยนการสอน นักเรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิบตั ิเป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการได้
2.2.3 มีความอดทน
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกี ยวกับความมุ่งมันในกิ จทีกระทํา และลงมือกระทํากิ จนั-นอย่างต่อเนื องด้วยความเพียรพยายาม
จนบรรลุเป้ าหมายในด้าน 1) การลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยนตามทีได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื อง
จนบรรลุ เป้ าหมาย 2) ความร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการทํางานหรื อกิ จกรรมการเรี ยนอย่างต่อเนื อง
จนบรรลุเป้ าหมาย 3) ความเพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการทํางานโดยไม่ละทิ-งงาน และ
4) จําแนกแยกแยะปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานและหาวิธีแก้ปัญหาตามหลักเหตุผลจนสําเร็ จ
ลุล่วง พบว่าในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะทํา
เมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิ ในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และในระยะ
การจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 นักเรี ยนเริ มรับรู้และเห็นความจําเป็ นทีจะต้องนําไปปฏิบตั ิ และ
ระยะหลังการติ ดตามผลการเรี ยนการสอน นัก เรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิ บตั ิเป็ นความคิ ด
รวบยอดหรื อหลักการได้
2.3.4 มีความพอประมาณ
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกียวกับการคิดและกระทํากิจใด ๆ ทีอยูใ่ นหลักความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความจําเป็ น เหมาะ
แก่ฐานะของตนเอง ในด้าน 1) การอุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเองอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า 2) ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการใช้เครื องอุปโภคบริ โภคของส่ วนรวมอย่างประหยัด และคุม้ ค่า
3) เพียรพยายามและมีความร่ าเริ งแจ่มใส ในการปฏิ บตั ิตามหลักความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อ
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ความจําเป็ นและฐานะของตนเอง และ 4) จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่าง
พอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ น เหมาะแก่ ฐานะของตนเอง พบว่า ในระยะก่ อนการจัด
การเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะทําเมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมายให้
ปฏิบตั ิในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และในระยะการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2
นักเรี ยนมีการรับรู้ และตระหนักถึงความสําคัญทีจะต้องนําไปปฏิบตั ิ และระยะหลังการติดตามผล
การเรี ยนการสอน นักเรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิบตั ิเป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการได้ดงั
ผูป้ กครองให้สัมภาษณ์ทีว่า
… เป็ นเรื องดีทีโรงเรี ยนช่วยให้นกั เรี ยนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในระยะเวลา 20 สัปดาห์
ที ผ่ า นมา ทํา ให้ บุ ต รของข้า พเจ้า มี พ ฤติ ก รรมและความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด เริ มเปลี ยนไปจากเดิ ม
ขยันเรี ยนมากขึ- น ตรงต่อเวลาใช้เงิ นที ให้ไปโรงเรี ยนน้อยลง ลดความฟุ่ มเฟื อย เป็ นคนที มี
เหตุผลมากขึ-น อยากให้โรงเรี ยนทํากิ จกรรมต่ออีกในภาคเรี ยนต่อไป เพือให้บุตรของข้าพเจ้า
ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั .....

2.3.5 มีเหตุผล
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกี ยวกับการคิดและกระทํากิ จใด ๆ อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกี ยวข้องโดยคํานึ งถึ ง
ผลทีคาดว่าจะเกิ ดขึ-นทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในด้าน 1) การอุปโภคและบริ โภคใน
ชี วิตประจําวันของตนเอง อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกี ยวข้อง 2) การร่ วมแสดง
ความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้อง 3) ความเพียรพยายามอุปโภค
บริ โภคและแสดงความคิดเห็ นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกี ยวข้อง และ
4) จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนิ นการหรื อทํากิ จใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยที
เกียวข้อง พบว่า ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะ
ทําเมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และใน
ระยะการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 นักเรี ยนมีการรับรู้และตระหนักถึงความสําคัญทีจะต้อง
นําไปปฏิบตั ิ และระยะหลังการติดตามผลการเรี ยนการสอน นักเรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิบตั ิ
เป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการได้
2.3.6 มีภูมิคุม้ กัน
จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน/ที ปรึ ก ษา เพือนนัก เรี ย น และผูป้ กครอง
เกียวกับการวางแผนป้ องกันความเสี ยง และเตรี ยมความพร้อมรับการเปลียนแปลงในด้านการเรี ยน
การทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน ในด้าน 1) การวางแผนในการใช้วสั ดุ สิ งของ อุปกรณ์การ
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เรี ยนของตนเอง และปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุทีเกียวข้อง 2) ความร่ วมมือกับ
ผูอ้ ืนในการวางแผนการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน และปรับตัวเข้ากับสังคมทีเกียวข้อง 3) การวางแผน
ป้ องกันความเสี ยงและเตรี ย มความพร้ อมรั บ การเปลี ยนแปลงในด้า นการเรี ยน การทํางานและ
การดําเนิ นชี วิตประจําวัน และ 4) การจําแนกแยกแยะแนวทางดําเนิ นการหรื อทํากิ จใด ๆ อย่างรู้
เท่าทันการเปลียนแปลงทั-งทางด้านสังคมและวัตถุ พบว่า ในระยะก่ อนการจัดการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะทําเมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิในระยะหลัง
การจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และในระยะการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 นักเรี ยนรับรู้และ
ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญที จะต้องนํา ไปปฏิ บ ตั ิ และระยะหลัง การติ ดตามผลการเรี ย นการสอน
นักเรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิบตั ิเป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการได้
2.4 การรายงานตนเอง
จากการเขี ย นรายงานตนเองของนักเรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า ง ในการจัดการเรี ย น
การสอน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และระยะติดตามผลการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนได้นาํ เอาวิธีการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น 1) มี
ความใฝ่ เรี ยนรู้ มีความสนใจ ตั-งใจอยู่กบั เนื- อหาสาระทีอ่านหรื อสิ งทีสังเกตพบเห็นอย่างแน่ วแน่
มันคง และมีความเพียรพยายามในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้
ทั-งภายในและภายนอกห้องเรี ยนอย่า งสมําเสมอ 2) มี วินัย ปฏิ บ ตั ิตนด้วยการยึดมันในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในห้องเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม 3) มีความอดทนมุ่งมันในกิจทีกระทํา
และลงมื อกระทํา กิ จ นั-นอย่า งต่ อเนื องด้ว ยความเพี ย รพยายามจนบรรลุ เป้ าหมาย 4) มี ค วาม
พอประมาณ มีกระบวนการคิดและกระทํากิจใด ๆทีอยูใ่ นหลักความพอดี พอเหมาะพอควรต่อความ
จําเป็ น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง 5) มีเหตุผล มีกระบวนการคิดและกระทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุมีผล
โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกี ยวข้องโดยคํานึ งถึงผลทีคาดว่าจะเกิ ดขึ-นทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
สั ง คม และ 6) มี ภู มิ คุ้ม กั น รู้ จ ัก วางแผนป้ องกัน ความเสี ยง และเตรี ยมความพร้ อ มรั บ การ
เปลี ยนแปลงในด้านการเรี ยน การทํางานและการดําเนิ นชี วิตประจําวัน สําหรับการพัฒนาการของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท- งั 6 ด้าน จากรายงานตนเองของผูเ้ รี ยน พบว่า มีการมีการพัฒนาการเป็ น
ลําดับ กล่าวคือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะให้ความยินยอม หรื อเต็มใจทีจะ
ทําเมือครู กาํ หนดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิในระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 และใน
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ระยะการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 นักเรี ยนมีการรับรู้ในความสําคัญทีจะต้องนําไปปฏิบตั ิ และ
ระยะหลังการติ ดตามผลการเรี ยนการสอน นัก เรี ยนสามารถสรุ ปในสิ งทีได้ปฏิ บตั ิเป็ นความคิ ด
รวบยอดหรื อหลักการได้
ตอนที 3 ผลของการนํารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับนักเรียนชั/นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไปใช้ ขยายผลในเนือ/ หาสาระอืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั/นพืน/ ฐาน พ.ศ. 2551
1. ผลสั ม ฤทธิ: ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นโดยใช้รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาระอืน ๆ ของกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.
2551
ผลการเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู้ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้รู ปแบบปรากฏ
ดังตารางที 33
ตารางที 33 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ:ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
สาระ
1. ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม
2. หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวติ ในสังคม
3. ประวัติศาสตร์
4. ภูมิศาสตร์

ช่วงเวลา
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม
30
30
30
30
30
30
30
30

Χ

12.43
18.48
15.53
21.70
13.15
19.05
13.25
19.58

S.D.
2.46
1.82
2.76
2.91
2.15
2.48
2.50
2.72

df
39

t
14.75 *

sig
0.00

39

14.75 *

0.00

39

26.11 *

0.00

39

33.75 *

0.00

*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

จากตารางที 33 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสํา หรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดัง นี-
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1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลังเรี ยน ( Χ = 18.48, S.D. = 1.82) สู งกว่าก่ อนเรี ยน ( Χ =
12.43, S.D. = 2.46) 2) สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชี วิตในสังคม หลังเรี ยน
( Χ = 21.70, S.D. = 2.91) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( Χ = 15.53, S.D. = 2.76) 3) สาระประวัติศาสตร์
หลังเรี ยน ( Χ = 19.05, S.D. = 2.48) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( Χ = 13.15, S.D. = 2.15) และ 4) สาระ
ภูมิศาสตร์ หลังเรี ยน ( Χ = 19.58, S.D. = 2.72) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( Χ = 13.25, S.D. = 2.50) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 2
2. ผลของพัฒนาการของคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ในสาระอืน ๆ ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี2.1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลของพัฒ นาการคุ ณ ลักษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนในสาระ
ศาสนาศีลธรรม จริ ยธรรม
ตารางที 34 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

2. มีวินยั

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.42
2.93
3.38
3.47
2.45
3.01
3.39
3.46

0.51
0.63
0.51
0.26
0.55
0.57
0.55
0.40

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

6
5
3
3
3
3
4
4
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ตารางที 34 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. มีความอดทน

4. มีความพอประมาณ

5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคุม้ กัน

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.48
2.90
3.22
3.36
2.49
3.07
3.40
3.48
2.46
3.04
3.39
3.49
2.43
3.00
3.33
3.40
2.45
2.99
3.35
3.44

0.60
0.70
0.46
0.38
0.56
0.60
0.41
0.34
0.51
0.56
0.35
0.30
0.38
0.56
0.58
0.38
0.28
0.38
0.21
0.18

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

2
6
6
6
1
1
2
2
4
2
1
1
5
4
5
5

จากตารางที 34 แสดงคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมิน 4 ระยะ ในการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไปใช้ขยายผลการทดลองในสาระศาสนาศีลธรรม จริ ยธรรมโดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับ การตอบสนอง ( Χ = 2.45, S.D. = 0.28) หลังการจัดการเรี ยน
การสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.99, S.D. = 0.38) หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.35, S.D. = 0.21) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการ
สอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. = 0.18)
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จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ
พบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ- น
ตามลําดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน มีดงั นีผลการประเมิ นพบว่า ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอนระดับ คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.45, S.D. = 0.28) ส่ วนรายด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความ
พอประมาณ ( Χ = 2.49, S.D. = 0.56) มีความอดทน ( Χ = 2.48, S.D. = 0.60) มีวินยั ( Χ = 2.45,
S.D. = 0.55) มีเหตุผล ( Χ = 2.46, S.D. = 0.51) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.43, S.D. = 0.38) และมีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.42, S.D. = 0.51)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.99, S.D. = 0.38) ส่ วนราย
ด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มี
ความพอประมาณ ( Χ = 3.07, S.D. = 0.60) มีเหตุผล ( Χ = 3.04, S.D. = 0.56) มีวินยั ( Χ = 3.01,
S.D. = 0.57) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.00, S.D. = 0.56) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.93, S.D. = 0.63) และ
มีความอดทน ( Χ = 2.90, S.D. = 0.70)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.35, S.D. = 0.21) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีเหตุผล ( Χ = 3.39, S.D. = 0.35) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.40, S.D. = 0.41) มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.38, S.D. = 0.51) มีวินยั ( Χ = 3.39, S.D. = 0.55 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.33, S.D. = 0.58)
และมีความอดทน ( Χ = 3.22, S.D. = 0.46)
ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. = 0.18) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีเหตุผล ( Χ = 3.49, S.D. = 0.30) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.48, S.D. = 0.34) มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.47, S.D. = 0.26) มีวินยั ( Χ = 3.46, S.D. = 0.40 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.40, S.D. = 0.38)
และมีความอดทน ( Χ = 3.36, S.D. = 0.38)
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ภาพที 7 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
จากภาพที 7 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมินโดยนักเรี ยนทําแบบสอบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั-ง 6 ด้าน ประเมินผล 4 ระยะพบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยน
การสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการ
เห็นคุณค่า
2.1.2 ผลการศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัด
การเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และ
ติดตามผลการจัดการเรี ย นการสอน ในสาระศาสนา ศีล ธรรม จริ ยธรรม โดยใช้แบบประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ปรากฏดังตาราง
ที 35
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ตารางที 35 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมิน 4 ระยะ ประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

2. มีวินยั

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

3. มีความอดทน

ครู ผสู้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.41
2.52
2.89
3.46
2.48
2.74
3.25
3.47
2.45
2.79
3.28
3.46
2.48
2.63
2.88
3.43
2.47
2.76
3.23
3.46
2.48
2.95
3.24
3.45
2.36
2.58
2.84
3.31

0.64
0.77
0.81
0.53
0.50
0.63
0.83
0.73
0.48
0.60
0.78
0.65
0.96
0.83
0.75
0.55
0.75
0.83
0.80
0.68
0.60
0.88
0.87
0.59
0.82
0.96
0.55
0.51

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
3
6
3
3
2
6
3
3
4
6
3
3
1
2
4
4
3
5
4
4
2
2
4
4
5
5
6
6
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ตารางที 35 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมิน 4 ระยะ ประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

4. มีความ
พอประมาณ

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

5. มีเหตุผล

ครู ผสู ้ อน

เพือนนักเรี ยน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.39
2.90
3.19
3.43
2.44
2.92
3.04
3.41
2.37
2.61
2.91
3.47
2.44
2.91
3.29
3.48
2.46
2.85
3.29
3.47

0.70
0.98
0.96
0.58
0.61
0.82
0.49
0.49
0.91
0.97
0.49
0.55
0.56
0.58
0.56
0.63
0.61
0.76
0.64
0.66

ก่อนเรี ยน

5

2.43

0.88

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.66

0.98

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

2.98

0.84

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.49

0.37

ก่อนเรี ยน

5

2.48

0.61

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.95

0.79

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.34

0.90

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.49

0.48

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
6
4
6
6
5
3
6
6
4
3
2
2
5
3
2
2
3
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที 35 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมิน 4 ระยะ ประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ

ผูป้ ระเมิน

อันพึงประสงค์
ผูป้ กครอง

6. มีภูมิคุม้ กัน

ครู ผสู ้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ค่าเฉลีย
รวมทุกด้าน

ครู ผสู ้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน

5

2.49

0.63

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.98

0.88

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.39

0.87

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.48

0.34

ก่อนเรี ยน

5

2.34

0.85

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.59

0.96

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

2.85

0.74

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.42

0.60

ก่อนเรี ยน

5

2.46

0.58

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.92

0.70

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.21

0.56

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.44

0.66

ก่อนเรี ยน

5

2.43

0.66

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.87

0.80

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.19

0.77

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.43

0.68

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.40
2.60
2.89
3.43
2.45
2.93
3.25
3.46
2.46
2.90
3.23
3.45

0.68
0.83
0.56
0.38
0.42
0.69
0.63
0.50
0.46
0.72
0.56
0.45

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
เพือนนักเรี ยน ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ผูป้ กครอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

ผลการประเมิน

การเห็นคุณค่า

การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
1
1
1
1
6
4
5
5
4
2
5
5
6
4
5
5
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จากตารางที 35 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยภาพรวม คือ
1. ครู ผสู้ อน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.40, S.D. = 0.68) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.60,
S.D. = 0.83) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.89, S.D. =
0.56) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับเห็นคุณค่า ( Χ = 3.43, S.D. = 0.38)
2. เพือนนักเรี ยน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.45, S.D. = 0.42) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
2.93, S.D. = 0.69) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.25,
S.D. = 0.63) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46, S.D. =
0.50)
3. ผูป้ กครอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.46, S.D. = 0.46) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.90,
S.D. = 0.72) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.23, S.D. =
0.56) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.45)
จากผลการประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ย น และผูป้ กครอง พบว่า คุ ณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- น ตามลํา ดับ ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ ระเมิน มีดงั นีผลการประเมินโดยครู ผสู้ อนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.68) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.48, S.D. = 0.96)
มีเหตุผล ( Χ = 2.43, S.D. = 0.88) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.41, S.D. = 0.64) มีความพอประมาณ
( Χ = 2.37, S.D. = 0.91) มีความอดทน ( Χ = 2.36, S.D. = 0.82) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.34, S.D.
= 0.85)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.60, S.D. = 0.83) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.66,
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S.D. = 0.98) มี วินัย ( Χ = 2.63, S.D. = 0.83) มี ค วามพอประมาณ ( Χ = 2.61, S.D. = 0.97)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.59, S.D. = 0.96) มีความอดทน ( Χ = 2.58, S.D. = 0.96) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 2.52, S.D. = 0.77)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.89, S.D. = 0.56) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.98,
S.D. = 0.84) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.91, S.D. = 0.49) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.89, S.D. = 0.81)
มีวนิ ยั ( Χ = 2.88, S.D. = 0.75) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.85, S.D. = 0.74) และมีความอดทน ( Χ = 2.84,
S.D. = 0.55)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.43, S.D. = 0.38) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.49, S.D.
= 0.37 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.55) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.46, S.D. = 0.53)
มีวนิ ยั ( Χ = 3.43, S.D. = 0.55) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.42, S.D. = 0.60) และมีความอดทน ( Χ = 3.31,
S.D. = 0.51)
ผลการประเมินโดยเพือนนักเรี ยนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.45, S.D. = 0.42) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.48, S.D. = 0.61)
มีความความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.48, S.D. = 0.50) มีวินยั ( Χ = 2.47, S.D. = 0.75) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ =
2.46, S.D. = 0.58) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.44, S.D. = 0.56) และมีความอดทน ( Χ = 2.39,
S.D. = 0.70)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.93, S.D. = 0.69) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.95,
S.D. = 0.79) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.92, S.D. = 0.70) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.91, S.D. = 0.58)
มีความอดทน ( Χ = 2.90, S.D. = 0.98) มีวินยั ( Χ = 2.76, S.D. = 0.83) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.74, S.D. = 0.63)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.25, S.D. = 0.63) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.34,
S.D. = 0.90) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.29, S.D. = 0.56) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.25, S.D. =
0.83) มีวนิ ยั ( Χ = 3.23, S.D. = 0.80) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.21, S.D. = 0.56 ) และมีความอดทน ( Χ =
3.19, S.D. = 0.96 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46, S.D. = 0.50) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.49, S.D.
= 0.48 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.48, S.D. = 0.63) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.73)
มีวนิ ยั ( Χ = 3.46, S.D. = 0.68) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.44, S.D. = 0.66) และมีความอดทน ( Χ = 3.43,
S.D. = 0.58)
ผลการประเมินโดยผูป้ กครองพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.46, S.D. = 0.46) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.49, S.D. = 0.63)
มีวินยั ( Χ = 2.48, S.D. = 0.60) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.61) มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 2.45, S.D. = 0.48) มีความอดทน ( Χ = 2.44, S.D. = 0.61) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.43, S.D.
= 0.66)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.90, S.D. = 0.72) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.98,
S.D. = 0.88) มีวินยั ( Χ = 2.95, S.D. = 0.88) มีความอดทน ( Χ = 2.92, S.D. = 0.82) มีภูมิคุม้ กัน
( Χ = 2.87, S.D. = 0.80) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.85, S.D. = 0.76) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.79, S.D. = 0.60)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.23, S.D. = 0.56) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.39,
S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.29, S.D. = 0.64 ) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.28, S.D. =
0.78) มีวินยั ( Χ = 3.24, S.D. = 0.87) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.19, S.D. = 0.07) และมีความอดทน ( Χ =
3.04, S.D. = 0.49 )
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ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.45) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D.
= 0.34 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.66) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.46, S.D. = 0.65)
มีวนิ ยั ( Χ = 3.45, S.D. = 0.59) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.43, S.D. = 0.68) และมีความอดทน ( Χ = 3.41,
S.D. = 0.49)

ภาพที 8 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
จากภาพที 8 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองทั-ง 6 ด้าน ในสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประเมินผล 4 ระยะพบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
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2.2 สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม
2.2.1 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนในสาระ
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม ดังตารางที 36
ตารางที 36 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

2. มีวินยั

3. มีความอดทน

4. มีความพอประมาณ

5. มีเหตุผล

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.28
2.68
3.03
3.37
2.59
3.10
3.33
3.49
2.39
2.96
3.27
3.40
2.46
2.98
3.28
3.46
2.37
2.93
3.32
3.48

0.51
0.61
0.49
0.32
0.50
0.62
0.57
0.35
0.55
0.62
0.45
0.39
0.56
0.47
0.49
0.41
0.41
0.53
0.33
0.28

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

6
6
6
6
1
1
1
1
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
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ตารางที 36 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
6. มีภูมิคุม้ กัน

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.35
2.92
3.21
3.42
2.40
2.93
3.24
3.43

0.38
0.48
0.42
0.38
0.26
0.33
0.24
0.18

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

5
5
5
5

จากตารางที 36 แสดงคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ในการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ขยายผลการทดลองในสาระ
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคมโดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการจัด
การเรี ย นการสอน อยู่ใ นระดับ การตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.26) หลัง การจัดการเรี ย น
การสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.93, S.D. = 0.33) หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.24, S.D. = 0.24) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการ
สอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.43, S.D. = 0.18)
จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ
พบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ- น
ตามลําดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน มีดงั นีผลการประเมิ นพบว่า ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอนระดับ คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.26) ส่ วนรายด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั
( Χ = 2.59, S.D. = 0.50) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.56) มีความอดทน ( Χ = 2.39,
S.D. = 0.55) มีเหตุผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.41) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.35, S.D. = 0.38) และมีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.28, S.D. = 0.51)
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ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.93, S.D. = 0.33) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีวนิ ยั ( Χ = 3.10, S.D. = 0.62) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.98, S.D. = 0.47) มีความอดทน ( Χ =
2.96, S.D. = 0.62) มีเหตุผล ( Χ = 2.93, S.D. = 0.53) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.92, S.D. = 0.48) และมี
ความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.68, S.D. = 0.61)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.24, S.D. = 0.24) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีวนิ ยั ( Χ = 3.33, S.D. = 0.57) มีเหตุผล ( Χ = 3.32, S.D. = 0.33) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.28,
S.D. = 0.49) มีความอดทน ( Χ = 3.27, S.D. = 0.45 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.21, S.D. = 0.42) และ
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.03, S.D. = 0.49)
ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.43, S.D. = 0.18) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีวนิ ยั ( Χ = 3.49, S.D. = 0.35) มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D. = 0.28) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.46,
S.D. = 0.41) มีความอดทน ( Χ = 3.40, S.D. = 0.39 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.42, S.D. = 0.38) และ
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.37, S.D. = 0.32)
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ภาพที 9 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระ
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
จากภาพที 9 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนักเรี ยนทําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั-ง 6 ด้าน
ในสาระหน้าที พลเมือง วัฒนธรรม และการดํา เนิ นชี วิตในสั งคม ประเมิ นผล 4 ระยะ พบว่า
การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
2.2.2 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตาม
ผลการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบจําแนกตามด้านประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน
และผูป้ กครอง ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม ปรากฏดังตาราง
ที 37
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ตารางที 37 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม ประเมิน 4 ระยะ โดย
ครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

ผูป้ ระเมิน
ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

2.มีวินยั

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

3. มีความอดทน

ครู ผสู้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.45
2.54
2.89
3.39
2.46
2.99
3.26
3.40
2.49
2.82
3.02
3.40
2.62
2.96
3.42
3.48
2.49
3.09
3.39
3.49
2.66
2.97
3.37
3.49
2.34
2.65
3.02
3.41

0.67
0.80
0.61
0.50
0.52
0.89
0.97
0.75
0.48
0.67
0.48
0.75
0.87
0.95
0.76
0.66
0.76
0.81
0.55
0.65
0.66
0.92
0.54
0.65
0.83
0.96
0.93
0.56

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
2
6
6
6
2
3
6
6
2
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
4
4
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ตารางที 37 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม ประเมิน 4 ระยะ โดย
ครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

4. มีความ
พอประมาณ

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

5. มีเหตุผล

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.43
2.96
3.30
3.44
2.46
2.96
3.25
3.43
2.35
2.55
3.03
3.42
2.45
2.98
3.31
3.45
2.48
2.84
3.27
3.47
2.41
2.66
3.20
3.46
2.44
3.00
3.33
3.46

0.83
0.99
0.91
0.54
0.60
0.85
0.79
0.65
0.92
0.97
0.93
0.53
0.59
0.84
0.97
0.56
0.63
0.81
0.79
0.71
0.66
0.96
0.81
0.56
0.63
0.94
0.89
0.76

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
5
6
4
4
5
2
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
5
3
3
3
2
2
2
4
2
2
2
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ตารางที 37 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม ประเมิน 4 ระยะ โดย
ครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครอง

6. มีภูมิคุม้ กัน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.41
2.94
3.28
3.48
2.29
2.53
2.94
3.43
2.41
2.97
3.28
3.40
2.48
2.91
3.26
3.42
2.40
2.64
3.08
3.46
2.45
3.00
3.31
3.44
2.49
2.91
3.24
3.45

0.66
0.94
0.78
0.54
0.85
0.14
0.87
0.54
0.61
0.83
0.55
0.75
0.74
0.82
0.71
0.66
0.73
0.94
0.72
0.43
0.46
0.76
0.74
0.56
0.49
0.72
0.56
0.46

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
6
3
2
2
6
5
5
5
6
5
5
5
4
4
5
5
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จากตารางที 37 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ใ นการขยายผลทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนในสาระหน้า ที พลเมื อ ง
วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม ประเมิน 4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน
และผูป้ กครอง โดยภาพรวม มีดงั นี1. ครู ผสู้ อน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.40, S.D. = 0.73) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.64,
S.D. = 0.94) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.08, S.D. =
0.72) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46, S.D. = 0.43)
2. เพือนนักเรี ยน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.45, S.D. = 0.46) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
3.00, S.D. = 0.76) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.31,
S.D. = 0.74) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. =
0.56)
3. ผูป้ กครอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.49, S.D. = 0.49) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.91,
S.D. = 0.72) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.24, S.D. =
0.56) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.46)
จากผลการประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ย น และผูป้ กครอง พบว่า คุ ณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- น ตามลํา ดับ ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ ระเมิน มีดงั นีผลการประเมินโดยครู ผสู้ อนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.73) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.62, S.D. = 0.87)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.67) มีเหตุผล ( Χ = 2.41, S.D. = 0.66) มีความพอประมาณ
( Χ = 2.35, S.D. = 0.92) มีความอดทน ( Χ = 2.34, S.D. = 0.83) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.29, S.D.
= 0.85)
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ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.64, S.D. = 0.94) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.96,
S.D. = 0.95) มีเหตุผล ( Χ = 2.66, S.D. = 0.96) มีความอดทน ( Χ = 2.65, S.D. = 0.96) มีความ
พอประมาณ ( Χ = 2.55, S.D. = 0.97) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.54, S.D. = 0.80) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 2.54, S.D. = 0.80)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.08, S.D. = 0.72) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.42,
S.D. = 0.76) มีเหตุ ผล ( Χ = 3.20, S.D. = 0.81) มีค วามพอประมาณ ( Χ = 3.03, S.D. = 0.93)
มีความอดทน ( Χ = 3.02, S.D. = 0.96) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.94, S.D. = 0.87) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 2.89, S.D. = 0.61)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.46, S.D. = 0.43) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.48, S.D. =
0.66 ) มีเหตุผล ( Χ = 3.46, S.D. = 0.56) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.42, S.D. = 0.53) มีความ
อดทน ( Χ = 3.41, S.D. = 0.56) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.43, S.D. = 0.54) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
3.39, S.D. = 0.50)
ผลการประเมินโดยเพือนนักเรี ยนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.45, S.D. = 0.46) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.49, S.D. = 0.76)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.52) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.59) มีเหตุผล
( Χ = 2.44, S.D. = 0.63) มีความอดทน ( Χ = 2.43, S.D. = 0.83) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.41, S.D.
= 0.61)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =3.00, S.D. = 0.76) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.09,
S.D. = 0.81)มีเหตุผล ( Χ = 3.00, S.D. = 0.94) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.99, S.D. = 0.89) มีความ
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พอประมาณ ( Χ = 2.98, S.D. = 0.84) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.97, S.D. = 0.83) และมีความอดทน ( Χ =
2.96, S.D. = 0.99)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.31, S.D. = 0.74) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.39,
S.D. = 0.55) มีเหตุผล ( Χ = 3.33, S.D. = 0.89) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.31, S.D. = 0.97)
มีความอดทน ( Χ = 3.30, S.D. = 0.91) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.28, S.D. = 0.55) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.26, S.D. = 0.97)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. = 0.56) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.49, S.D. =
0.65 ) มีเหตุผล ( Χ = 3.46, S.D. = 0.76) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.45, S.D. = 0.56) มีความอดทน
( Χ = 3.44, S.D. = 0.54) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.40, S.D. = 0.75) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.40,
S.D. = 0.75)
ผลการประเมินโดยผูป้ กครองพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.49, S.D. = 0.49) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.66, S.D. = 0.66)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.49, S.D. = 0.48) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.48, S.D. = 0.63) มีภูมิคุม้ กัน
( Χ = 2.48, S.D. = 0.74) มีความอดทน ( Χ = 2.46, S.D. = 0.60) และมีเหตุผล ( Χ = 2.41, S.D. =
0.66)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.91, S.D. = 0.72) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.97,
S.D. = 0.92) มีความอดทน ( Χ = 2.96, S.D. = 0.85) มีเหตุผล ( Χ = 2.94, S.D. = 0.94) มีภูมิคุม้ กัน
( Χ = 2.91, S.D. = 0.82) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.84, S.D. = 0.81) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.82, S.D. = 0.67)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.24, S.D. = 0.56) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.37,
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S.D. = 0.54) มีเหตุผล ( Χ = 3.28, S.D. = 0.78 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.27, S.D. = 0.79)
มีความอดทน ( Χ = 3.25, S.D. = 0.79) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.26, S.D. = 0.71) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.02, S.D. = 0.48 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.46) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 3.49, S.D. =
0.65) มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D. = 0.54) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.71) มีความอดทน
( Χ = 3.43, S.D. = 0.65) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.42, S.D. = 0.66) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.40, S.D.
= 0.75)

ภาพที 10 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ในสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม
จากภาพที 10 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ทั-ง 6 ด้าน ในสาระ
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หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า การพัฒนาการ
มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับการตอบสนอง
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการ
สอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
2.3 สาระประวัติศาสตร์
2.3.1 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนในสาระ
ประวัติศาสตร์ ดังตารางที 38
ตารางที 38 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระประวัติศาสตร์
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

2. มีวินยั

3. มีความอดทน

4. มีความพอประมาณ

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.54
2.98
3.36
3.48
2.55
2.97
3.29
3.47
2.53
2.91
3.17
3.44
2.62
3.01
3.25
3.46

0.44
0.58
0.43
0.30
0.52
0.57
0.51
0.27
0.60
0.69
0.42
0.37
0.52
0.48
0.49
0.35

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

3
2
1
1
2
3
2
2
4
5
5
5
1
1
3
3

188

ตารางที 38 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระประวัติศาสตร์ (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคุม้ กัน

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.51
2.86
3.15
3.43
2.46
2.96
3.19
3.45
2.53
2.95
3.21
3.45

0.49
0.50
0.42
0.42
0.36
0.51
0.52
0.44
0.24
0.33
0.22
0.18

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

5
6
6
6
6
4
4
4

จากตารางที 38 แสดงคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ในการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ขยายผลการทดลองในสาระ
ประวัติศาสตร์โดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.53, S.D. = 0.24) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
2.95, S.D. = 0.33) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.21,
S.D. = 0.22) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D.
= 0.18)
จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ
พบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ- น
ตามลําดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน มีดงั นีผลการประเมิ นพบว่า ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอนระดับ คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.53, S.D. = 0.24) ส่ วนรายด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับการตอบสนองทุก ด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มี
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ประมาณความพอประมาณ ( Χ = 2.62, S.D. = 0.52) มีวินยั ( Χ = 2.55, S.D. = 0.52) มีความใฝ่
เรี ยนรู้ ( Χ = 2.54, S.D. = 0.44) มีความอดทน ( Χ = 2.53, S.D. = 0.60) มีเหตุผล ( Χ = 2.51, S.D.
= 0.49) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.46, S.D. = 0.36)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้านอยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.95, S.D. = 0.33) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการรับรู้คุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีความพอประมาณ ( Χ = 3.01, S.D. = 0.48) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.98, S.D. = 0.58) มีวินยั
( Χ = 2.97, S.D. = 0.57) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.96, S.D. = 0.51) มีความอดทน ( Χ = 2.91, S.D. =
0.69) และมีเหตุผล ( Χ = 2.86, S.D. = 0.50)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.21, S.D. = 0.22) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.36, S.D. = 0.43) มีวินยั ( Χ = 3.29, S.D. = 0.51) มีความพอประมาณ
( Χ = 3.25, S.D. = 0.49) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.19, S.D. = 0.52 ) มีความอดทน ( Χ = 3.17, S.D. =
0.42) และมีเหตุผล ( Χ = 3.15, S.D. = 0.42)
ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.18) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.48, S.D. = 0.30) มีวินยั ( Χ = 3.47, S.D. = 0.27) มีความพอประมาณ
( Χ = 3.46, S.D. = 0.35) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.45, S.D. = 0.44 ) มีความอดทน ( Χ = 3.44, S.D. =
0.37) และมีเหตุผล ( Χ = 3.43, S.D. = 0.42)
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ภาพที 11 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระประวัติศาสตร์
จากภาพที 11 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนักเรี ยนทําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั-ง 6 ด้าน
ในสาระประวัติศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการรับรู้คุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับการรับรู้คุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการรับรู้คุณค่า
2.3.3 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1
หลัง การจัด การเรี ย นการสอนครั- งที 2 และติ ด ตามผลการจัด การเรี ย นการสอน ในสาระ
ประวัติศาสตร์ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองในสาระประวัติศาสตร์ ปรากฏ
ดังตารางที 39
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ตารางที 39 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระประวัติศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

ผูป้ ระเมิน
ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

2. มีวินยั

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

3. มีความอดทน

ครู ผสู้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.45
2.96
3.16
3.46
2.46
3.17
3.24
3.44
2.44
2.66
3.19
3.49
2.28
2.73
3.10
3.42
2.49
3.05
3.22
3.43
2.39
2.51
3.15
3.48
2.34
2.65
3.00
3.30

0.67
0.95
0.66
0.53
0.52
0.96
0.50
0.66
0.48
0.49
0.67
0.42
0.93
0.75
0.74
0.56
0.76
0.92
0.89
0.57
0.62
0.76
0.50
0.61
0.83
0.87
0.87
0.55

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
2
2
2
1
3
2
2
5
6
2
2
4
4
5
5
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ตารางที 39 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระประวัติศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และ ผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

4. มีความพอประมาณ

ครู ผสู ้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

5. มีเหตุผล

ครู ผสู ้ อน

เพือนนักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน

5

2.29

0.59

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

3.02

0.97

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.10

0.91

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.34

0.61

ก่อนเรี ยน

5

2.47

0.59

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.54

0.53

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.11

0.54

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.42

0.49

ก่อนเรี ยน

5

2.35

0.92

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.55

0.86

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.03

0.93

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.38

0.56

ก่อนเรี ยน

5

2.45

0.59

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

3.06

0.88

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.18

0.73

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.41

0.49

ก่อนเรี ยน

5

2.46

0.62

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.53

0.59

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.14

0.76

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.47

0.68

ก่อนเรี ยน

5

2.37

0.93

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.66

0.86

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

2.94

0.87

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.27

0.55

ก่อนเรี ยน

5

2.44

0.63

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

3.03

0.76

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.03

0.64

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.18

0.52

ช่วงเวลา
การทดสอบ

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
6
5
5
5
1
3
5
5
3
5
3
3
3
2
3
3
2
4
3
3
2
3
6
6
4
4
6
6
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ตารางที 39 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระประวัติศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครอง

6. มีภูมิคุม้ กัน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

ก่อนเรี ยน

5

2.38

0.66

หลังเรี ยนครั-งที 1

5

2.59

0.70

หลังเรี ยนครั-งที 2

5

3.10

0.54

ติดตามผลการเรี ยน

5

3.41

0.59

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.29
2.54
3.01
3.31
2.41
2.62
3.16
3.40
2.43
2.52
3.12
3.45
2.35
2.68
3.04
3.35
2.42
2.99
3.15
3.36
2.42
2.55
3.13
3.45

0.89
0.86
0.88
0.61
0.61
0.89
0.69
0.68
0.73
0.53
0.53
0.68
0.67
0.92
0.70
0.40
0.45
0.80
0.55
0.48
0.48
0.44
0.42
0.41

ช่วงเวลา
การทดสอบ

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
6
2
6
6

5
6
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
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จากตารางที 39 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการขยายผลทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนในสาระประวัติศาสตร์ ประเมิน
4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยภาพรวม มีดงั นี1. ครู ผสู้ อน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.35, S.D. = 0.67) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.68,
S.D. = 0.92) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.04, S.D. =
0.70) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.35, S.D. = 0.40)
2. เพือนนักเรี ยน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.42, S.D. = 0.45) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
2.99, S.D. = 0.80) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.15,
S.D. = 0.55) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. =
0.48)
3. ผูป้ กครอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.42, S.D. = 0.48) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.55,
S.D. = 0.44) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.13, S.D. =
0.42) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.41)
จากผลการประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ย น และผูป้ กครอง พบว่า คุ ณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- น ตามลํา ดับ ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ ระเมิน มีดงั นีผลการประเมินโดยครู ผสู้ อนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.35, S.D. = 0.67) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.45, S.D. =
0.67) มีเหตุผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.93) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.35, S.D. = 0.92) มีความอดทน
( Χ = 2.34, S.D. = 0.83) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.29, S.D. = 0.89) และมีวนิ ยั ( Χ = 2.28, S.D. = 0.93)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.68, S.D. = 0.92) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
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( Χ = 2.96, S.D. = 0.95) มีวินยั ( Χ = 2.73, S.D. = 0.75) มีเหตุผล ( Χ = 2.66, S.D. = 0.86) มีความ
อดทน ( Χ = 2.65, S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.55, S.D. = 0.86) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ =
2.54, S.D. = 0.86)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.04, S.D. = 0.70) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.16, S.D. = 0.66) มีวินยั ( Χ = 3.10, S.D. = 0.74) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.03, S.D. =
0.93) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.01, S.D. = 0.88) มีความอดทน ( Χ = 3.00, S.D. = 0.87) และมีเหตุผล
( Χ = 2.94, S.D. = 0.87)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.35, S.D. = 0.40) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
3.46, S.D. = 0.53 ) มีวินยั ( Χ = 3.42, S.D. = 0.56) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.38, S.D. = 0.56)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.31, S.D. = 0.61) มีความอดทน ( Χ = 3.30, S.D. = 0.55) และมีเหตุผล ( Χ =
3.27, S.D. = 0.55)
ผลการประเมินโดยเพือนนักเรี ยนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.42, S.D. = 0.45) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.49, S.D. = 0.76)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.52) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.45, S.D. = 0.59) มีเหตุผล
( Χ = 2.44, S.D. = 0.63) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.41, S.D. = 0.61) และมีความอดทน ( Χ = 2.29, S.D.
= 0.59)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =2.99, S.D. = 0.80) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.17, S.D. = 0.96)มีความพอประมาณ ( Χ =2.55, S.D. = 0.86) มีวนิ ยั ( Χ = 3.05, S.D. = 0.92)
มีเหตุผล ( Χ = 3.03, S.D. = 0.76) มีความอดทน ( Χ = 3.02, S.D. = 0.97) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ =
2.62, S.D. = 0.89)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.15, S.D. = 0.55) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.24, S.D. = 0.50) มีวินยั ( Χ = 3.22, S.D. = 0.89) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.18, S.D. =
0.73) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.16, S.D. = 0.69) มีความอดทน ( Χ = 3.10, S.D. = 0.91) และมีเหตุผล
( Χ = 3.03, S.D. = 0.64 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. = 0.48) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
3.44, S.D. = 0.66 ) มีวินยั ( Χ = 3.43, S.D. = 0.57) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.41, S.D. = 0.49)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.40, S.D. = 0.68) มีความอดทน ( Χ = 3.34, S.D. = 0.61) และมีเหตุผล ( Χ =
3.18, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินโดยผูป้ กครองพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.42, S.D. = 0.48) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความอดทน ( Χ = 2.47, S.D. =
0.59) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.46, S.D. = 0.62) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.44, S.D. = 0.48)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.43, S.D. = 0.73) มีวนิ ยั ( Χ = 2.39, S.D. = 0.62) และมีเหตุผล ( Χ = 2.38, S.D.
= 0.66)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.55, S.D. = 0.44) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 2.66, S.D. = 0.49) มีความเหตุผล ( Χ = 2.59, S.D. = 0.70) มีความอดทน ( Χ = 2.54, S.D. =
0.53) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.53, S.D. = 0.59) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.52, S.D. = 0.53) และมีวินยั
( Χ = 2.51, S.D. = 0.76)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.13, S.D. = 0.42) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้
( Χ = 3.19, S.D. = 0.67) มีวินยั ( Χ = 3.15, S.D. = 0.50 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.14, S.D. =
0.76) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.12, S.D. = 0.53) มีความอดทน ( Χ = 3.11, S.D. = 0.54) และมีเหตุผล
( Χ = 3.10, S.D. = 0.54 )
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ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.41) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
3.49, S.D. = 0.42 ) มีวินยั ( Χ = 3.48, S.D. = 0.61) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.68)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.45, S.D. = 0.68) มีความอดทน ( Χ = 3.42, S.D. = 0.49) และมีเหตุผล ( Χ =
3.41, S.D. = 0.59)

ภาพที 12 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ในสาระประวัติศาสตร์
จากภาพที 12 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลายประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครู ผสู้ อน เพือน
นักเรี ยน และผูป้ กครอง ในสาระประวัติศาสตร์ ทั-ง 6 ด้าน ในสาระประวัติศาสตร์ ประเมินผล
4 ระยะ พบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลีย
อยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็ น
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คุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผล
การจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
2.4 สาระภูมิศาสตร์
2.4.1 ผลของพัฒ นาการคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนในสาระ
ภูมิศาสตร์
ตารางที 40 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ ในสาระภูมิศาสตร์
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

2. มีวินยั

3. มีความอดทน

4. มีความพอประมาณ

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.38
2.69
3.20
3.43
2.45
2.79
3.08
3.42
2.46
2.72
3.07
3.41
2.47
2.86
3.34
3.44

0.51
0.58
0.49
0.34
0.52
0.58
0.56
0.37
0.58
0.58
0.56
0.42
0.54
0.42
0.50
0.43

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

5
6
4
4
3
4
5
5
2
5
6
6
1
3
3
3
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ตารางที 40 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะในสาระภูมิศาสตร์ (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. มีเหตุผล

6. มีภูมิคุม้ กัน

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลการประเมิน
Χ

S.D.

ระดับพฤติกรรม

ลําดับที

2.41
2.98
3.38
3.49
2.35
2.95
3.35
3.48
2.42
2.83
3.23
3.44

0.47
0.59
0.52
0.43
0.39
0.51
0.50
0.33
0.27
0.30
0.24
0.17

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

4
1
1
1
6
2
2
2

จากตารางที 40 แสดงคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมิน 4 ระยะ ในการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ขยายผลการทดลองในสาระ
ภูมิศาสตร์ โดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.42, S.D. = 0.27) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
2.83, S.D. = 0.30) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.23,
S.D. = 0.24) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. =
0.17)
จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมิน 4 ระยะ
พบว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ- น
ตามลําดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน มีดงั นีผลการประเมิ นพบว่า ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอนระดับ คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.42, S.D. = 0.27) ส่ วนรายด้าน
มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์อ ยู่ใ นระดับ การตอบสนองทุ ก ด้า น เรี ย งจากมากไปหาน้อ ยดัง นี-
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มีประมาณความพอประมาณ ( Χ = 2.47, S.D. = 0.54) มีความอดทน ( Χ = 2.46, S.D. = 0.52)
มีวินยั ( Χ = 2.45, S.D. = 0.52) มีเหตุผล ( Χ = 2.41, S.D. = 0.47) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.38,
S.D. = 0.51) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.35, S.D. = 0.39)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.83, S.D. = 0.30) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีเหตุผล ( Χ = 2.98, S.D. = 0.59) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.95, S.D. = 0.51) มีความพอประมาณ ( Χ =
2.86, S.D. = 0.42) มีวินยั ( Χ = 2.79, S.D. = 0.58) มีความอดทน ( Χ = 2.72, S.D. = 0.58) และมี
ความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.69, S.D. = 0.58)
ผลการประเมินพบว่า ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.23, S.D. = 0.24) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีเหตุผล ( Χ = 3.38, S.D. = 0.52) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.35, S.D. = 0.50) มีความพอประมาณ ( Χ =
3.34, S.D. = 0.50) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.20, S.D. = 0.49) มีวนิ ยั ( Χ = 3.08, S.D. = 0.56 ) และ
มีความอดทน ( Χ = 3.07, S.D. = 0.56)
ผลการประเมินพบว่า ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. = 0.17) ส่ วน
รายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนีมีเหตุผล ( Χ = 4.49, S.D. = 0.43) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ =3.48, S.D. = 0.33) มีความพอประมาณ ( Χ =
3.44, S.D. = 0.43) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.43, S.D. = 0.34 ) มีวินยั ( Χ = 3.42, S.D. = 0.37) และ
มีความอดทน ( Χ = 3.41, S.D. = 0.42)
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ภาพที 13 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระภูมิศาสตร์
จากภาพที 13 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยนักเรี ยนทําแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั-ง 6 ด้าน
ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั- งที 1
มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
การเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
2.4.2 ผลของพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประเมิน 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั- งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบ
จําแนกตามด้านประเมิน โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครองในสาระภูมิศาสตร์ ปรากฏดัง
ตารางที 41
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ตารางที 41 พัฒนาการของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้

ผูป้ ระเมิน
ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

2.มีวินยั

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

3. มีความอดทน

ครู ผสู้ อน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.41
2.54
2.88
3.38
2.43
2.88
3.28
3.46
2.47
2.84
3.02
3.46
2.34
2.59
2.84
3.36
2.48
2.82
3.26
3.43
2.48
2.89
2.98
3.44
2.24
2.63
2.80
3.31

0.64
0.80
0.76
0.50
0.47
0.93
0.80
0.72
0.46
0.66
0.49
0.30
0.65
0.61
0.80
0.52
0.73
0.80
0.82
0.66
0.55
0.87
0.57
0.59
0.83
0.96
0.50
0.51

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
1
6
4
4
3
5
4
4
2
3
4
4
4
3
5
5
1
6
5
5
1
2
5
5
6
2
6
6
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ตารางที 41 พัฒนาการของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

4. มีความ
พอประมาณ

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

5. มีเหตุผล

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.36
2.94
3.23
3.40
2.38
2.83
2.96
3.41
2.35
2.55
2.89
3.39
2.34
2.96
3.29
3.47
2.40
2.76
3.22
3.49
2.37
2.66
3.00
3.48
2.44
2.99
3.34
3.49

0.59
0.97
0.95
0.70
0.60
0.77
0.57
0.54
0.92
0.86
0.61
0.53
0.54
0.77
0.56
0.67
0.63
0.73
0.62
0.53
0.93
0.83
0.87
0.56
0.63
0.65
0.72
0.67

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
5
3
6
6
4
4
6
6
3
5
3
3
6
2
3
3
3
6
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
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ตารางที 41 พัฒนาการของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน 4 ระยะโดยครู ผสู้ อน เพือน นักเรี ยน และผูป้ กครอง (ต่อ)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครอง

6.มีภูมิคุม้ กัน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ค่าเฉลียรวมทุกด้าน

ครู ผสู้ อน

เพือนนักเรี ยน

ผูป้ กครอง

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครั-งที 1
หลังเรี ยนครั-งที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนน
เต็ม

Χ

ผลการประเมิน
S.D. ระดับพฤติกรรม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.37
2.90
3.22
3.40
2.29
2.56
2.94
3.44
2.41
2.89
3.31
3.48
2.34
2.77
3.26
3.45
2.33
2.58
2.89
3.39
2.41
2.91
3.28
3.45
2.41
2.83
3.16
3.49

0.66
0.76
0.74
0.61
0.89
0.87
0.87
0.53
0.59
0.66
0.84
0.61
0.58
0.74
0.58
0.68
0.67
0.85
0.55
0.41
0.44
0.66
0.67
0.57
0.45
0.64
0.44
0.34

การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า

ลําดับที
5
1
1
1
5
4
2
2
4
4
2
2
6
5
2
2
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จากตารางที 41 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั-ง 6 ด้าน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการขยายผลทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ ประเมิน
4 ระยะ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยภาพรวม ดังนี1. ครู ผสู้ อน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.33, S.D. = 0.67) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.58,
S.D. = 0.85) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.89, S.D. =
0.55) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.39, S.D. = 0.41)
2. เพือนนักเรี ยน ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับการตอบสนอง
( Χ = 2.41, S.D. = 0.44) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =
2.91, S.D. = 0.66) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.28,
S.D. = 0.67) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. =
0.57)
3. ผูป้ กครอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ =
2.41, S.D. = 0.45) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 283,
S.D. = 0.64) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.16, S.D. =
0.44) และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.49, S.D. = 0.34)
จากผลการประเมินโดยครู ผูส้ อน เพือนนักเรี ย น และผูป้ กครอง พบว่า คุ ณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- น ตามลํา ดับ ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่ วนการจําแนกตามระยะการประเมิน และผูป้ ระเมิน มีดงั นีผลการประเมินโดยครู ผสู้ อนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.33, S.D. = 0.67) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยูใ่ นระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.41, S.D. =
0.64) มีเหตุผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.93) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.35, S.D. = 0.92) มีวินัย
( Χ = 2.34, S.D. = 0.65) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.29, S.D. = 0.89) และมีความอดทน ( Χ = 2.24, S.D.
= 0.83)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.58, S.D. = 0.85) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.66,
S.D. = 0.83) มีความอดทน ( Χ = 2.63, S.D. = 0.96) มีวินยั ( Χ = 2.59, S.D. = 0.61) มีภูมิคุม้ กัน
( X = 2.56 , S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.55, S.D. = 0.86) และมีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ =
2.54, S.D. = 0.80)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.89, S.D. = 0.55) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.00,
S.D. = 0.87) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.94, S.D. = 0.87) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.89, S.D. = 0.61)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.88, S.D. = 0.76) มีวินยั ( Χ = 2.84, S.D. = 0.80) และมีความอดทน ( Χ =
2.80, S.D. = 0.50)
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.39, S.D. = 0.41) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.48, S.D.
= 0.56 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.44, S.D. = 0.53) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.39, S.D. = 0.53) มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.38, S.D. = 0.50) มีวินยั ( Χ = 3.36, S.D. = 0.52) และมีวินยั ( Χ = 3.31, S.D. =
0.51)
ผลการประเมินโดยเพือนนักเรี ยนพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.41, S.D. = 0.44) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.48, S.D. = 0.73)
มีเหตุผล ( Χ = 2.44, S.D. = 0.63) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.43, S.D. = 0.47) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ =
2.41, S.D. = 0.59) มีความอดทน ( Χ = 2.36, S.D. = 0.59) และความพอประมาณ ( Χ = 2.34, S.D.
= 0.54)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ =2.91, S.D. = 0.66) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.99,
S.D. = 0.65)มีความพอประมาณ ( Χ = 2.96, S.D. = 0.77) มีความอดทน ( Χ = 2.94, S.D. = 0.97)
มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.89, S.D. = 0.66) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.88, S.D. = 0.93) และมีวินยั ( Χ =
2.82, S.D. = 0.80)
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ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.28, S.D. = 0.67) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.34,
S.D. = 0.72) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.31, S.D. = 0.84) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.29, S.D. = 0.56)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.28, S.D. = 0.80) มีวินยั ( Χ = 3.26, S.D. = 0.82) และมีความอดทน ( Χ =
3.23, S.D. = 0.95 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.45, S.D. = 0.57) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.49, S.D.
= 0.67 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.48, S.D. = 0.61) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.47, S.D. = 0.67) มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.46, S.D. = 0.72) มีวินยั ( Χ = 3.43, S.D. = 0.66) และมีความอดทน ( Χ = 3.40,
S.D. = 0.70)
ผลการประเมินโดยผูป้ กครองพบว่า
ระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอนระดับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั-ง
6 ด้าน อยูใ่ นระดับตอบสนอง ( Χ = 2.40, S.D. = 0.45) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับการตอบสนองทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีวินยั ( Χ = 2.48, S.D. = 0.55)
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.47, S.D. = 0.46) มีความพอประมาณ ( Χ = 2.40, S.D. = 0.63) มีความ
อดทน ( Χ = 2.38, S.D. = 0.60) มีเหตุผล ( Χ = 2.37, S.D. = 0.66) และมีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.34, S.D.
= 0.58)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 2.83, S.D. = 0.64) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 2.90,
S.D. = 0.76) มีวินยั ( Χ = 2.89, S.D. = 0.87) มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 2.84, S.D. = 0.66) มีความ
อดทน ( Χ = 2.83, S.D. = 0.77) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 2.77, S.D. = 0.74) และมีความพอประมาณ ( Χ =
2.76, S.D. = 0.73)
ระยะหลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.11, S.D. = 0.44) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.26,
S.D. = 0.58) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.23, S.D. = 0.62 ) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.22, S.D. = 0.62)
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มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.02, S.D. = 0.49) มีวินยั ( Χ = 2.98, S.D. = 0.57) และมีความอดทน ( Χ =
2.96, S.D. = 0.57 )
ระยะการติดตามผลการเรี ยนการสอน ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ทั-ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.44, S.D. = 0.34) ส่ วนรายด้านมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่าทุกด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี- มีเหตุผล ( Χ = 3.49, S.D.
= 0.53 ) มีภูมิคุม้ กัน ( Χ = 3.46, S.D. = 0.30) มีความพอประมาณ ( Χ = 3.45, S.D. = 0.68) มีความ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ( Χ = 3.44, S.D. = 0.59) มีวินยั ( Χ = 3.41, S.D. = 0.54) และมีความอดทน ( Χ = 3.40,
S.D. = 0.61)

ภาพที 14 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ในสาระภูมิศาสตร์
จากภาพที 14 แสดงพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยครู ผสู้ อน เพือนนักเรี ยน และผูป้ กครอง ทั-ง 6 ด้าน ในสาระ
ภูมิศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะพบว่า การพัฒนาการ มีดงั นี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลีย
อยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็ น
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คุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผล
การจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า

ภาพที 15 ผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายทีนําไปทดลองใช้ขยายผลการจัดการเรี ยนการสอน ใน 4 สาระ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระยะติดตามผลการจัด
การเรี ยนการสอน โดยจําแนกรายด้าน
จากภาพที 15 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีนําไปทดลองใช้ขยายผลในสาระอืน ๆ ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) สาระศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม 2) สาระหน้าที
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม 3) สาระประวัติศาสตร์ และ 4) สาระภูมิศาสตร์
ประเมินผล 4 ระยะ ในการวิจยั ในครั-งนี- พบว่า มีผลพัฒนาการสู งขึ-นทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คือ ก่ อนการจัดการเรี ยนการสอน มี ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ย น
การสอนครั- งที 1 มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับการเห็ นคุ ณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั- งที 2
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
การเห็นคุณค่า เมือจัดลําดับคะแนนการประเมินจากมากทีสุ ดมายังน้อยสุ ด ในระยะติดตามผลการ
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จัดการเรี ยนการสอน มีดงั นี- 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมี
เหตุ ผ ล และมี ค วามอดทน 2) สาระหน้า ที พลเมื อ ง วัฒ นธรรมและการดํา เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีวนิ ยั และ มีความใฝ่ เรี ยนรู้ 3) สาระประวัติศาสตร์ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดา้ นมีความใฝ่ เรี ยนรู้และมีเหตุผล และ4) สาระภูมิศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมีเหตุผลและมีความอดทน

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” มีวตั ถุ ประสงค์ดงั นี- 1) เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว พุทธ
ศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งสํา หรั บ
นักเรี ยน ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี- 2.1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ9
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในช่วงเวลาก่อนและหลังเรี ยน 2.2) เพือศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน หลังการจัดการเรี ยน
การสอนครั-งที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน
มีพฒั นาการเป็ นอย่างไร และ 3) เพือขยายผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยน
ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในเนื- อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551 โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงั นีสรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื-นฐานสําหรับใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย นชั-น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี
องค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และ
ปัจจัยทีเอื-อต่อการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน โดย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นมีกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั-นตอน คือ 1) ขั-นสร้างศรัทธา
และเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) 2) ขั-นสะท้อนคิด (โยนิ โสมนสิ การ) 3) ขั-นค้นพบหลักการ
(สั ม มาทิ ฐิ) 4) ขั-น สู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้ (ไตรสิ ก ขา) และ 5) ขั-น ประเมิ น ผล และประยุก ต์ใ ช้
(ภาวนา 4)
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วย
2.1 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 1
2.2 ผลพัฒนาการของคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เ พือเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสาระเศรษฐศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า มีพฒั นาการสู งขึ-นเป็ นลําดับ ดังนีก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอน
ครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการจัดระบบ
ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 2
3. ผลการขยายผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายไป
ใช้ในเนื- อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551
3.1 ผลสัมฤทธิ9ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกสาระหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 1
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3.2 ผลพัฒ นาการของคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เ พือเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสาระอืน ๆ ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 4
สาระประกอบด้วย 1) สาระศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม 2) สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวติ ในสังคม 3) สาระประวัติศาสตร์ และ 4) สาระภูมิศาสตร์ ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า
มี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ- นตามลํา ดับ คื อ ระยะก่ อนการจัดการเรี ย นการสอน มี ค่า เฉลี ยอยู่ใ นระดับ
การตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยน
การสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 2
อภิปรายผล
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี1. ผลการพัฒนาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบ
ดังนี- หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปั จจัยทีเอื-อต่อ
การเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม ลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุ น รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-น มีกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั-นตอน คือ 1) ขั-นสร้างศรัทธาและ
เสนอข้อเท็จจริ ง(ปรโตโฆสะ) 2) ขั-นสะท้อนคิด (โยนิ โสมนสิ การ) 3) ขั-นค้นพบหลักการ(สัมมาทิฏฐิ)
4) ขั-นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ (ไตรสิ กขา) และ 5) ขั-นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญ 5 คน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีสุ ด จึงถือว่ารู ปแบบมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ทั-งนี-อาจเนืองมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้
พัฒนาขึ- นมาอย่า งเป็ นระบบและตามหลักการของการพัฒนาคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ มี ก าร
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ดําเนิ นงานตามขั-นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื-นฐานเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษาขั-นพื-นฐาน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ. 2551 ความต้องการจําเป็ น
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน การสอนครั-งนี- ซึ งเป็ น
การดําเนินการอย่างเป็ นระบบตามแนวคิด ADDIE M0del ปรับปรุ งตามแนวคิดของครู ส (Kruse,
2012) นํา มาประยุก ต์ร่ ว มกับ กระบวนการวิจ ัย และพัฒ นา (Research and Development)
ประกอบด้วย ขั-นตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื-นฐาน (Analysis) ขั-นตอนที 2 การพัฒนา (Design
& Development) ขั-นตอนที 3 การนําไปใช้ (Implementation) และขั-นตอนที 4 การประเมินผล
(Evaluation) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil,
2009) ทีได้กาํ หนดองค์ประกอบเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยน การสอน (The
Model of Teaching) ประกอบด้วย 1) กระบวนการทีสอดคล้องกับการเรี ยนการสอน (Syntax หรื อ
Phases) 2)ระบบสังคม (Social System) 3) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ 4 )
ระบบสนับสนุ น (Social System) ส่ วนที 2 เป็ นการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application )
และส่ วนที 3 ประกอบด้วยสาระหลัก และสิ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ (Instruction and Nurturant
Effection) ซึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีกําหนดมีความสัมพันธ์ส่งเสริ มกันและ
กันตลอดทั-ง ระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศ นา แขมมณี (2545) ทีกล่ าวโดยสรุ ป ไว้ว่า การ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ให้เป็ นระบบ โดยคํานึ งถึงทฤษฎีและหลักการทีเกียวข้อง รวมทั-งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีความสัมพันธ์กนั เพือนําไปสู่ เป้ าหมายทีต้องการ และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของครู ส (Kruse, 2012) ทีว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการเรี ยนการสอน ต้อง
ประเมินทุกองค์ประกอบและนําสิ งทีบกพร่ องมาปรับปรุ ง เพือให้รูปแบบการเรี ยนการสอนมีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั-นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวินยั ธร วิชยั ดิษฐ์ (2555) ที
พัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนกลุ่ ม วิช าภู มิ ศ าสตร์ ที ส่ ง เสริ ม คุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ข อง
นักศึก ษาครุ ศาสตร์ สาขาวิช าสังคมศึก ษา ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที
พัฒนาขึ-นมีชือเรี ยกว่า EPCPAEE Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
เรี ยนการสอน 7 ขั-น คือ 1 ขั-นเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขั-นให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั ิ
(P: Presentation and Practice) 3) ขั-นสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of Knowledge) 4)
ขั-นส่ งเสริ มพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (F: Fostering of Higher Level Characteristics
Development) และ 7 ขั-นประเมินผล (E: Evaluation) รู ปแบบ การจัดการเรี ยนการสอนมีค่า
ประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.60/80.90ซึงมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ สอดคล้องกับ
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ทัศนี ย ์ ทองไชย (2556)ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ นสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยยึดหลักการเรี ยนรู้ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิท- งั ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม มุ่งเน้นให้
นักเรี ยนสร้ างความรู้ จากการปฏิ บตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ย น
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งด้วยการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ส่ วนรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา เรี ยกว่า PHOSAI Model มี
องค์ประกอบทีสําคัญคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวัดและ
ประเมินผล และ 5) ปัจจัยทีเอื-อต่อการจัดการความรู้ ดังนั-น รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นนีจึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ องค์ป ระกอบของรู ป แบบมี ค วามเหมาะสมสอดคล้องกับ ทุ ก องค์ป ระกอบ
สามารถนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผลการจัดการ
เรี ยนการสอนของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเช่นเดียวกัน
2. ประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2.1 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยน ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาระเศรษฐศาสตร์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 1 ทั-งนี- อาจเนืองมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี- ได้
กํา หนดหลักการ ซึ งใช้เป็ นแนวปฏิ บ ตั ิที สําคัญตลอดกระบวนและการปฏิ บตั ิ ตามรู ป แบบเรี ย น
การสอนทีพัฒนาขึ-นอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเสริ มสร้ างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประยุกต์และผสมผสาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวพุทธศาสน์ พระพรหมคุณาภรณ์ (2552) ทีเน้นหลักปรโตโฆสะ เป็ นการสร้างศรัทธาและเสนอ
ข้อเท็จจริ ง โดยมีการตรวจสอบ และให้ความรู้ พ-ืนฐานทีจําเป็ น และการให้ความรู้ ใหม่แก่ผูเ้ รี ยน
ผ่านกระบวนการทีเกิดจากการสัมผัสทางกาย (ตา หู จมูก ลิ-น กาย) ผ่านสื อการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แล้วใช้หลักโยนิโสมนสิ การเพือสะท้อนคิดหาเหตุผลในด้านการมีจุดหมาย ความเป็ นไป
ตามลําดับขั-นตอน ความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ นและประโยชน์ทีจะเกิ ดขึ- น แล้วให้ผูเ้ รี ยนใช้
หลักสัมมาทิฎฐิ เพือสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการ แล้วเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลัก
ไตรสิ กขา โดยให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสิ งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และความรอบรู้ แล้วประเมินผลโดยใช้หลัก ภาวนา 4 จําแนกการประเมิ นทางด้า น
กายภาพ วัตถุ คุ ณธรรม และความรู้ ความเข้า ใจตามหลัก สอดคล้องกับ ดารารัตน์ อุ ท ยั พยัค ฆ์
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(2548) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบพุทธวิธีเพือพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบพุทธวิธี พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี ยหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง ทั-งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้าน
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับประชาคม จันทรชิต (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในวิ ท ยาลัย การอาชี พ สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการ
อาชี วศึกษา พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลกั ษณะเป็ นการ
บริ หารงานวิชาการโดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพือให้ครู ผสู้ อนนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ไปใช้บู รณาการในการจัดการเรี ยนการสอนเพื อพัฒนาให้นัก เรี ย นมี คุณ ลัก ษณะตามมาตรฐาน
กําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ผลพัฒ นาการของคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เ พือเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเมิน 4 ระยะ พบว่า มีพฒั นาการสู งขึ-นตามลําดับ คือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน ผลการประเมินมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที
1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการรับเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการจัดระบบ
ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ 2 เนืองจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ น คุณลักษณะทีต้องการให้
เกิ ดขึ-นกับผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับ กลุ่มส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนและประเมินผล สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นคุณลักษณะทีต้องการให้เกิ ด
ขึ-นกับผูเ้ รี ยนในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม จิตสํานึ ก เพือให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนอย่างมี
ความสุ ข ในฐานะทีเป็ นเมื องไทยและพลเมื องโลก และแนวคิ ดการประเมิ นคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ล้วน สายยศ และคณะ (2543) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้
กล่าวถึงแนวคิดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวคิดแครธโวล และคณะ (Krafhwohl,
Bloom and Masia) มาใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินผล ซึ งแบ่งระดับคุณลักษณะออกเป็ น 5 ระดับ
ตามลําดับ ดังนี- คือ 1) การรับรู้ (Receiving) 2) การตอบสนอง (Responding) 3) การเห็นคุณค่า
(Perference for Value) 4) การจัด ระบบ (Organization) และ 5)การสร้ า งลัก ษณะนิ สั ย
(Characterization) แต่ ผ ลการวิ จ ัย ในครั- งนี- มี พ ัฒ นาการเริ มตั-ง แต่ ระดับ ที 2) การตอบสนอง
(Responding) 3) การเห็ นคุณค่า (Perference for Value) และ 4) การจัดระบบ (Organization)
เนื องจาก ผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ งมีพ-ืนฐานความรู้ในเนื- อหาทีเรี ยนมาบ้าง
แล้ว ดัง นั-นจึ ง เริ มที ขั-นการตอบสนอง (Responding) พัฒนาการไปถึ ง ขั-นที 3) การเห็ นคุ ณค่ า
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(Perference for Value) และ ขั-นที 4) การจัดระบบ (Organization) เนืองจากระยะเวลาทีใช้ทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์เท่านั-น ดังนั-น การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนจึงยังไม่ถึงขั-นที 5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) ซึงจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า
1 ภาคเรี ยนในการเสริ มสร้าง
3. ผลการขยายผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายไป
ใช้ในเนื- อหาสาระอืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พ.ศ.2551
3.1 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยน ชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการขยายผลด้วยการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ใน
สาระอื น ๆ ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) สาระศาสนา
ศีล ธรรม จริ ย ธรรม 2) สาระหน้า ทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดํา เนิ นชี วิตในสัง คม 3) สาระ
ประวัติศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .01 โดยมี
ผลสัมฤทธิ9ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนทุกสาระ ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 1 และ
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ซึ งเป็ นการยืน ยัน ผลการวิจ ัย ที สามารถในไปใช้ใ นการจัดการเรี ย น
การสอนในสาระอืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ9ทางการเรี ยนได้
3.2 ผลพัฒนาการของคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุท ธศาสน์เ พือเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการขยายผลด้วยการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ในสาระอืน ๆ ของกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระ
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ประเมินผล 4 ระยะ พบว่า การพัฒนาการสู งขึ-นเป็ นลําดับ ดังนี- ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 1 มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครั-งที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการ
เห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็นคุ ณค่า ยอมรับ
สมมติฐาน การวิจยั ข้อ 2 เนืองจากพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฒั นาการทีสู งขึ-นตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ในสาระเศรษฐศาสตร์
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ในส่ วนทีต่างกันคือ พัฒนาการขั-นสู งสุ ดของการทดลองใช้ขยายผล จะมีการพัฒนาการสู งสุ ดอยูใ่ น
ขั-นที 3 คือการเห็นคุณค่า (Perference for Value) เนืองจากระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนใช้เพียง 2 หน่วยการเรี ยนรู้ ระยะเวลา 10 สัปดาห์
ข้ อเสนอแนะ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับ นัก เรี ยนชั-นมัธยมศึ กษาตอนปลาย จาก
ผลการวิจยั ได้นาํ เสนอข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ดังนีข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ช่ วยพัฒนาผลการเรี ยนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เป็ นอย่างดี ดังนั-น เมือนํา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง ผูส้ อนควรทําความเข้าใจและดําเนิ นตามองค์ประกอบของ
การเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้อง เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวพุ ท ธศาสน์ เ พื อเสริ ม สร้ า งคุ ณลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ การนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 สัปดาห์
พบว่า ผลสัมฤทธิ9ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูใ่ น
ระดับ การจัด ระบบ ซึ งยัง ไม่ ถึ ง ระดับ การสร้ า งลัก ษณะนิ สัย ดัง นั-น ครู ผูส้ อนที จะนํา รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นไปใช้ ควรใช้ระยะเวลาจัดการเรี ยนการสอนมากกว่า 1 ภาคเรี ยน
3. จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ จากการนําไปทดลองใช้ขยายผลในสาระอืน ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน
พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม 2) หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนิ นชี วิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ กับกลุ่ มตัวอย่าง
ขยายผล จํานวน 10 สัปดาห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง และคะแนนคุณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์อ ยู่ใ นระดับ การเห็ น คุ ณ ค่ า ทุ ก สาระ ซึ งยัง ไม่ ถึ ง ระดับ การจัด ระบบคุ ณ ค่ า และ
การสร้างลักษณะนิสัย ดังนั-น ครู ผสู้ อนทีจะนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึ-นไปใช้ ควรใช้
ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนมากกว่า 1 ภาคเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั#งต่ อไป
1. ควรพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นอืน ๆ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ
นักเรี ยนชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ควรศึกษาตัวแปรกลางทีส่ งผลต่อตัวแปรตาม เช่ น นักเรี ยนทีมีระดับการเรี ยนรู้
แตกต่างกัน นักเรี ยนทีมีการเลี-ยงดูของผูป้ กครองแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาตัวแปรตามทีเกี ยวกับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านอืน ๆ ได้แก่ ความซือสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ ความเสี ยสละ เป็ นต้น
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
.........................................
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์
2. รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิ ลันธนานนท์
4. รองศาสตราจารย์อมรา รอดดารา
5. อาจารย์สุคนธ์ สิ นธพานนท์
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1.
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อาจารย์ ดร.พลวัต วุฒิประจักษ์
อาจารย์ ดร.อนัน ปั4 นอินทร์
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คู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับนักเรียนชั0นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คํานํา
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดทําขึ4นเพือให้ครู ผสู้ อนทีต้องการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปใช้ เพือทราบถึ งสิ งทีต้องการศึกษา และจัดเตรี ยมให้ก ารดําเนิ นการเรี ยนการสอน
เป็ นไปอย่างราบรื น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครู ผสู้ อนจึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนฉบับนี4 ให้เข้าใจก่อนนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ซึ งคู่มือรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เล่มนี4 ประกอบด้วย
1. คําชี4แจงการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. แนวคิดพื4นฐานทีรองรับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. ตัวอย่างเครื องมือทีใช้ในการวัดและประเมินผล
คําชี0แจงการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนมีขอ้ ควรปฏิบตั ิก่อนดําเนินการเรี ยนการสอน ดังนี4
1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 ศึ ก ษาความเป็ นมาของรู ป แบบการเรี ย นการสอน แนวคิ ด พื4 น ฐานที รองรั บ
รู ป แบบการเรี ย นการสอน องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ตัว อย่ า งแผนการจัด
การเรี ยนรู้ และเครื องมือทีใช้วดั และประเมินผลตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี4 จะช่ วยให้เห็ น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนในภาพรวม
1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที 1 เรื องเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนา
ตนเองและสังคม หน่วยการเรี ยนรู้ที 2 เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หน่วยการ
เรี ยนรู้ที 3 เรื องระบบสหกรณ์ หน่วยการเรี ยนรู้ที 4 เรื องการรวมกลุ่มเพือพัฒนาชุมชน และหน่วย
การเรี ยนรู้ที 5 เรื องเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวตั น์ มีรายละเอียดดังนี4
1.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้มีลกั ษณะสําเร็ จรู ป และสามารถยืดหยุน่ ได้ ซึง
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสิ งทีจําเป็ นในการเรี ยนการสอนไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย 1) ชือแผนการจัด
การเรี ยนรู้ 2) เวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ /มาตรฐานการเรี ยนรู้/
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ตัวชี4วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ 4) สาระการเรี ยนรู้5) กิจกรรมการเรี ยนการสอน 6) สื อ/แหล่ง
เรี ยนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล
1.2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ จะเน้นการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์โดย
กําหนดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรมเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ ม
ประกอบด้วย 5 ขั4นตอน ดังนี4 1) ขั4นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) 2) ขั4นสะท้อน
คิด (โยนิโสมนสิ การ)3)ขั4นค้นพบหลักการ (สัมมาทิฐิ)4) ขั4นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ (ไตรสิ กขา) และ
5) ขั4นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
2. จัดเตรี ยมสิ งทีจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี4
2.1 ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั4งฉบับ
2.2 เตรี ยมห้องเรี ยนให้มีบรรยากาศทีเอื4อต่อการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู้
2.3 เตรี ย มสื อการเรี ย นการสอนให้ค รบ และสอดคล้อ งกับ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน เช่น ใบความรู้ ใบงานและแบบวัดและประเมินต่าง ๆ
3. บทบาทของครู ผสู้ อน
3.1 ปรับเปลียนบทบาทจากครู ผสู้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ น ผูใ้ ห้ความช่ วยเหลือผูเ้ รี ยน
ตามหลักกัลยาณมิตร
3.2 กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นได้ใช้ความคิ ด และแสดงออกด้วยการแสดงความคิ ดเห็ น
ร่ วมอภิปราย ทั4งกิจกรรมทีเป็ นรายบุคคล และรายกลุ่ม
3.4 โครงสร้างการเรี ยนการสอน
หน่วย
ชือหน่วยการ
ที
เรี ยนรู ้
1
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ตนเองและสังคม

มาตรฐาน/
สาระสําคัญ
ตัวชี4วดั
ส 3.1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ
ม.4-6/2 3 ประการ คือ ความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันและมีเงือนไข
2 ประการ คือ มีความรู ้และคุณธรรม
การนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ
ของตนเอง ครอบครัว ตลอดจน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ
บริ การ ะต้องมีความเชือมโยงสัมพันธ์

จํานวน คะแนน
ชัวโมง
4
10
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หน่วย
ที

ชือหน่วยการ
เรี ยนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวชี4วดั

2

เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ประเทศ

ส 3.1
ม.4-6/2

3

ระบบสหกรณ์

ส 3.1
ม.4-6/3

4

การรวมกลุ่มเพือ
พัฒนาชุมชน

ส 3.1
ม.4-6/4

สาระสําคัญ
กันทั4งในด้านหลักการและเงือนไข จึงจะ
สามารถช่วยป้ องกันและแก้ไขวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของส่วนบุคคล
สังคมและประเทศได้
การพัฒนาประเทศทีนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติ จะทําให้การขับเคลือน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเป็ นไปด้วยความสมดุล
เป็ นธรรมและยังยืน
สหกรณ์เป็ นการรวมตัวกันเพือช่วยเหลือ
ซึงกันและกันในการยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้สูงขึ4น โดยยึด
หลักประชาธิปไตย ไม่มุ่งแสวงหากําไร
และมีการแบ่งบันผลประโยชน์อย่าง
ยุติธรรม
การดําเนินงานทางเศรษฐกิจอาจต้อง
เผชิญกับปัญหา การเรี ยนรู ้ปัญหา
จะทําให้เรารู ้เท่าทันกับปั ญหาทีเกิดขึ4น
พร้อม ๆ กับการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขอันนําไปสู่
การกําหนดทิศทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจทั4งในระดับชุมชนและประเทศ
การพัฒนาทียังยืน การสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง มีความสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนอันเป็ นรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาประเทศ

จํานวน คะแนน
ชัวโมง

4

10

4

10

4

10
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หน่วย
ชือหน่วยการ
ที
เรี ยนรู ้
5
เศรษฐกิจไทยใน
ยุคโลกาภิวตั น์

มาตรฐาน/
สาระสําคัญ
ตัวชี4วดั
ส 3.2
การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกา
ม.4-6/2 ภิวตั น์ของไทย เป็ นผลมาจากความ
สามารถในการผลิตสิ นค้าและบริ การ
การขยายตัวทางด้านสิ นค้าและการลงทุน
และความเจริ ญทางด้านเทคโนดลยี
ทําให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริ การ
รวม

จํานวน คะแนน
ชัวโมง
4
10

20

50

3.5 เมื อนัก เรี ย นผ่า นการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนว
พุทธศาสน์แล้ว นักเรี ยนสามารถ
3.5.1 มีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐาน และตัวชี4 วดั ตามโครงสร้ างการจัด
การเรี ยนการสอน
3.5.2 มีพฒั นาการคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวนิ ยั มีความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุม้ กัน
3.6 การดําเนิ นการเรี ยนการสอน เพือให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
จะมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ฝึ กการคิดหาเหตุผล สรุ ปความคิดรวบยอดหรื อ
หลักการ การวิเคราะห์พฤติกรรการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านสิ งแวดล้อมกายภาพ สังคม คุณธรรมและ
ด้านความรู้ความเข้าใจ และฝึ กการนําไปประยุกต์ใช้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
3.7 การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์ ควรคํานึ งถึงบรรยากาศในชั4นเรี ยนทีเอื4อต่อการเรี ยนรู้ ควรจัดทีนังเป็ นกลุ่ม อาจจัดได้
หลายรู ปแบบ เช่น จัดรู ปแบบเป็ นทีม หรื อรู ปแบบเป็ นโต๊ะประชุมก็ได้ การจัดตามรู ปแบบดังกล่าว
จะทําให้ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อแลกเปลียนเรี ยนรู้ภายในกลุ่ม โดยไม่รบกวน
กลุ่ ม อื น ๆ โดยผูเ้ รี ย นจะสามารถมองเห็ นกันได้อย่า งทัวถึ ง และผูส้ อนสามารถเข้า ไปสัง เกต
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด
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ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํ าหรับนักเรียนชั0นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระแสโลกยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ ซึ งเป็ นยุ ค ข้อ มู ล ข่ า วสาร ทํา ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติท4 งั ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ได้ส่งผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อประเทศเทศต่าง ๆ ทัวโลก โลกาภิวตั น์ สร้างระบบทุน
นิ ยมโดยใช้กลไกตลาด เพือสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเน้นเศรษฐกิ จ ได้แก่ รายได้
ประชาชาติเป็ นเครื องวัดปัจจัยของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ จึงทําให้เกิด
แข่งขัน แย่งชิ งทรั พยากรโลกเพือสร้ างความมังคังให้กบั ประเทศ เป็ นสาเหตุใ ห้ท รัพ ยากรโลก
ถูกทําลายเพือสนองวามต้องการของมนุษย์อย่างรวดเร็ ว จนเกิดสภาวะเสื อมโทรมของสิ งแวดล้อม
สภาพจิตใจและเกิดปัญหาอืน ๆ ตามมาอีกมากมาย
ประเทศไทย ในฐานะทีอยู่ในสังคมโลก จึงได้รับอิทธิ พลจากกระแสโลกาภิวตั น์ดงั กล่าว
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้นาํ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่ง
พัฒนาและดําเนิ นการตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทุนนิ ยมทีมุ่งเน้นผลประโยชน์ของปั จเจกชน การได้รับ
ความพึงพอใจมากทีสุ ด การได้กาํ ไรสู งสุ ด และการแข่งขันเป็ นสิ งสําคัญในภาคเศรษฐกิ จทีมุ่งเน้น
การขยายตัวหรื อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เป็ นเป้ าหมายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที 1-7 ตั4งแต่ พ.ศ. 2504-2539 มีขอ้ สรุ ปว่าเศรษฐกิ จดี สังคมมีปัญหา การพัฒนา
ไม่ ย ังยื น ซึ งเป็ นผลมาจากการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ มากกว่ า การพัฒ นาทางด้า นสั ง คม
จึงก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายในด้านเศรษฐกิ จและสังคมไทยเป็ นอย่างมาก จากการทีประเทศไทยได้
พัฒนาเศรษฐกิ จโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมาต่อเนื องยาวนาน สังคมไทยจึงได้กลายเป็ น
สังคมวัตถุนิยม บริ โภคนิยม มุ่งความสําเร็ จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความสําเร็ จในชีวิตทางด้าน
เศรษฐกิจ อํานาจและผลประโยชน์ เป็ นเหตุทาํ ให้สังคมไทยปั จจุบนั เริ มอ่อนแอลงเรื อย ๆ และกําลัง
เผชิญกับภาวะวิกฤตหลายด้าน ทั4งทางด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะสิ ง
ทีพึงวิตกกังวลเป็ นอย่างยิงนั4น คือ คุณธรรม จริ ยธรรมของคนไทยเริ มถดถอยอันเป็ นต้นเหตุทีจะนํา
สังคมไทยไปสู่ วกิ ฤตในอนาคตซึงสอดคล้องกับรายงานของสหประชาชาติ เมือปี พ.ศ. 2550 ได้ระบุวา่
ประเทศไทยมีหลายปัญหาทีจําเป็ นต้องแก้ไข เช่น ปัญหาสิ งแวดล้อม ปั ญหาเรื องการกระจายรายได้
ปัญหาการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท แต่ทีมีปัญหา คือการพัฒนาคน เพราะระหว่างการพัฒนาที
รวดเร็ วได้มีการเปลียนแปลงทีทําให้เกิ ดปั ญหาด้านค่านิ ยม ศีลธรรมทีเสื อมลง เช่นปั ญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี4สิน ปัญหาคอรัปชัน ปัญหาเหล่านี4มีแนวโน้มทีจะทวีความรุ นแรงยิงขึ4น
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ความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทีเสื อมโทรมของประเทศ
ไทย ในช่ วงทีผ่านมา ทําให้มีการพิจารณาความผิดพลาดเกี ยวกับทฤษฎี หรื อแนวคิดจากประเทศ
ตะวันตกที อยู่เบื4 องหลังการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ สั งคมในอดี ตถึ งปั จจุ บ ัน สําหรั บประเทศไทย
ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดอันเกิ ดจากการนําแนวคิดแบบตะวันตกมาใช้ โดยไม่มีการประยุกต์
ให้เข้ากับพื4นฐานแนวคิดดั4งเดิมหรื อบริ บทของสังคมไทย มีการเสนอทางออกให้กบั การแก้ไขเพือให้
สังคมไทยรอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ไ ด้อย่างมันคงและยังยืนในยุคโลกาภิ วตั น์ โดยกลับมา
พิจารณาและดําเนินการตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์, 2549) สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในส่ วนที 3 แนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78(1) ทีกล่าวว่า “บริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปเพือพัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ และ
ความมันคงของประเทศอย่างยังยืน โดยต้อ งส่ ง เสริ ม การดํา เนิ นการตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและคํานึ งถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสําคัญ” นอกจากนั4นแนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและสังคมแห่ งชาติ ตั4งแต่ฉบับที 8 -10
(พ.ศ. 2540-2554) และต่อเนืองถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่ งชาติในปั จจุบนั ฉบับ
ที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นหลักในการปฏิ บตั ิของ
ประชาชนทุกระดับ และขับเคลื อนให้บงั เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิให้ชดั เจนในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศเป็ นไปในทางสายกลาง ให้เกิ ดความสมดุลและพร้อมรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขวางทั4งด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียงทีมี
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และใช้หลักความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกบั
จิตใจของคนในชาติ และความสามารถในการพึงตนเองกับการแข่งขันในเวที โลก ความสมดุ ล
ระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มี การเตรี ยม ระบบภูมิคุม้ กันด้วยการบริ หารจัดการความเสี ยง
ให้ เ พี ย งพอพร้ อมรั บ ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงซึ งประเทศไทยจะต้อ งเผชิ ญ กับ กระแส
การเปลี ยนแปลงทีสําคัญทั4งภายนอกและภายในประเทศทีปรับเปลี ยนอย่างรวดเร็ ว และซับซ้อน
มากยิ งขึ4 น เป็ นทั4ง โอกาสและความเสี ยงต่ อ การพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะข้อ ผูกพันที จะเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 จึงจําเป็ นต้องนําภูมิคุม้ กันทีมีอยู่พร้อมทั4งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ4นมาใช้ในการเตรี ยมความพร้อมให้แก่คน สังคม ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า
ต่อไป เพือประโยชน์สุขทียังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูอ่ ย่างพอเพียง พร้อมทั4งนโยบาย
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ขับเคลื อนปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ สถานศึ กษา คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิ จพอเพียงสู่
การเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอแนวทาง การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในโรงเรี ยนในส่ วนของการจัดการเรี ยนการสอน โดยให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน
ตามเนื4 อหาสาระทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เน้นการปฏิ บตั ิจริ ง เพือนําไปสู่ การปฏิ บตั ิตนทีเหมาะสมในชี วิตประจําวัน โดยมีแนวทาง
ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ จัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ การแก้ปัญหา จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นการทดลอง การปฏิ บตั ิจริ งทั4งในและ
นอกสถานศึ ก ษา และดํา เนิ น การวัด ผลให้ค รอบคลุ ม ทั4ง ด้า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการ และ
คุ ณลักษณะ ซึ งมี เ ป้ าหมายเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอยู่อ ย่า งพอเพี ย ง ดัง ที คณะทํา งานบู ร ณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ การสอน (2554: 5) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 27-31) ได้กล่าว
ว่า ผูท้ ีมีคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง จะต้องมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียงมีการรู้จกั
ประมาณตน รู้จกั ศักยภาพของตนทีมีอยู่ และรู้จกั สภาพ แวดล้อมของชุ มชนหรื อสังคมทีอาศัยอยู่
มีการปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บนพื4นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญาความรอบรู้ และรอบคอบ
ในการคิด พูด ทําโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ และมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว พร้อมรับผลกระทบ
อันเกิดจากการเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทั4งภายในและภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์สอดคล้อง
กับ ปิ ยานุ ช พิบูลสราวุธ (มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554: 45) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนใน
สาระเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ3 ส่ วนได้แก่ 1) เงือนไขของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือ ต้องมี
ความรู้คู่คุณธรรม 2) ทักษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง และ 3) เป้ าหมายพอเพียงทางด้าน
ความรู้ คุณธรรม เจตคติ และด้านทักษะตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551
นอกจากนั4น ทิศนา แขมมณี (มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554: 24-25)ได้กล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นสาระทีมีลกั ษณะเป็ นความรู้ประเภทข้อเท็จจริ ง (Fact) ความรู้ประเภทความคิดรวบยอด
(Concept) เป็ นทักษะกระบวนการคิดและเป็ นคุ ณธรรม ค่านิ ยมและเจตคติ ดังนั4น ในการจัดการ
เรี ยนการสอน ครู จะต้องมีความรู้เข้าใจข้อเท็จจริ ง (Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) ในสาระทีสอน
และจัดการเรี ยนการสอนโดยเชื อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการตามหลักการความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และภูมิคุม้ กัน และเงือนไขความรู้ คู่คุณธรรม และลงมือกระทําเพือให้เกิ ดทักษะ
กระบวนการคิด ภิรมยา อินทรกําแหง (มูลนิ ธิสยามกัมมาจล, 2554: 6) กล่าวว่า การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การเรี ยนการสอนนั4น จะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนคิดก่อน จึงจะนําไปปฏิบตั ิตามได้ การ
คิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องคิดโดยยึดหลักทีว่าด้วย 3 ห่วง 2 เงือนไข ทีว่าด้วย 1) คิดอย่าง
พอประมาณ คือคิดทําอะไรให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจําเป็ น เหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง ไม่เกินตัว มีความสมดุลกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ งแวดล้อมของตนเอง ดําเนินชีวิต
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ทีเดินอยู่บนทางสายกลางทีเรี ยบง่าย ไม่ทะเยอทะยานแสวงหาความรู้จนไม่รู้จกั คําว่าพอ 2) คิดอย่างมี
เหตุผลทีอยู่บนพื4นฐานของความถูกต้อง อยู่บนพื4นฐานของคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนถูกต้องกับ
หลักกฎหมาย วัฒนธรรมทีดีงาม การมีเหตุผลต้องมีทกั ษะการคิดในเชิ งวิเคราะห์ แยกแยะสิ งทีดี ไม่ดี
คิดอย่างมีวิจารณญาณทีสามารถตัดสิ นอย่างมีเหตุผล ถูกต้องกับสภาพทีดํารงอยูข่ องสังคมสิ งแวดล้อม
และของตนเอง และ3) มีภูมิคุม้ กัน คือ การเตรี ยมพร้ อมเพือป้ องกันความเสี ยงในสิ งทีอาจจะเกิ ดขึ4 น
หรื อเตรี ยมรับผลกระทบต่าง ๆ ทั4งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพือสามารถ
ปรับตัวและสามารถรับมือได้ทนั ท่วงทีต่อกระแสทีหลังไหล และอาจมีผลเกิ ดขึ4 นตามมา หรื อเป็ น
ผลกระทบจากสิ งทีคาดไม่ถึง และจะสําเร็ จได้ดว้ ยเงือนไขด้านความรอบรู้ ทีบุคคลจะต้องเรี ยนรู้และ
แสวงหาเพือเพิมพูนความรู้ทีเกี ยวข้องกับภารกิ จนั4น ๆ ของตนเอง และทีสําคัญยิงอีกประการหนึ งคือ
นอกจากความรอบรู้แล้วจะต้องมีคุณธรรม ความดีดว้ ย ดังนั4น จะเห็นได้ว่าการเรี ยนการสอนเพือให้
นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียงได้น4 นั ลําดับแรกจะต้องฝึ กการคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทีว่า ด้วย 3 ห่ วง ซึ งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
ทีเป็ นลําดับขั4นตอนเชือมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการในเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินชี วิต
ก่อนทีจะนําไปปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
ปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดํารัสชี4 แนะแนวทางการดําเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กร
ชาวไทยโดยตลอดเพือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงในกระแสโลกาภิวตั น์ และความ
เปลียนแปลงของสังคมโลก นานกว่า 25 ปี ตั4งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 และ
ภายหลังได้ทรงเน้นยํ4าแนวทางแก้ไข โดยมีหลักคิดเพือการดํารงชี วิต รวมถึงการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศ ทีตั4งอยู่บนพื4นฐานของทางสายกลาง คํานึ งถึ งความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ าง
ภูมิคุม้ กันทีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุ ณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสิ นใจ เมือศึกษาแนวพระราชดําริ ในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้วา่ พระองค์ท่านได้
ทรงประยุกต์แนวคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเน้นการดํารงชี วิตแบบพอเพียง ดังความใน
ตอนหนึงในพระราชกระแสทีว่า
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิงกว่านี4 อีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี4 ก็พอแค่น4 นั เอง คนเรา
ถ้าพอในความต้อ งการก็มีค วามโลภน้อย เมื อมี ค วามโลภน้อยก็เบี ยดเบี ยนคนอื นน้อย ถ้า
ประเทศใดมี ความคิ ด อัน นี4 มี ความคิ ด ว่า ทํา อะไรต้อ งพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ
ซือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ นสุข พอเพียงนี4อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้
แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน...”
(มูลนิธิชยั พัฒนา, 2558)
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ความในพระราชดํารัสนี4 ช4 ี ให้เห็นขอบข่ายในบริ บทของเศรษฐกิ จพอเพียงทีว่าด้วยหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หรื อทางสายกลาง ทีมุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิ จทุนนิยมแบบสุ ดโต่ง โดยลด
ระดับลงให้เพียงพอต่อความจําเป็ น ดํารงชี วิตทีเรี ยบง่าย พึงตนเองได้ บริ โภคอย่างพอเพียง ลดการ
พึ งพาจากต่ า งประเทศ ซึ งจะเป็ นการเดิ น ทางสายกลางตามหลั ก มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทาตามหลั ก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีมีหลักการสําคัญ คือ หลักของเหตุและผลสิ งต่าง ๆ ทีเกิด
มาในโลกนี4 ซึงเป็ นผล ล้วนเกิ ดมาจากเหตุท4 งั สิ4 น เมือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตั4งอยู่หลักของ
เหตุ ผล การดํา เนิ น ชี วิ ต ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การเรี ย นการสอน การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ จะต้อ งอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู้แบบพุทธหรื อกระบวนการแห่ งปั ญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2544: 13) สาระสําคัญ
ของกระบวนการเรี ยนรู้ แบบพุทธนั4น ได้แยกกระบวนการเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์ออกเป็ น 3 ขั4นตอน คือ
ขั4นตอนแรก เป็ นการเสวนาสั ตบุ รุ ษ และการฟั งสั ทธรรม ขั4นตอนที สอง เป็ นการใช้หลักโยนิ โส
มนสิ การ และขั4นตอนที สาม เป็ นธรรมานุ ธรรมปฏิ บตั ิ ทั4งหมดเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยเริ มจากเมือรับข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และ
ครบถ้วนแล้ว กระบวนการเรี ยนรู้ ต่อมา คือ การคิดเอาสิ งทีรับรู้ น4 นั มาย่อยจัดระเบียบ เป็ นการคิด
อย่า งถู ก วิธี (โยนิ โสมนสิ ก าร) และสุ ดท้า ยเป็ นการปฏิ บ ตั ิ การปฏิ บ ัติน4 ี น4 ี เป็ นจุ ดสํา คัญที ทํา ให้
การศึกษาแบบตะวันตกหลายสํานักทีเน้นการใช้ความคิดล้วน ๆ เป็ นการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญา
ส่ วนการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการเรี ยนรู้ระดับพุทธิ ปัญญาแล้วยังต้องอาศัยการ
ปฏิบตั ิเป็ นส่ วนสําคัญอีกด้วย
พระสัม มาสัม พุทธเจ้า ทรงมี หลักการสอนที หลากหลายและเหมาะสมแก่ ผูฟ้ ั ง และ
ผูส้ นทนา โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ทรงสอนเพือให้รู้จริ งเห็นแจ้งในสิ งที
ควรรู้เห็น หมายถึงสิ งใดทีทรงรู้เห็นแล้ว แต่เมือทรงเห็นว่าไม่จาํ เป็ นสําหรับผูฟ้ ั ง ก็ไม่ทรงสอนใน
สิ งนั4น ทรงสอนให้รู้จริ งเห็นแจ้งเฉพาะเท่าทีจําเป็ น ประการทีสอง ทรงสอนเพือให้ผฟู้ ั งตรองตาม
แล้วเห็นจริ งได้ ผูฟ้ ังพอตรองตามแล้วเห็นด้วยตนเอง คือสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง และ
ประการสุ ดท้าย พระองค์ทรงสอนเพือให้ผฟู้ ังได้รับผลแห่ งการปฏิบตั ิ คือทําให้ผปู้ ฏิบตั ิตามได้รับ
ผลตามสมควรแก่กาํ ลังแห่ งการปฏิ บตั ิของตน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธวิธีในสอน
การของพระพุทธองค์เมือพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิ การแล้ว เป็ นสิ งทีมีคุณค่าอันประเสริ ฐ เป็ นตัวอย่าง
อันดีในการนํามาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนของครู ซึงจะทําให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างเป็ น
องค์รวมจนได้ชือว่าเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ โดยเฉพาะในสังคมไทย เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นแหล่ง
คํา สอนและระบบจริ ยธรรมที หยังรากลึ ก แล้ ว ในสั ง คมไทย การเรี ยนการสอนตามหลั ก
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พระพุทธศาสนา เป็ นการปฏิ บตั ิทีสอดคล้องกลมกลื นกับรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที
สังสมมาตั4งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
รายงานผลการทดสอบระดับ ชาติ ข4 นั พื4 นฐาน (O-NET) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั4นที 4 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2554 ค่าเฉลียของ
คะแนนในระดับ ประเทศ พบว่า สาระหน้า ที พลเมื อง วัฒนธรรมในการดํา เนิ นชี วิตในสัง คมมี
ค่าเฉลียคะแนนสู งสุ ด คือ 38.97 รองลงมาคือ สาระภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 33.61 สาระประวัติศาสตร์
มีคะแนนเฉลีย 32.67 สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม มีคะแนนเฉลีย 32.37 และสาระเศรษฐศาสตร์
มีคะแนนเฉลียตําสุ ด คือ 29.31 ซึ งสอดคล้องกับค่าเฉลียระดับโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื4นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทีพบว่าสาระหน้าทีพลเมือง
วัฒนธรรมในการดําเนินชี วิตในสังคม ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ 36.25 รองลงมา คือ สาระศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม มีคะแนนเฉลีย 32.04 สาระภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 31.72 สาระประวัติศาสตร์ มีคะแนน
เฉลีย 31.39และสาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลียตําสุ ด คือ 27.82 ดังนั4น สาระเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ น
สาระการเรี ยนรู้ ทีโรงเรี ยนแก้งคร้ อวิทยา จะต้องเร่ ง พัฒนาคะแนนเฉลี ยของโรงเรี ยนซึ งตํากว่า
คะแนนเฉลี ยระดับประเทศและคะแนนตําที สุ ดในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับการสํารวจสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ กบั การดําเนินชีวิต
อย่างพอเพียงของนักเรี ยนโรงเรี ยนแก้งคร้ อวิทยา โดยผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ ครู สังคมศึกษา จํานวน
5 ท่ าน นักเรี ยนชั4นมัธยมศึก ษาตอนปลาย จํานวน 9 คน และผูป้ กครองนัก เรี ย นระดับ ชั4น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน เกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ ในระหว่าง
วันที 7-11 มกราคม 2556 ในส่ วนของครู ผสู้ อน พบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยในด้านการดูแล
เอาใจใส่ ในด้านการเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู้หรื อการปรับเปลียนพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ และการ
แสดงบทบาทของครู ตามหลัก กัล ยาณมิ ต ร 7 และการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ เพื อฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ ในส่ วนของนักเรี ยน พบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
ในด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หรื อลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง การเรี ยนรู้หลัก
ความจริ ง การพิจารณาหาเหตุผลตามหลักโยนิโสมนสิ การ การรู้จกั ความพอประมาณในด้านต่าง ๆ
เช่น การใช้จ่ายทรัพย์ การบริ โภคอาหาร และการกระทําต่าง ๆ การรู้จกั กาลเวลาอันเหมาะสม เช่น
การตรงต่อเวลา การรู้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบตั ิทีเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ
และการนําความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทีเรี ยนนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงในส่ วน
ของผูป้ กครอง พบว่า มีความต้องการให้นกั เรี ยนทีอยูใ่ นความปกครอง สามารถนําความรู้ทีได้จาก
การจัดการเรี ยนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงได้
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จากสภาพปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ของโรงเรี ยนแก้งคร้ อ
วิทยาดังกล่าว แสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ในมาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริ หารจัดการทรัพ ยากรในการผลิ ตและการบริ โภคการใช้ทรั พ ยากรที มี อยู่อย่างจํา กัด
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า รวมทั4งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชี วิต
อย่างมีดุลยภาพ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิa ทางการเรี ยนตํากว่าค่าเฉลียระดับประเทศ และไม่ได้นาํ มา
จัดการเรี ย นการสอนเพือเสริ ม สร้ า งคุ ณลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดังนั4น จึงควรมีจดั การเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั4นมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ มี ความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการคิด และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ผูว้ ิจยั จึงสนใจใช้
กระบวนการของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนามาเป็ นหลักการแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนสาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับกระบวนการของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา มีดงั นี4 ประการแรก
ปรโตโฆสะ เป็ นปัจจัยภายนอก โดยการรับรู้เนื4อหาในบทเรี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์ทีถูกต้องจากผูส้ อน
หรื อแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ตามหลักกัลยาณมิตรประการทีสอง คือ โยนิโสมนสิ การ เป็ นปัจจัยภายใน จัดเป็ น
หลักคิด โดยนําเนื4 อหาในสาระเศรษฐศาสตร์ ทีเรี ยนรู้ไปคิดพิจารณาหาเหตุผล ร่ วมกับหลักบุพนิมิตของ
มรรค ซึ งเป็ นปั จจัยเกื4อหนุน ทําให้มีความเข้าใจทีถูกต้อง เป็ นการนําสาระเศรษฐศาสตร์ ทีเรี ยนรู้มา
สรุ ปเป็ นหลักการก่อนนําไปปฏิบตั ิ และประการทีสามไตรสิ กขา เป็ นหลักปฏิบตั ิตามศีล คือ ด้าน
พฤติกรรมทางกาย วาจาอย่างพอประมาณ สมาธิ คือ ด้านจิตใจและคุณธรรมเพือสร้างภูมิคุม้ กัน
และปั ญญา คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจตามหลักเหตุผล และประการทีสี ศึกษาผลการปฏิบตั ิตาม
หลักภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื4 อกูลกับสิ งแวดล้อม
ทางกายภาพหรื อ วัตถุ ศี ลภาวนา การพัฒนาศี ล คื อ การมี ความสั มพันธ์ ที เกื4 อกูลกับสิ งแวดล้อม
ทางสังคมหรื อเพือนมนุ ษย์ จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอกงามขึ4นในคุณธรรม
ความดี งามและความเข้มแข็งมันคงและความเบิกบานผ่องใสสงบสุ ข และปั ญญาภาวนา การพัฒนา
ปั ญญา คื อการเสริ มสร้ างความรู้ ความคิ ด ความเข้าใจและการหยังรู้ ความจริ งดังนั4น กระบวนการ
ของการศึ กษาตามแนวพุ ท ธศาสน์ จึ ง เป็ นแนวทางนํา ไปสู่ ก ารวิธี ก ารเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว ทํา ให้ ผู้วิ จ ัย สนใจที จะนํา
กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ซึงเป็ นสถาบันทางสังคม ทีเป็ นรากฐานของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย และเป็ นมรดกของชนชาติไทย มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพือช่ วย
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ส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ยนชั4นมัธยมศึ กษาตอนปลาย มี คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือเป็ นภูมิคุม้ กันในสังคมโลกาภิวตั น์ต่อไป
แนวคิดพืน0 ฐานทีรองรับรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธเพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวคิดพื4นฐาน ดังนี4
1. แนวคิด ทฤษฎีตามแนวพุทธศาสน์
1.1 หลักปรโตโฆสะคือ เสี ยงจากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก เช่น การ
สังสอน การแนะนํา การถ่ายทอด การโฆษณา การบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน ชี4 แจง อธิ บาย การเรี ยนรู้
จากผูอ้ ืนในสิ งทีดีงามถูกต้องจากบุคคลทีเป็ นกัลยาณมิตรทีเป็ นบุคคลผูเ้ พียบพร้อมด้วย คุณสมบัติที
จะสังสอน แนะนํา ชี4 แจง ชักจูงช่ วยบอก ช่วยสอน หรื อเป็ นตัวอย่างให้ผอู้ ืนดําเนินไปในแนวทาง
แห่งการฝึ กฝนอบรมอย่างถูกต้อง ผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นคนดี เป็ นคน
มีปัญญาและเป็ นคนมีคุณธรรมตาม กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิ โย (น่ ารัก) ครุ (น่าเคารพ)
ภาวนี โย (น่าเจริ ญใจ) วตฺ ตา จ (รู้จกั พูดให้ได้ผล) วจนกฺขโม (ทนต่อถ้อยคํา)คมฺ ภีรcฺ จ กถํ กตฺ ตา
(แถลงเรื องลํ4าลึกได้) และโน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชกั จูงไปในทางเสื อมเสี ย) ซึ งเป็ นองค์ประกอบ
ภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม ซึงเป็ นวิธีการแห่งศรัทธา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 622-633)
1.2 หลัก โยนิ โ สมนสิ ก ารหมายถึ ง การทํา ในใจโดยแยบคาย ซึ งเป็ นหลัก ของ
การคิดทีทํา ให้มนุ ษ ย์รู้จกั มอง รู้ พิจารณาสิ งทั4งหลายตามสภาวะ วิธีคิ ดหาเหตุปั จจัย สื บค้นจาก
ต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุ ดท้ายทีเกิดแยกแยะเรื องออกให้เห็นตามสภาวะทีเป็ นจริ ง ซึ งทําให้สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่ งปั ญญา โดยโยนิ โสมนสิ การ ในคัมภีร์ช4 นั อรรถกถา
และฎีกาได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็ นแง่ ๆ คือ อุบายมนสิ การ (คิด
ถูกวิธี ปถมนสิ การ (คิดมีระเบียบ) การณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล)และอุปปาทกมนสิ การ (คิดเร้า
กุศล) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671) ถ้าบุคคลไม่รู้จกั โยนิโสมนสิ การ กัลยาณมิตรจะต้อง
เข้า มาช่ วยเหลื อ ซึ งโยนิ โสมนสิ ก าร ไม่ ใ ช่ ตวั ปั ญญา แต่เป็ นปั จจัย ให้เกิ ดปั ญญา คื อ ทํา ให้เกิ ด
สัมมาทิฐิ นอกจากนั4น พระพรหมคุณาภรณ์( 2552: 676-727) ได้ประมวลโยนิโสมนสิ การเป็ นแบบ
ใหญ่ ๆ 10 วิธีคือวิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ์ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ าคุ ณธรรม วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชั วาท
ในการวิจยั ครั4งนี4 ผูว้ จิ ยั ใช้หลักโยนิโสมนสิ การ ในส่ วนของการณมนสิ การ (คิดอย่างมีเหตุผล) และ
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โยนิ โสมนสิ การทีมุ่งสกัดหรื อบรรเทาตัณหา ได้แก่ วิธีคิดแบบคุ ณโทษและทางออก วีคิดแบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็ นอยูป่ ัจจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชั วาท
นอกจากนั4นโยนิ โสมนสิ การยังเป็ นปั จจัยเกื4 อหนุนให้เกิดคุณลักษณะความพอเพียงในด้านความมี
เหตุผล
1.3 หลักไตรสิ กขา เป็ นแกนนําแห่ งกระบวนการของการศึกษา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ
เมือสัมมาทิฏฐิเป็ นแกนนํา และเป็ นฐานแล้ว กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนิน
ไปได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ขั4นตอนใหญ่ เรี ยกว่า ไตรสิ กขาคือ ขั4นตอนที 1 การฝึ กฝนอบรมในด้านความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกาย วาจา อาชีวะ เรี ยกว่า อธิ ศีลสิ กขา หรื อ ศีลขั4นตอนที 2
การฝึ กฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุ ณธรรม สร้างเสริ มคุ ณภาพ สมรรถภาพ และสุ ขภาพจิต
เรี ย กว่า อธิ จิตสิ ก ขา หรื อสมาธิ และขั4นตอนที 3 การฝึ กฝนอบรมปั ญญา ให้เกิ ดความรู้ เข้าใจ
สิ งทั4ง หลายตามความเป็ นจริ ง ตามเหตุปัจจัยทีทําให้แก้ไขปั ญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทัน
โลกและชี วิต จนทําให้จิตบริ สุทธิa หลุดพ้นจากการยึดมันถือมันในสิ งต่าง ๆ ดับกิ เลสดับทุกข์ได้
เรี ยกว่า อธิปัญญาสิ กขา หรื อปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 914-915)
1.4 หลักภาวนา 4 คําว่า ภาวนา แปลว่า ทํา ให้เจริ ญ ทําให้เป็ น ซึ งตรงกับ คํา ว่า
การพัฒนา มี 4 ประการ คือ 1) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ มีความสัมพันธ์เกื4อกูลกับสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ หรื อวัตถุ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ทีเกื4อกูลกับสิ งแวดล้อมทาง
สังคม หรื อเพือนมนุ ษย์ 3) จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตให้เจริ ญงอกงามขึ4นในคุณธรรม
ความดี ง ามและความเข้ม แข็ง มันคงและความเบิ ก บานผ่อ งใสสงบสุ ข และ 4) ปั ญ ญาภาวนา
การพัฒ นาปั ญ ญา คื อ การเสริ มสร้ า งความรู้ ความคิ ด ความเข้า ใจและการหยังรู้ ค วามจริ ง
(พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545: 371-373)
ในการวิจยั ครั4งนี4 ผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
มาใช้ใ นการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยเริ มต้น จากหลัก คิ ด โดยใช้ ปรโตโฆสะ
ทีประกอบด้วย กัลยาณมิตรทีดี (ปั จจัยภายนอก) เพือนําไปสู่ โยนิโสมนสิ การ(ปั จจัยภายใน) เป็ นปั จจัย
เกื4 อหนุ นในขั4นก่ อนเข้า สู่ ม รรค เชื อมต่ อด้วยหลัก ปฏิ บตั ิ คือ ไตรสิ กขา คือ การฝึ กศึ กษาพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปั ญญาตามหลักแห่ ง ศีล สมาธิ และปั ญญา
เมือปฏิบตั ิการฝึ กด้วยสิ กขาแล้วศึกษาผลของการพัฒนาด้วยภาวนา 4 ประกอบด้วย มีความใฝ
เรี ยนรู้ (กายภาวนา) , มีวินยั (ศีลภาวนา) , มีความอดทน (จิตภาวนา) , มีความพอประมาณ (ปั ญญา
ภาวนา), มีเหตุผล (ปัญญาภาวนา) และมีภูมิคุม้ กัน (ปัญญาภาวนา)
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2. แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งผูว้ ิจยั ได้สัง เคราะห์
พบว่า มีแนวคิด ดังนี4
2.1 หลักการ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณการดําเนินชีวิตด้วยความพอดี
ตามหลักทางสายกลาง 2) มีเหตุผล การดําเนิ นชี วิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจัยอย่า ง
รอบด้าน และ 3)มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดีการดําเนินชีวติ ให้พร้อมรับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ประมาท
2.2 เงือนไข 2 ประการ คือ 1) มีความรู้ สําหรับการดําเนิ นชี วิตด้วยความรอบรู้
มีท กั ษะกระบวนการ รอบคอบ และระมัดระวัง และ 2)มีคุณธรรม สําหรั บการดํา เนิ นชี วิตด้วย
ความซือสัตย์สุจริ ต อดทน ประหยัด มีวนิ ยั มีความเพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบ
ในการวิจยั ครั4งนี4 ผูว้ ิจยั นําแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเสริ มสร้าง
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้เกิ ดขึ4 นกับนักเรี ยนในด้า น
หลักการคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ในด้านเงือนไขคุณธรรมคือ ใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั
มีความอดทน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข4 นั ตอนต่ าง ๆ นํามากําหนดเป็ นแนวทางในการจัด
กระบวนการ เรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 ขั4น คือ
1) ขั4นสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) เป็ นการสร้างการรับรู้ตามเนื4 อหาสาระการ
เรี ยนรู้ โดยผูส้ อนทําหน้าทีตามหลักกัลยาณมิตร 2) ขั4นสะท้อนคิด (โยนิโสมนสิ การ) เป็ นการฝึ ก
การใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 3) ขั4นค้นพบหลักการ
(สัมมาทิฏฐิ) เป็ นการสร้างความเชือความเข้าใจทีถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ หรื อข้อตกลงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 4) ขั4นสู่ กระบวนการเรี ยนรู้ (ไตรสิ กขา) เป็ นระบวนการพัฒนา
ทางกาย จิต และปั ญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และ 5) ประเมินผลและประยุกต์ใช้
(ภาวนา 4) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้และนําประสบการณ์ทีได้จากการเรี ยนรู้จากแนวทางพัฒนา
ทางกาย ศีล จิต และปัญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในสถานการณ์จาํ ลอง
หรื อชีวติ จริ ง
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งสํา หรั บนักเรี ยนชั4นมัธ ยมศึ กษาตอนปลายประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ2) วัตถุ ประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยนการสอน
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4) การวัดและประเมิ นผล และ 5) ปั จจัย ที เอื4 อต่อการเรี ย นการสอน ประกอบด้วย ระบบสัง คม
หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน ดังนี4
1. หลักการ: การจัดการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้การจัดการเรี ยนตามแนวพุทธศาสน์
โดยใช้หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโสมนสิ การ หลักสัมมาทิฏฐิ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4
2. วัต ถุ ป ระสงค์เ พื อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินยั มีความ
อดทนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
3. ปัจจัยทีเอื4อต่อการเรี ยนการสอน
3.1 ระบบสังคม
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันคิดร่ วมกันทํางานโดยหมุนเวียนหน้าทีภายในกลุ่ม มีความเป็ นตัว
ของตัวเอง ผูส้ อนควรมีปฏิสัมพันธ์เชิ งบวก กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิดและพัฒนาคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนือง
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนแบบกัลยาณมิตร โดยปฏิบตั ิตนให้เป็ น
ผูท้ ีน่ารัก น่าเคารพ ทําได้ พูดให้เกิ ดความกระจ่างได้ อดทนต่อคําพูดได้ รู้จริ ง และชี4 นาํ ไปในทางทีถูก
ทําหน้าทีชี4แนะและให้ความสะดวกในการเรี ยนรู้ท4 งั ในด้านหลักการ ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด แหล่งเรี ยนรู้
การตรวจสอบ และการประเมินผล
3.2 หลักการตอบสนอง
ผูเ้ รี ยนต้องมีทกั ษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เปิ ดเผยและยุติธรรม ตั4งคําถามเป็ นมี
ความใฝ่ รู้อยากรู้ อยากเห็น สนใจเนื4 อหาบทเรี ยนอย่างจริ งจัง ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น และคิด
สัมพันธ์กบั ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและบริ บททีกว้างขึ4นตามหลักเหตุผล
ผูส้ อนสามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับสิ งทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนตั4งคําถาม
เพื อการสื บค้น ข้อ มู ล อย่ า งหลากหลายต่ อ เนื อง เชื อมโยงความรู้ และฝึ กฝนปฏิ บ ัติ ท ัก ษะ
กระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง เพือให้ผเู้ รี ยนเข้าใจทักษะกระบวนการว่า 3 ห่ วงจะต้อง
เกิ ด ขึ4 น พร้ อ ม ๆ กัน คื อ พอประมาณต้องเป็ นการพอประมาณแบบมี เ หตุ ผล และต้องเป็ นการ
พอประมาณทีมีภูมิคุม้ กันหรื อมีความรอบคอบด้วย
3.3 ระบบสนับสนุน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสัง คม สิ งอํา นวยความ
สะดวก และสื อการเรี ย นการสอนเพื อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ การประสานความร่ ว มมื อ กับ
ผูป้ กครองเพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน
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6. กระบวนการเรี ยนการสอน แบ่งการดําเนินการเป็ น 5 ขั4นตอน ดังนี4
ขั4นตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

1. ขั0นสร้ างศรัทธาและเสนอ
ข้ อเท็จจริง(ปรโตโฆสะ)เป็ น
ขั4นตรวจสอบ และให้ความรู ้
พื4นฐานทีสําคัญหรื อจําเป็ นให้
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ใหม่ และให้ความรู ้ใหม่แก่
ผูเ้ รี ยน ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การรับรู ้ ซึงเป็ นกระบวนการ
ทีเกิดจากการสัมผัสทางกาย
(ตา หู จมูก ลิน4 กาย) ผ่านสื อ
การเรี ยนรู ้และกิจกรรมเรี ยนรู ้
ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ การสนทนา
การอภิปราย ซักถาม ค้นคว้า
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อน
กัลยาณมิตร (น่ารัก น่าเคารพ
ทําได้ พูดให้เกิดความกระจ่าง
ได้ อดทนต่อคําพูดได้ รู ้จริ ง และ
ชี4นาํ ไปในทางทีถูก) ทําหน้าที
ชี4แนะและให้ความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ท4 งั ในด้านหลักการ
ทฤษฎี วิธีการ วิธีคิด
แหล่งเรี ยนรู ้ การตรวจสอบ และ
การประเมินผล
2. ขั0นสะท้ อนคิด
(โยนิโสมนสิ การ)เป็ นขั4นที
นักเรี ยนนําการรับรู ้ในขั4นสร้าง
ศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ งมาสู่
ระบบการคิดหาเหตุในด้านการ
มีจุดหมายความเป็ นไป
ตามลําดับขั4นตอน

1. ตรวจสอบความรู ้
พื4นฐานเดิมในเรื องที
ศึกษา
2. ครู ให้ความรู ้พ4นื ฐาน
ทีสําคัญหรื อจําเป็ นใน
เรื องทีศึกษา
3. ครู แจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนรับความรู ้
ใหม่ในเรื องทีศึกษา
ผ่านกิจกรรมและสื อ
การเรี ยนรู ้

1. ครู ตรวจสอบความรู ้
เดิมในเรื องทีศึกษา
โดยการตั4งคําถาม หรื อ
ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้พ4นื ฐาน
ทีสําคัญหรื อจําเป็ นใน
เรื องทีศึกษา
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา
ความรู ้ใหม่ในเรื องที
ศึกษาโดยผ่านกิจกรรม
การอภิปราย
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
และสื อการเรี ยนรู ้

1. นักเรี ยนตอบ
คําถามหรื อทํา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับความรู ้
พื4นฐานก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับเรื อง
ใหม่ทีศึกษา โดยผ่าน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
และสื อการเรี ยนรู ้

1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
กลุ่มละ 4-6 คน
2. นักเรี ยนใน
กลุ่มร่ วมกันอภิปราย
ในด้านจุดหมาย
ลําดับขั4นตอน

1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
โดยการจับสลาก
2. ครู ช4 ีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปรายในด้าน
จุดหมาย ลําดับขั4นตอน

1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม
โดยการจับสลาก
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปรายใน
ด้านจุดหมาย ลําดับ
ขั4นตอน หลักเหตุผล
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ขั4นตอน

กิจกรรม

ความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ น หลักเหตุผล และ
กับสิ งทีเกิดขึ4น และประโยชน์ ประโยชน์ทีได้รับใน
ทีเกิดขึ4น
เรื องทีศึกษา

1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ช่วยสรุ ปความคิด
รวบยอดหรื อหลักการ
ในเรื องทีศึกษาเป็ น
เอกสารแผนภาพ
หรื ออืน ๆ
2. ตัวแทนนักเรี ยน
แต่ละกลุ่มนําเสนอ
ผลสรุ ปใน (ข้อ 1)
ให้กลุ่มเพือนอืน ๆ
รับทราบ
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
4. ขั0นสู่ กระบวนการเรียนรู้
อภิปรายแลกเปลียน
(ไตรสิ กขา)เป็ นขั4นทีให้
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย
นักเรี ยนอภิปราย วิเคราะห์
ตามหลักการทีกําหนดไว้ใน เกียวกับเรื องทีศึกษา
ขั4นสื บค้นหลักการ ในประเด็น ตามหลักการทีกําหนด
ไว้ในขั4นสื บค้นหลักการ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั
ในประเด็นต่อไปนี4
สิ งแวดล้อมทางกายภาพและ
การมีปฏิสมั พันธ์
สิ งแวดล้อมทางสังคม
กับสิ งแวดล้อมทาง
(ศีล) ทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม (สมาธิ) และทางด้าน กายภาพ
1.1 การมีปฏิสมั พันธ์
ความรู ้ความจริ งตามหลัก
ทางสังคม
เหตุผล (ปั ญญา) โดยจัด
1.2 ด้านคุณธรรม
อภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
กลุ่มย่อย ก่อนแล้วนําผลการ
3. ขั0นค้ นพบหลักการ
(สัมมาทิฏฐิ) เป็ นขั4นทีนักเรี ยน
นํากระบวนการคิดทีได้จาก
ขั4นสะท้อนคิดมาสรุ ปเป็ น
ความคิดรวบยอด หรื อ
หลักการ เพือสร้างความเชือ
และความเข้าใจทีถูกต้อง

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

หลักเหตุผล และ
ประโยชน์ทีได้รับใน
เรื องทีศึกษา
3. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระโดย
เป็ นไปตามหลักการคิด
แบบโยนิโสมนสิ การ
ครู ช4 ีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วย
สรุ ปความคิดรวบยอด
หรื อหลักการในเรื องที
ศึกษาเป็ นเอกสาร
แผนภาพหรื ออืน ๆ

และประโยชน์ที
ได้รับในเรื องทีศึกษา
3. นักเรี ยนแสดง
ความคิดเห็นอย่าง
อิสระโดยเป็ นไป
ตามหลักโยนิโส
มนสิ การ

1. ครู ช4 ีแนะแนวทาง
ในการอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มย่อยเกียวกับการมี
ปฏิสมั พันธ์
กับสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ การมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
และ) ด้านความรู ้
ความเข้าใจในเรื องที
ศึกษา

1. นักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย
เกียวกับการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ ง
แวดล้อมทาง
กายภาพ การมี
ปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีเกียวข้อง
ด้านความรู ้ความ
เข้าใจในเรื องทีศึกษา

นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ช่วยสรุ ปความคิด
รวบยอดหรื อ
หลักการในเรื องที
ศึกษาเป็ นเอกสาร
แผนภาพหรื ออืน ๆ
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ขั4นตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

อภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้มา
เสนอต่อเพือนทั4งชั4นเรี ยน

1.3 ด้านความรู ้ความ
เข้าใจในเรื องทีศึกษา
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนํา
ผลอภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อยมา
เสนอต่อเพือนนักเรี ยน
หน้าชั4นเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานหรื อผล
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในด้านแนว
ปฏิบตั ิการปฏิสมั พันธ์
กับสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา)
ด้านคุณธรรม
(จิตภาวนา) และ
ในด้านความรู ้เข้าใจ
ความจริ ง การคิดตาม
หลักเหตุผล (ปั ญญา
ภาวนา)
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
คัดเลือกผลงานของกลุ่ม
นักเรี ยนทีสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิตาม
ผลงานทีได้คดั เลือกและ
นําไประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริ งทั4งในและ
นอกเวลาเรี ยน

2. ครู ช4 ีแนะแนวทาง
ของตัวแทนแต่ละ
กลุ่มนําผลอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มย่อยมาเสนอต่อ
เพือนนักเรี ยน
หน้าชั4นเรี ยน
ครู ช4 ีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานหรื อ
ผลอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
การคัดเลือกผลงาน
ของกลุ่มทีปฏิบตั ิได้
จริ ง และ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ งทั4งในและ
นอกเวลาเรี ยนใน
ด้านปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ(กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา)
ด้านคุณธรรมและ
(จิตภาวนา)
ด้านความรู ้เข้าใจ
ความจริ ง การคิด
ตามหลักเหตุผล
(ปั ญญาภาวนา)

2. ตัวแทนนักเรี ยน
แต่ละกลุ่มนําผล
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อยมา
เสนอต่อเพือนนักเรี ยน
หน้าชั4นเรี ยน

5. ขั0นประเมินผลและ
ประยุกต์ ใช้ (ภาวนา 4) เป็ นขั4น
ทีนักเรี ยนร่ วมกันประเมินผล
งานของกลุ่มเพือนทีเกิดขึ4นใน
ขั4นสู่กระบวนการเรี ยนรู ้
ในด้านแนวปฏิบตั ิการ
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (กายภาวนา)
ด้านการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
(ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรมและ
สภาพจิต (จิตภาวนา) และ
ด้านความรู ้เข้าใจ ความจริ ง
การคิดตามหลักเหตุผล
(ปั ญญาภาวนา)แล้วคัดเลือก
ผลงานของกลุ่มทีสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้จริ งเพียง
กลุ่มเดียว เพือนํามาวางแผน
และนําไประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
โดยผ่านกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ
ทั4งใน และนอกเวลาเรี ยน

1.นักเรี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานหรื อผล
อภิปรายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ในด้าน
ปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อม
ทางกายภาพ
(กายภาวนา)
ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(จิตภาวนา)
ด้านความรู ้เข้าใจ
ความจริ ง การคิดตาม
หลักเหตุผล (ปั ญญา
ภาวนา)
2. นักเรี ยนร่ วมกัน
คัดเลือกผลงานของ
กลุ่มทีสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. นักเรี ยนร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิตาม
ผลงานทีได้คดั เลือก
และนําไประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ งทั4งในและ
นอกเวลาเรี ยน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1
รายวิชาสั งคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์ ) รหัสวิชา ส31101 ชั0นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่ วยการเรียนรู้ที 1 เรืองเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสั งคม จํานวน 4 ชัวโมง
…………………………………………………………………………………………………….
1. สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
2. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี0วดั
1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริ โภคการใช้ท รั พ ยากรที มี อ ยู่จ าํ กัด ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ้ม ค่ า รวมทั4ง เข้า ใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
2. ตัวชี0วดั ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
3. สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุม้ กันและมีเงือนไข 2 ประการ คือ มีความรู้และคุณธรรม การนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ จะต้องมี
ความเชื อมโยงสัมพันธ์กนั ทั4งในด้านหลักการและเงื อนไข จึงจะสามารถช่ วยป้ องกันและแก้ไ ข
วิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมของส่ วนบุคคล สังคมและประเทศได้
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู้
2. มีวนิ ยั
3. มีความอดทน
4. มีความพอประมาณ
5. มีเหตุผล
6. มีภูมิคุม้ กัน
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5. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บ ายความหมาย ความสํา คัญ และประวัติค วามเป็ นมาปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงได้
2. บอกแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิ น
ชีวติ ตนเองและครอบครัวได้
3. บอกแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การค้าและบริ การได้
4. ฝึ กปฏิ บตั ิการเสริ มสร้ างตามคุณลักษณะในด้านมีความใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินัย มีความ
อดทน พอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
6. เนือ0 หา/สาระการเรียนรู้
1. ความหมาย ความสําคัญและประวัติความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิ นชี วิตของตนเอง และ
ครอบครัว
3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า
และบริ การ
4. ฝึ กปฏิ บตั ิการเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะด้านใฝ่ เรี ยนรู้ มีวินัย มีความอดทน มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
7. การวัดและประเมินผล
สิ งทีต้ องการวัดและ
ประเมินผล
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ข้ อ 1 อธิบายความหมาย
ความสําคัญและประวัติความ
เป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ข้ อ2 บอกแนวทางในการ
ประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวติ ตนเองและครอบครัวได้

วิธีการ

เครืองมือ

แหล่งข้ อมูล/
เกณฑ์

1. ทําแบบทดสอบ
2. การตรวจผลงาน

1. แบบทดสอบ
2. ใบงานที 2 สะท้อนคิด
3. ใบงานที 3 ค้นพบ
หลักการ

นักเรี ยน/ร้อยละ 60

1. ทําแบบทดสอบ
2. การตรวจผลงาน

1. แบบทดสอบ
นักเรี ยน,ชิ4นงาน/
2. ใบงาน 4 เข้าสู่กระบวน ร้อยละ 60
การเรี ยนรู ้
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7. การวัดและประเมินผล (ต่ อ)
สิ งทีต้ องการวัดและ
ประเมินผล
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ข้ อ 3 บอกแนวทางใน
การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมการค้าและ
บริ การได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ข้ อ 4 ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความใฝ่ เรี ยนรู ้
2. มีวนิ ยั
3. มีความอดทน
4. มีความพอประมาณ
5. มีเหตุผล
6. มีภูมิคุม้ กัน

วิธีการวัด

เครืองมือ

แหล่งข้ อมูล/
เกณฑ์

1. ทําแบบทดสอบ
2. การตรวจผลงาน

1. แบบทดสอบ
นักเรี ยน,
2. ใบงานที 4 เข้าสู่กระบวน ชิ4นงาน/ร้อยละ 60
การเรี ยนรู ้

1.สอบวัดคุณลักษณะ
2. ประเมินคุณลักษณะโดย
ครู ผสู ้ อน เพือนนักเรี ยน
และผูป้ กครอง
3. เขียนรายงานตนเอง
4. สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
เพือนนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง

1. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. แบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. แบบสัมภาษณ์
4. แบบรายงานตนเอง

นักเรี ยน/ระดับ
พฤติกรรม
1 = รับรู ้
2 = ตอบสนอง
3 = เห็นคุณค่า
4.= จัดระบบคุณค่า
5 = สร้างลักษณะ
นิสยั

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที 1
ขั0นสร้ างศรัทธาและเสนอข้ อเท็จจริง (ปรโตโฆสะ)
1. ให้นกั เรี ยนฟั งเพลง “อยูอ่ ย่างพอเพียง” แล้วร่ วมกันอภิปรายเกี ยวกับเพลงทีฟั งใน
ด้าน เนื4 อเพลงกล่าวถึงสาระสําคัญอะไรบ้าง และมีความสําคัญอย่างไร เพือนําเข้าสู่ เรื องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรี ยนในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการให้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน และตั4งคําถามให้นกั เรี ยนตอบ
3. ครู ใ ห้ค วามรู้ พ4ื นฐานที สํา คัญ หรื อจํา เป็ นเพิมเติ ม ในเรื องปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. จัดนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เพือศึกษาใบความรู้ในเรื องประวัติความเป็ นมา
ความหมาย และความสําคัญ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ใบงานที 1)
ชัวโมงที 2
ขั0นสะท้อนคิด (โยนิโสมนสิ การ)
6. นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกัน อภิ ป รายเกี ยวกับ ประวัติ ค วามเป็ นมา ความหมาย
ความสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในด้านจุดหมาย ลําดับขั4นตอน หลักเหตุผล และ
ประโยชน์ทีจะได้รับ (ใบงานที 2)
ขั0นค้ นพบหลักการ (สั มมาทิฏฐิ)
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมสรุ ปสาระสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ใบงานที 3)
ชัวโมงที 3
ขั0นสู่ กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิ กขา)
8. นัก เรี ย นร่ วมกัน วิเ คราะห์ แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ เกี ยวกับ แนวคิ ดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการ
ดําเนินชี วิตตนเอง ครอบครัว ดังนี4 1) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมหรื อวัตถุ 2) ด้านการอยู่
ร่ วมกันในสังคม 3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ4) ด้านความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงแล้วร่ วมกันกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันของตนเองและของ
กลุ่ม (ใบงานที 4)
9. นัก เรี ย นร่ วมกัน วิเ คราะห์ แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ เกี ยวกับ แนวคิ ดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ ดังนี4
1) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั วัตถุและสิ งแวดล้อม 2) ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 3) ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม และ 4) ด้า นความรู้ ค วามเข้า ใจตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง แล้วร่ วมกัน
กําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันของตนเองและกลุ่ม (ใบงานที 4)
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ชัวโมงที 4
10. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม นําผลการอภิปรายในข้อ 8 และข้อ 9 มานําเสนอหน้าชั4น
ขั0นประเมินผลและประยุกต์ ใช้ (ภาวนา 4)
11. นักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาคัดเลื อกแนวทางปฏิบตั ิในข้อ 10 ของกลุ่มทีได้รับการ
พิจารณาแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง แล้วร่ วมกันวางแผนและนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองและของกลุ่ม ทั4งในเวลาและนอกเวลาเรี ยนตามจํานวนครั4งหรื อวันตามที
กําหนด (ใบงานที 5 )
12. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
13. นักเรี ยนเขียนรายงานพฤติกรรมตนเอง
9. สื อและแหล่งเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้
3.
4.
5.
6.
7.

ใบงานที 1
ใบงานที 2
ใบงานที 3
ใบงานที 4
ใบงานที 5

“อยูอ่ ย่างพอเพียง”
ประวัติความเป็ นมา ความหมาย และความสําคัญ หลักการและ
เงือนไข และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
การเสนอข้อเท็จจริ ง
การสะท้อนคิด
การค้นพบหลักการ
การเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู้
ประเมินผลและการประยุกต์ใช้
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ใบงานที 1
เรือง การเสนอข้ อเท็จจริง
รายวิขาสังคมศึกษา ส 31101 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 10 กลุ่ม เพือศึกษาใบความรู้ดงั ต่อไปนี4
กลุ่มที 1-2 ใบความรู้ที 1 เรื องความหมายและความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุ่มที 3-4 ใบความรู้ที 2 เรื องประวัติความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มที 5-7 ใบความรู้ที 3 เรื องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ
ของตนเองและครอบครัว
กลุ่มที 8-10 ใบความรู้ที 4 เรื องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมการค้าและบริ การ
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ใบงานที 2
เรือง การสะท้อนคิด
รายวิขาสังคมศึกษา ส 31101 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง

ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านจุดหมาย ลําดับขั4นตอน เหตุผล และ
ประโยชน์ทีได้รับ ดังนี4

1. ความหมาย และความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดหมายของเรี ยน

ลําดับขั4นตอนของการเรี ยน

เหตุผลของเรี ยน

............................... ...............................
...............................
................................. ................................. .................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ...............................
...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
2. ประวัติความเป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ทีได้รับ
จากการศึกษา

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

จุดหมายของเรี ยน

ลําดับขั4นตอนของการเรี ยน

เหตุผลของเรี ยน

ประโยชน์ทีได้รับ
จากการศึกษา

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

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

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

...............................
.................................
................................
................................
.................................
...............................
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3. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ ของตนเองและครอบครัว
จุดหมายของเรี ยน

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

ลําดับขั4นตอนของการเรี ยน

เหตุผลของเรี ยน

ประโยชน์ทีได้รับ
จากการศึกษา

............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
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4. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ
จุดหมายของเรี ยน

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

ลําดับขั4นตอนของการเรี ยน

เหตุผลของเรี ยน

ประโยชน์ทีได้รับ
จากการศึกษา

............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................
................................. ................................. .................................
............................... ............................... ...............................
................................. ................................. .................................
.................................. .................................. ..................................
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ใบงานที 3
เรือง การค้ นพบหลักการ
รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมสรุ ปสาระสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ตนเองและสังคม ดังต่อไปนี4
สรุ ปสาระสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
ความหมายและ
ความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

ประวัติความเป็ นมา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวติ ของ
ตนเองและครอบครัว

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

การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
การค้าและบริ การ

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
.
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ใบงานที 4
เรือง การเข้ าสู่ กระบวนการเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ อภิปราย เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้าน 1) สิ งแวดล้อมกายภาพในการดําเนินงาน 2) การอยูร่ ่ วมกันในสังคม 3) คุณธรรม
จริ ยธรรม และ 4) ด้านความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อต่อไปนี4
1. ความหมายและความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมกายภาพ
และวัตถุ

การอยูร่ ่ วมกันในสังคม

คุณธรรม จริ ยธรรม

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

ความรู ้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

2.ประวัติความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมกายภาพ
และวัตถุ

การอยูร่ ่ วมกันในสังคม

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

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

คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู ้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

............................... ...............................
................................. .................................
................................ ................................
................................ ................................
................................. .................................
............................... ...............................
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3. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ ของตนเองและครอบครัว
การมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมกายภาพ
และวัตถุ

การอยูร่ ่ วมกันในสังคม

คุณธรรม จริ ยธรรม

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

ความรู ้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

4. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ งแวดล้อมกายภาพ
และวัตถุ

การอยูร่ ่ วมกันในสังคม

คุณธรรม จริ ยธรรม

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

ความรู ้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

...............................
.................................
................................
................................
.................................
...............................
.................................
..................................
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ใบงานที 5
เรือง การประเมินผลและประยุกต์ ใช้
รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4
หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ิจากกลุ่มเพือนจากใบงานที 4 ที
พิจารณาแล้วสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริ ง แล้วร่ วมกันวางแผนและนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวันของตนเองและของกลุ่มทั4งในและนอกเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยน ดังนี4
1. แนวปฏิบตั ิของกลุ่มทีเลือก คือกลุ่มที..........ชือกลุ่ม......................................................................
2. วางแผน/แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันของตนเอง และของกลุ่ม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาทีฝึ กปฏิบตั ิ……………………………………………………………………………...
4. รายชือสมาชิก
4.1………………………………………………………………………..
4.2………………………………………………………………………..
4.3…………………………………………………………………………
4.4…………………………………………………………………………

เลขที...............
เลขที...............
เลขที...............
เลขที...............
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ตัวอย่างเครืองมือทีใช้ ในการวัดและประเมินผล
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิIทางการเรียนรายวิชาสั งคมศึกษา ส 31101
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1 เรื องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสังคม
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อเลือกตอบทีเห็นว่าถูกทีสุ ด แล้วทําเครื องหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบทีแจกให้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที 1
1. ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงข้อใด
ก. ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความ
ซือสัตย์สุจริ ต
ข. ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีความ
รับผิดชอบ
(ค.) ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบ
ภูมิคุม้ กันทีดี
ง. ความพอประมาณ มีความรับผิดชอบ
และมีระบบภูมิคุม้ กันทีดี
2. เงือนไขสําคัญทีเป็ นพื4นฐานในการจัดการ
อย่างพอเพียง คือข้อใด
(ก.) มีคุณธรรมกํากับความรู้
ข. มีความรู้เกียวกับคุณธรรม
ค. มีคุณธรรมในด้านความซือสัตย์
ง. มีความรอบรู้ในการพึงตนเอง
3. นายสุ เทพดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงคําว่า
“พอเพียง”มีความหมายตรงกับข้อใด
(ก.)พอมี พอกิน
ข. ตระหนี มัธยัสถ์
ค. มีมากใช้นอ้ ย มีนอ้ ยใช้นอ้ ย
ง. โลภน้อย เบียดเบียนผูอ้ ืนน้อย

4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้อง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อใด
ก. อริ ยสัจ 4
ข. พละ 5
ค. อุบาสกธรรม 5
(ง.)สัปปุริสธรรม 7
5. ข้อใดกล่าวถึงกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้อง
ก. มองโลกเชิงระบบทีมีลกั ษณะพลวัต
ข. ชี4แนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตน
ค. สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในการดําเนิน
ชีวติ ได้ตลอดเวลา
(ง.) เน้นนํามาประยุกต์ใช้การดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
6. ข้อใดสรุ ปเกียวกับการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจําวันได้ถูกต้อง
ก.แนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์
ข. แนวทางการดําเนินชีวิตโดยยึดตนเองเป็ นสําคัญ
ค. แนวทางการดําเนินชีวติ โดยยึดความ
ซือสัตย์สุจริ ต
(ง.) แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
พอประมาณอย่างมีเหตุผลและภูมิคุม้ กันทีดี
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิa ทางการเรี ยน (ต่อ)
10. พฤติกรรมในข้อใดไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที 2
การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
7. บุคคลในข้อใดดําเนินชีวิตตามปรัชญา
พอเพียงในระดับครอบครัว
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักการ
ก. คนในครอบครัวต้องพึงพาอาศัยกัน
มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
ข. คนในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกัน
ก. สมพรประกอบอาชีพด้วยความซือสัตย์
ค. คนในครอบครัวต้องช่วยกันหาปัจจัย 4
สุ จริ ต
มาเลี4ยงในครอบครัว
(ข.) สมเจตวางแผนการทํางานก่อนลงมือ
(ง.) คนในครอบครัวต้องดิ4นรนทํางานเพิมเติม
ปฏิบตั ิเสมอ
ค. สมศรี ทาํ งานทีได้รับมอบหมายด้วยความ เพือหาเงินมาซื4อสิ งอํานวยความสะดวก
และทันสมัยเพิมมากขึ4น
เต็มใจ
11. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ง. สมนึกนําเงินทีเก็บได้ส่งคืนเจ้าของ
การดําเนินชีวติ ของตนเองและครอบครัว
8. พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงการดําเนินชีวติ
ควรยึดหลักปฏิบตั ิในข้อใด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีความพอประมาณ หรื อมีเหตุผลหรื อมี
ก. กูย้ มื เงินมาลงทุนค้าขาย
ภูมิคุม้ กัน
(ข.) ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานทีสวน
ข. มีความพอประมาณอย่างมีเหตุผลหรื อมี
หลังบ้าน
ความรับผิดชอบ
ค. นําสิ งของในบ้านไปขายเพือนําเงินมาใช้
(ค.)มีความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมี
ง. ทํางานหาเงินเพือผ่อนชําระรถยนต์
ภูมิคุม้ กัน
9. พฤติกรรมในข้อใดไม่สอดคล้องกับการ
ง. มีความพอประมาณอย่างมีเหตุผลหรื อมี
ดําเนินชีวติ ของตนเองตามปรัชญาของ
ภูมิคุม้ กัน
เศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสิ นใจ
ข. การคิดและการกระทําจะต้องอยูพ่ 4ืนฐาน
ของเหตุผล
ค. ยึดความพอประมาณตามสถานภาพ
บทบาท และหน้าทีของตนเอง
(ง.)ไม่ขวนขวาย ดิ4นรนแสวงหาสิ งต่าง ๆ
เพิมเติม
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิa ทางการเรี ยน (ต่อ)
12. ความสัมพันธ์เกียวเนืองกันของความ
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันในการ
นํามาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของตนเองและ
ครอบครัว สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในข้อใด
(ก.)หลักการ
ข. เงือนไข
ค. หลักการและเงือนไข
ง. ความรู้และคุณธรรม
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที 3
13.ข้อใดเป็ นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการค้าและ
บริ การ
ก. การลงทุนขยายกิจการขนาดใหญ่
ข. การค้าขายภายในประเทศเท่านั4น
ค. การขยายการค้ากับต่างประเทศ
(ง.) การลงทุนทีมีการวางแผนรองรับ
ผลกระทบทีจะเกิดขึ4น

14. การทีผูป้ ระกอบการมองการณ์ไกลทํากําไร
ในระดับทีเหมาะสม มีการวางแผนในการขยาย
ธุรกิจ ภายใต้คุณธรรมและเอาใจใส่ ต่อสังคม
และสิ งแวดล้อม เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
ก. ทําให้การดําเนินธุรกิจมีผลกําไรเพิมขึ4น
อย่างรวดเร็ ว
(ข.)ทําให้ธุรกิจค่อย ๆเจริ ญเติบโตอย่างมันคง
และยังยืน
ค. ทําให้การดําเนินธุรกิจมีผลกําไรมากกว่า
คู่แข่ง
ง. ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้
ความเจริ ญก้าวหน้ายิงขึ4น
15. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ จะส่ งผลดี
หรื อไม่ อย่างไร
(ก.) ดีเพราะเป็ นแนวทางหนึงในการบริ หาร
ความเสี ยงเพือให้ธุรกิจค่อยๆ เจริ ญเติบโต
อย่างมันคงและยังยืน
ข. ดีเพราะทําให้การดําเนินธุรกิจของ
องค์กรมีผลกําไรมากขึ4นจากการลด
ต้นทุนการผลิต
ค. ไม่ดี เพราะทําให้ผลการประกอบการ
ลดลงจึงไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้
ง. ไม่ดี เพราะทําให้ผปู้ ระกอบการขาดการ
มองการณ์ไกลและยึดติดกับผลประโยชน์
ระยะสั4นทีมีความเสี ยงสู ง
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิIทางการเรียน
คําชี0แจง

ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว

เรืองที 1: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและสั งคม
1. ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใด
ก. ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความรับผิดชอบ
ข. ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความซือสัตย์สุจริ ต
(ค.) ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีระบบภูมิคุม้ กันทีดี
ง. ความพอประมาณ มีความรับผิดชอบ และมีระบบภูมิคุม้ กันทีดี
2. ข้อใดกล่าวถึงกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้อง
ก. มองโลกเชิงระบบทีมีลกั ษณะพลวัต
ข. ชี4แนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตน
ค. สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในการดําเนินชีวิตได้ตลอดเวลา
(ง.) เน้นนํามาประยุกต์ใช้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
3. บุคคลในข้อใดดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักการมีภูมิคุม้ กันใน
ตัวทีดี
ก. สมนึกนําเงินทีเก็บได้ส่งคืนเจ้าของ
ข. สมพรประกอบอาชีพด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
(ค.) สมเจตวางแผนการทํางานก่อนลงมือปฏิบตั ิเสมอ
ง. สมศรี ทาํ งานทีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
4. พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. กูย้ มื เงินมาลงทุนค้าขาย
ข. ทํางานหาเงินเพือผ่อนชําระรถยนต์
ค. นําสิ งของในบ้านไปขายเพือนําเงินมาใช้
(ง.) ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานทีสวนหลังบ้าน
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5. พฤติกรรมในข้อใดไม่สอดคล้องกับการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครอบครัว
ก. คนในครอบครัวต้องพึงพาอาศัยกัน
ข. คนในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกัน
ค. คนในครอบครัวต้องช่วยกันหาปัจจัย 4 มาเลี4ยงในครอบครัว
(ง.) คนในครอบครัวต้องดิ4นรนทํางานเพิมเติมเพือหาเงินมาซื4 อสิ งอํานวยความสะดวกและ
ทันสมัยเพิมมากขึ4น
6. ความสัมพันธ์เกียวเนืองกันของความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันในการนํามาเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของตนเองและครอบครัวสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
(ก.) หลักการ
ข. เงือนไข
ค. หลักการและเงือนไข
ง. ความรู้และคุณธรรม
7. ข้อใดเป็ นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการค้าและบริ การ
ก. การลงทุนขยายกิจการขนาดใหญ่
ข. การค้าขายภายในประเทศเท่านั4น
ค. การขยายการค้ากับต่างประเทศ
(ง.) การลงทุนทีมีการวางแผนรองรับผลกระทบทีจะเกิดขึ4น
8. การทีผูป้ ระกอบการมองการณ์ไกลทํากําไรในระดับทีเหมาะสม มีการวางแผนในการขยายธุรกิจ
ภายใต้คุณธรรมและเอาใจใส่ ต่อสังคมและสิ งแวดล้อมเพือให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
ก. ทําให้การดําเนินธุรกิจมีผลกําไรมากกว่าคู่แข่งขัน
ข. ทําให้การดําเนินธุรกิจมีผลกําไรเพิมขึ4นอย่างรวดเร็ ว
(ค.) ทําให้ธุรกิจค่อย ๆ เจริ ญเติบโตอย่างมันคงและยังยืน
ง. ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิงขึ4น
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9. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริ การ จะส่ งผลดีหรื อไม่
อย่างไร
ก. ไม่ดี เพราะทําให้ผลการประกอบการลดลงจึงไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้
ข. ดีเพราะทําให้การดําเนินธุ รกิจขององค์กรมีผลกําไรมากขึ4นจากการลดต้นทุนการผลิต
(ค.)ดีเพราะเป็ นแนวทางหนึงในการบริ หารความเสี ยงเพือให้ธุรกิจค่อย ๆ เจริ ญเติบโตอย่าง
มันคงและยังยืน
ง. ไม่ดี เพราะทําให้ผปู้ ระกอบการขาดการมองการณ์ไกล และยึดติดกับผลประโยชน์ระยะสั4น
ทีมีความเสี ยงสู ง
10. นักเรี ยนเห็นด้วยกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การค้าและบริ การหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตช้า
ข. เห็นด้วย เพราะเป็ นการใช้ทรัพยากรการผลิตลดลงและช่วยลดต้นทุนการผลิต
(ค.) เห็นด้วย เพราะช่วยให้การดําเนินธุรกิจลดความเสี ยงมีการเจริ ญเติบโตมันคงและยังยืน
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมทีจะนํามาใช้เฉพาะภาค
เกษตรเท่านั4น
เรืองที 2: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
11. ข้อใดกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ได้ถูกต้อง
ก. คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
ข. สร้างความสมดุลในการพัฒนาทุกมิติ
(ค.) สร้างสังคมให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลง
ง. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
12. สาระสําคัญในข้อใดทีนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนืองในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9-11
ก. หลักการตลาด
ข. หลักสิ ทธิมนุษยชน
ค. หลักการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
(ง.) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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13. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีมุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ส่ งผลทําให้เกิดปัญหา
สําคัญในข้อใด
ก. การเพิมขึ4นของหนี4สาธารณะ
ข. การขาดดุลชําระเงินเพิมมากขึ4น
ค. การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินเพิมมากขึ4น
(ง ) การเหลือมลํ4าในการกระจายรายได้เพิมมากขึ4น
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 6 มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีเป็ นจุดเด่น
และแตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับอืน ๆ ตามข้อใด
(ก.) การกระจายรายได้และความเจริ ญสู่ ชนบท
ข. การส่ งเสริ มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ให้เพิมมากขึ4น
ง. การส่ งเสริ มเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศเพิมมากขึ4น
15 ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์ทีสําคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8
ไม่ถูกต้อง
ก. เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540
ข. มีเครื อข่ายการพัฒนาร่ วมกับภาครัฐ
ค. หนี4ต่างประเทศและหนี4สาธารณะเพิมมากขึ4น
(ง.) มีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริ การมากขึ4น
16. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ มีเป้ าหมายสําคัญ
ตามข้อใด
ก. ป้ องกันและแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทีจะเกิดขึ4น
ข. พัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กบั ทางด้านสังคม
(ค.) พัฒนาทียังยืนและการอยูด่ ีกินดีมีสุขของคนไทย
ง. การป้ องกันการเสื อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
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17. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางพัฒนาและบริ หารประเทศจะส่ งผล
หลายประการยกเว้นข้อใด
ก. ทําให้ประเทศรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ
ข. ทําให้ประเทศสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคง
(ค.) สามารถนําประเทศไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสโลก
ง. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
18. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศจะส่ งผลดีตาม
ข้อใดเป็ นสําคัญ
ก. เกิดความสามัคคีของคนในชาติ
ข. เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมันคง
(ค.) สังคมทีมีคุณภาพทั4งทางเศรษฐกิจและสังคม
ง. การดําเนินชีวติ ของคนในชาติอย่างมีความสุ ข
19. สังคมไทยยืนหยัดอยูไ่ ด้ในท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลกในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9-10 เป็ นผลมาจากปั จจัยสําคัญในข้อใด
ก. ได้รับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ
ข. การพึงตนเองของสังคมไทยทีเป็ นสังคมเกษตรกรรม
ค. นโยบายของรัฐบาลทีเน้นให้ประชาชนยึดหลักความประหยัด
(ง.) การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ
20. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนืองมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11
ก. การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ข. การเผชิญกับการเปลียนแปลงทั4งภายในและภายนอกประเทศ
(ค.) การส่ งเสริ มแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกเสรี นิยมแบบตะวันตก
ง. การสร้างภูมิคุม้ กันเพือเตรี ยมความพร้อมด้านคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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เรืองที 3: ระบบสหกรณ์
21. สหกรณ์แห่งแรกของไทยจัดตั4งทีจังหวัดใด
ก. จันทบุรี
(ข.) พิษณุโลก
ค. ราชบุรี
ง. สิ งห์บุรี
22. ประเทศไทยเริ มมีแนวคิดเรื องสหกรณ์เกิดขึ4นครั4งแรกในสมัยใด
ก. รัชกาลที 2
ข. รัชกาลที 3
ค. รัชกาลที 4
(ง.) รัชกาลที 5
23. พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือท่านใด
(ก.) กรมหมืนพิทยาลงกรณ์
ข. กรมหมืนราชบุรีดิเรกฤทธิa
ค. กรมหลวงเจษฎาบดินทร์
ง. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
24. ข้อใดจัดเป็ นความสําคัญของสหกรณ์ในด้านการบริ หารและการปกครอง
ก. ส่ งเสริ มการมีงานทํา
ข. ส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรม
ค. ส่ งเสริ มการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
(ง.) ส่ งเสริ มความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
25. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคําว่า“สหกรณ์”ไม่ถูกต้อง
ก. การร่ วมมือกัน
ข. การกระทําร่ วมกัน
(ค.) การเข้าร่ วมชุมนุมกัน
ง. การรวมกลุ่มเพือช่วยเหลือกัน
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26. ถ้านักเรี ยนมีรายได้ประจําและต้องการพึงตนเองเพือสะสมเงินนักเรี ยนควรจะไปใช้บริ การของ
สหกรณ์ในข้อใด
ก. สหกรณ์นิคม
ข. สหกรณ์บริ การ
ค. สหกรณ์การเกษตร
(ง.) สหกรณ์ออมทรัพย์
27. ถ้านักเรี ยนมีอาชีพขับรถแท็กซีและมักประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย นักเรี ยนควร
สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ประเภทใด
ก. สหกรณ์นิคม
ข. สหกรณ์ร้านค้า
(ค.) สหกรณ์บริ การ
ง. สหกรณ์การเกษตร
28. จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยสหกรณ์ในข้อใดทีไม่เหมาะสมทีจะตั4งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากทีสุ ด
ก. สหกรณ์ร้านค้า
ข. สหกรณ์บริ การ
(ค.) สหกรณ์ประมง
ง. สหกรณ์ออมทรัพย์
29. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 ได้เน้นความสําคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในข้อใด
ก. ส่ งเสริ มความประชาธิปไตยแก่ชุมชน
ข. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในชุมชน
ค. ส่ งเสริ มการศึกษาและพัฒนาอาชีพในชุมชน
(ง.) ส่ งเสริ มการรวมให้ชุมชนรวมกลุ่มในรู ปของสหกรณ์
30. ธนาคารในข้อใดทีเข้าไปมีส่วนร่ วมกับงานสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศมากทีสุ ดในปัจจุบนั
ก. ธนาคารออมสิ น
ข. ธนาคารกสิ กรไทย
ค. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
(ง.) ธนาคารเพือเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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เรืองที 4: ปัญหาเศรษฐกิจชุ มชน
31. ผูป้ ระกอบอาชีพในข้อใดได้รับผลกระทบจากการกระจายรายได้ไม่เป็ นธรรมมากทีสุ ด
ก. พ่อค้า
ข. ข้าราชการ
(ค.) เกษตรกร
ง. นักธุรกิจ
32. “รวยกระจุก จนกระจาย” สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาเศรษฐกิจของไทยตามข้อใด
ก. ปัญหาการว่างงาน
ข. ปัญหาความยากจน
ค. ปัญหาการขาดคุณธรรมของผูผ้ ลิต
(ง.) ปัญหาการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกัน
33. สาเหตุสาํ คัญในข้อใดทีทําให้ชุมชนชนบทส่ วนใหญ่ยงั ขาดแคลนเทคโนโลยีมาช่วยเพิมผลผลิต
ในการประกอบอาชีพมากทีสุ ด
ก. ขาดการส่ งเสริ มจากภาครัฐ
(ข.) ขาดเงินทุนในการจัดซื4อจัดหา
ค. ขาดความรู้ความชํานาญในการใช้
ง. ขาดความนิยมเพราะเคยชินกับวิธีการดั4งเดิม
34. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนควรดําเนินการตามกิจกรรมในข้อใด
ก. ให้คนในชุมชนกูย้ มื เงินดอกเบี4ยตํา
ข. ซื4อสิ นค้าทีผลิตและจําหน่ายในประเทศ
ค. ขอรับบริ จาคในชุมชนเพือนําเงินทีได้มาพัฒนาชุมชน
(ง.) ฝึ กอบรมงานฝี มือให้คนในชุมชนและนําผลผลิตไปจําหน่าย
35. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพควรดําเนินการตามข้อใด
ก. สนองนโยบายของรัฐบาล
ข. สนองความต้องการเอกชน
(ค.) สนองความต้องการของชุมชน
ง. สนองความต้องการของตลาดโลก
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36. ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าํ ชุมชนจะดําเนินการวางแผนในการแก้ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือในชุมชนให้
ยังยืนได้ตามแนวทางข้อใด
ก. ให้ทาํ งานประเภทการใช้แรงงาน
(ข.) ให้ความรู้และฝึ กทักษะอาชีพเพิมเติม
ค. หางานประเภทใช้ความรู้ความชํานาญ
ง. แจ้งหน่วยงานรัฐมาช่วยแก้ปัญหาโดยด่วน
37. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยงยื
ั นควรพิจารณาข้อใดเป็ นอันดับแรก
(ก.) การพัฒนาคนในชุมชน
ข. การพัฒนาผูน้ าํ ในชุมชน
ค. การพัฒนาทรัพยากรในชุมชน
ง. การพัฒนาสิ งแวดล้อมในชุมชน
38. “การรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพเป็ นวิธีการหนึงในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึงตนเอง
ได้” นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะการรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพอาจจะไม่ประสบผลทีต้องการก็ได้
ข. เห็นด้วย เพราะช่วยให้ผนู้ าํ ชุมชนสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมารวมกลุ่มได้
สําเร็ จ
(ค.) เห็นด้วย เพราะวิธีการทีช่วยคนในชุมชนนําทรัพยากรชุมชนมาผลิตเป็ นสิ นค้าและจําหน่าย
สร้างรายได้ทีมันคง
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการรวมกลุ่มสร้างงานและอาชีพจะทําให้คนในชุมชนต้องแข่งขันกันผลิต
และจําหน่ายสิ นค้ากันขึ4น
39. “ชุมชนบ้านบ่อลูกรัง อําเภอวังนํ4าเย็น จังหวัดสระแก้วได้ดาํ เนินการจัดทําศูนย์บริ การข้อมูล
ชุมชนเพือการพัฒนาทียังยืนจนประสบความสําเร็ จในการพัฒนาชุมชน” ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าํ
ชุมชน นักเรี ยนจะนําแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองหรื อไม่
เพราะเหตุใด
ก. ไม่ควรนําไปประยุกต์ใช้ เพราะไม่ตอ้ งการเลียนแบบชุมชนแห่งนี4
ข. ไม่ควรนําไปประยุกต์ใช้ เพราะวิธีการแก้ปัญหาไม่สามารถเลียนแบบกันได้
ค. ควรนําไปประยุกต์ใช้ เพราะเป็ นการลดเวลาและรายจ่ายในการหาแนวทางปฏิบตั ิใหม่
(ง.)ควรนําไปประยุกต์ใช้ เพราะเป็ นต้นแบบแนวคิดในการแก้ปัญหาของชุมชนทีประสบ
ความสําเร็ จ
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40. ถ้านักเรี ยนในฐานะผูน้ าํ ชุมชน ต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนตนเองให้ประสบ
ผลสําเร็ จตามชุมชนบ้านบ่อลูกรัง อําเภอวังนํ4าเย็น จังหวัดสระแก้วนักเรี ยนควรจะวางแผน
ในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบตามลําดับในข้อใด
ก. ร่ วมกันกําหนดแนวทางปฏิบตั ิวเิ คราะห์ สํารวจ และลงมือปฏิบตั ิ
ข. ร่ วมกันกําหนดแนวทางแก้ปัญหา สํารวจ วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิ
(ค.)ร่ วมกันสํารวจ วิเคราะห์ กําหนดแนวทางแก้ปัญหา และลงมือปฏิบตั ิ
ง. ร่ วมกันสํารวจ กําหนดแนวทางแก้ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ และวิเคราะห์ปัญหา
เรืองที 5: เศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวตั น์
41. ข้อใดเป็ นจุดเริ มต้นทีทําให้เศรษฐกิจของไทยต้องพึงพาเศรษฐกิจโลกจนกระทังปัจจุบนั
ก. ทําสนธิสัญญาเบอร์นีกบั อังกฤษ
(ข.) ทําสนธิสัญญาเบาริ งกับอังกฤษ
ค. จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
ง. เข้าเป็ นสมาชิกข้อตกลงทีว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
42. ข้อใดจัดเป็ นการส่ งเสริ มการลงทุนโครงสร้างพื4นฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที 1
พ.ศ. 2504-2509
ก. ผลิตสิ นค้าเพือส่ งออกเป็ นหลัก
ข. ขยายการค้าทั4งส่ งออกและนําเข้า
(ค.) การขยายเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้ า
ง. เปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็ นอุตสาหกรรมใหม่
43. การเปิ ดเสรี ทางการเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวตั น์ ทําให้เกิดวิกฤติทางการเงินครั4งสําคัญใ น
ปี ใด
ก. พ.ศ. 2535
(ข.) พ.ศ. 2540
ค. พ.ศ. 2549
ง. พ.ศ. 2554
44. ปัจจัยทางเศรษฐกิจในข้อใดทีไม่ส่งเสริ มการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ก.)การเพิมภาษีสินค้านําเข้า
ข. นโยบายส่ งเสริ มการลงทุน
ค. ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก
ง. การมีส่วนร่ วมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก
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45. นโยบายของรัฐบาลส่ งเสริ มการลงทุนอย่างจริ งจังโดยการออกพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
ลงทุนเพือส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่
เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะทําให้สินค้าทีผลิตในไทยราคาถูกลง
(ข.) เห็นด้วย เพราะทําให้มีนกั ลงทุนเข้ามาเข้ามาลงทุนเพิมมากขึ4น
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็ นการทําลายสิ งแวดล้อมไทย
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะจะทําให้ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยูใ่ นไทยเพิมมากขึ4น
46. “การส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ จะทําให้ระบบเศรษฐกิจของไทย
เข้าไปเป็ นส่ วนหนึงของระบบทุนนิยมโลกมากขึ4น” นักเรี ยนเห็นด้วยกับคํากล่าวดังกล่าว
หรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะ เป็ นสิ งทีสังคมโลกกําหนดให้ทาํ
ข.ไม่เห็นด้วย เพราะทําให้ไทยขาดโอกาสเป็ นเจ้าของกิจการ
(ค.) เห็นด้วย เพราะ เป็ นการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวตั น์
ง.ไม่เห็นด้วย เพราะ การลงทุนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยร่ อยหรอเพิมขึ4น
47. การเปิ ดเสรี ทางด้านเศรษฐกิจไทยจะส่ งผลกระทบต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในข้อใด
ก. มีปัญหามลพิษน้อยลง
ข. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถินผลิตสิ นค้ามากขึ4น
(ค.) มีการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของสิ นค้า
ง. มีการบริ โภคสิ นค้าทีผลิตได้ภายในประเทศเป็ นหลัก
48. ในปี พ.ศ. 2546 พืชผักผลไม้จีนทะลักเข้ามาตีตลาดไทยเกษตรกรผูป้ ลูกกระเทียม หอมแดง
หอมหัวใหญ่ลาํ ใยของไทยต้องเผชิญปัญหาราคาตกตํา ซึงเป็ นผลมาจากข้อใดเป็ นสําคัญ
ก. จีนมีศกั ยภาพในการผลิตผักและผลไม้มากกว่าไทย
(ข.) การยกเลิกภาษีนาํ เข้าพืชผักผลไม้ระหว่างไทยกับจีน
ค. พืชผักผลไม้ไทยมีผลผลิตตกตําเนืองมาจากภัยแล้ง
ง. รัฐบาลหันมาส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม
49. การเปิ ดเสรี ทางด้านเศรษฐกิจจะส่ งผลดีต่อการผลิตในภาคการเกษตรของไทยในภาพรวมข้อใด
(ก.) สิ นค้าเกษตรส่ งออกได้มากขึ4น
ข. สิ นค้าเกษตรทีมีคุณภาพเข้ามาแย่งตลาดไทยมากขึ4น
ค. สิ นค้าส่ งออกถูกกีดกันโดยมาตรการกีดกันทีไม่ใช่ภาษี
ง. สิ นค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาดในประเทศ
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50. ผลประโยชน์ทีประเทศไทยได้รับจากการเป็ นสมาชิกของเขตการค้าเสรี (FTA) มากทีสุ ด
คือข้อใด
ก.ได้แหล่งกูย้ มื เงินจากประเทศในกลุ่มสมาชิก
(ข.) ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก
ค. ได้โควต้าในการส่ งเข้าสิ นค้าเข้าไปขายในประเทศกลุ่มสมาชิก
ง. ได้รับการประกันราคาสิ นค้าทีส่ งเข้าไปขายในประเทศกลุ่มสมาชิก
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แบบรายงานตนเอง
รายวิชาสั งคมศึกษา ส 31101
ชือนักเรี ยน...........................................................................ชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4 เลขที.........
เรื องทีเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู้ที........เรื อง......................................................................................
1. หน่วยการเรี ยนรู้น4 ี ฉันได้เรี ยนรู้อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. การเรี ยนรู้ในหน่วยการเรี ยนรู้น4 ี ทําให้ฉนั เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใดบ้าง และฉันสามารถปฏิบตั ิได้อย่างไร
( ) ใฝ่ เรี ยนรู้...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) มีวนิ ยั …………………………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………….....
( ) อดทน………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….…
( ) พอประมาณ…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…
( ) มีเหตุผล…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
( ) มีภูมคุม้ กัน…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….……....
ลงชือ...............................................................ผูบ้ นั ทึก
(.................................................................)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี0แจง

ให้ พจิ ารณาพฤติกรรมต่ อไปนี0 แล้วให้ ระดับคะแนนทีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความ
เป็ นจริงโดยทําเครืองหมาย
ลงในช่ องระดับคะแนน ลักษณะการปฏิบัติ
5 หมายถึง ปฏิบัตโิ ดยเป็ นนิสัย หรือทําเป็ นประจํา
4 หมายถึง ปฏิบัติโดยยึดเป้าหมาย ผลการกระทํา หรือยึดลําดับความสําคัญ
3 หมายถึง ปฏิบัติโดยการยอมรับ ชืนชอบ หรือรู้สึกว่ามีคุณค่า
2 หมายถึง ปฏิบัติโดยการยินยอม เต็มใจ หรือพอใจ
1 หมายถึง ปฏิบัติโดยการรับรู้ ด้วยการรู้จัก หรือตั0งใจรับรู้
ชือผูถ้ ูกประเมิน....................................................................ชั4น.......................เลขที..................
ครั0งทีประเมิน ( ) ก่อนเรียน ( ) หลังเรียนครั0งที 1 ( ) หลังเรียนครั0งที 2 ( ) ติดตามผลการเรียน

ที

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

รายการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่ เรียนรู้
บันทึกรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสิ งทีได้จากการอ่านหรื อสังเกตพบเห็นจากแหล่งเรี ยนรู้
ต่าง ๆ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมมือกับผูอ้ ืนด้วยความกระตือรื อร้น
เพียรพยายามในการศึกษาเนื4 อหาสาระหรื อสิ งทีสังเกตพบเห็น
จําแนกแยกแยะตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวนิ ัย
ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ นสาธารณประโยชน์ให้สะอาดเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนตามข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยน สังคมและไม่ละเมิดสิ ทธิa
ของผูอ้ ืน
เพียรพยายามเมือได้ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยนโรงเรี ยนและสังคม
จําแนกแยกแยะเหตุผลและความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของห้องเรี ยน โรงเรี ยน และสังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความอดทน
ลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยนตามทีได้รับมอบหมายอย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการทํางานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมาย
เพียรพยายามในการทํางานโดยไม่ละทิ4งงาน
จําแนกแยกแยะปัญหาและอุปสรรคในการทํางานและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
จนสําเร็ จลุล่วง

ลักษณะการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน

ลักษณะการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอประมาณ
อุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเองอย่างประหยัด และคุม้ ค่า
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการใช้เครื องอุปโภคบริ โภคของส่ วนรวมอย่างประหยัด และ คุม้ ค่า
เพียรพยายามในการปฏิบตั ิตามหลักความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ น
เหมาะแก่ฐานะของตนเอง
จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อ
ความจําเป็ น เหมาะแก่ฐานะของตนเอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีเหตุผล
อุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยทีเกียวข้อง
ร่ วมมือแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้อง
เพียรพยายามอุปโภค บริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากปัจจัยทีเกียวข้อง
จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัย
ทีเกียวข้อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีภูมิค้มุ กัน
วางแผนในการใช้วสั ดุ สิ งของอุปกรณ์การเรี ยนของตนเอง และปรับตัวเข้ากับ
สิ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อวัตถุทีเกียวข้อง
ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการวางแผนการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน และปรับตัวเข้ากับสังคม
ทีเกียวข้อง
เพียรพยายามในการวางแผนป้ องกันความเสี ยงและเตรี ยมความพร้อมรับการ
เปลียนแปลงในด้านการเรี ยน การทํางาน และการดําเนิ นชีวิตประจําวัน
จําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ ออย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลง
ทั4งทางด้านสังคมและวัตถุ

ลงชือ....................................................................ผูป้ ระเมิน
(..................................................................................)
สถานภาพของผูป้ ระเมิน ( ) ครู ผสู ้ อน ( ) เพือนนักเรี ยน ( ) ผูป้ กครอง
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แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํ าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีเรียนตามรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
…………………………………………………………………………………………….
คําชี0แจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อเลือกตอบทีเห็นว่าตรงกับความรู้สึกของตนเองมากทีสุ ดเพียงข้อเดียว
ด้ านที 1 : ใฝ่ เรียนรู้
1. “อนุชาชมรายการโทรทัศน์เกียวกับการวิเคราะห์ข่าวการเมือง หลังจากชมเสร็ จได้จดบันทึก
สาระสําคัญทีได้จากการชมทุกครั4ง” จากพฤติกรรมของอนุชานักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. เขาต้องการบันทึกตามทีครู แนะนํา
ข. เขาต้องการพัฒนาความสามารถในการจดบันทึก
ค.เขารู้จกั จดบันทึกสาระได้จากการชมรายการโทรทัศน์
ง. เขาชอบจดบันทึกสาระทีได้จากการอ่านหรื อสังเกตพบเห็นอยูเ่ สมอ
จ. เขาเป็ นคนใฝ่ เรี ยนรู้ดว้ ยการจดบันทึกสาระทีได้จากการอ่านและสังเกตพบเห็น
2. “จินตนาทบทวนบทเรี ยนและจดบันทึกสาระสําคัญทีได้จากการอ่านก่อนนอนทุกคืน” จาก
พฤติกรรมของจินตนา นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก.โอ้..ดีจงั
ข. เป็ นวิธีการทีดีนะ
ค. อย่างนี4ตอ้ งทําบ้างล่ะ
ง. การเรี ยนทีดีควรทําเช่นจินตนา
จ. เราก็ทาํ เช่นจินตนาเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว
3. ในชัวโมงเรี ยนวิชาสังคมศึกษาครู มอบหมายให้นกั เรี ยนรวมกลุ่มเพือศึกษาเนื4อหาจากใบความรู้
แล้วร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีครู กาํ หนดให้” ถ้านักเรี ยนเป็ น
สมาชิกของกลุ่มดังกล่าว จะมีความรู้สึกอย่างไร
ก. แบ่งกลุ่มเลยหรื อ
ข. ขอแบ่งหน้าทีกันก่อนดีไหม
ค. ข้อสรุ ปของกลุ่มเราทุกคนยอมรับนะ
ง. พวกเราควรแลกเปลียนความคิดเห็นกันทุกคน
จ. อย่าลืมแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนในกลุ่มทุกครั4งทีทํางานกลุ่ม
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4. ในชัวโมงเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ในขณะทีครู กาํ ลังอธิบายเนื4อหา สมรได้ชวนสมพิศคุย
นอกเนื4 อหา บทเรี ยน ถ้านักเรี ยนเป็ นสมพิศ จะทําอย่างไร
ก. สมร...เดีiยวค่อยคุยกับเรานะ
ข. สมร...เธออยากคุยเรื องอะไรล่ะ
ค. สมร... เดีiยวเราฟังคําอธิบายของครู ไม่รู้เรื องนะ
ง. สมร...เราเป็ นนักเรี ยนควรตั4งใจเรี ยนหนังสื อนะ
จ. สมร...เราควรตั4งใจฟังคําอธิบายของครู ทุกครั4งนะ
5. “จิราพรได้ศึกษาเนื4อหาสาระบทเรี ยนในชัวโมงเรี ยนแล้วเมือกลับถึงบ้านได้นาํ เนื4อหาบทเรี ยน
มาทบทวน จําแนกแยกแยะเป็ นประเด็นต่าง ๆ มีการตรวจสอบความเป็ นเหตุและผล และสรุ ป
สาระสําคัญทีได้เรี ยนรู้” จากพฤติกรรมของจิราพร นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก.น่าชืนชมจิราพร
ข. เราอยากทําบ้างจัง
ค. โอ้... เราก็ทาํ เป็ นประจําอยูน่ ะ
ง. เราจะเอาแบบอย่างของจิราพร
จ. แน่นอน..การกระทําของจิราพรทําให้เกิดปัญญา
ด้ านที 2 : มีวนิ ัย
6. สมพงษ์กาํ ลังจะเดินขึ4นอาคารเรี ยนเพือมาเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ณ อาคาร 1 ชั4น 3 ซึงมีป้ายหน้า
อาคาร เรี ยนว่า “ กรุ ณาถอดรองเท้าเมือขึ4นอาคารเรี ยน” ถ้านักเรี ยนเป็ นสมพงษ์ จะทําอย่างไร
ก.ถอด...ก็ถอด
ข. ถอดรองเท้าก็ดีเหมือนกัน
ค. ถอดรองเท้าไม่ตอ้ งกวาดพื4นบ่อย ๆ
ง. ถอดรองเท้าจะช่วยให้โรงเรี ยนเราสะอาดมากขึ4น
จ. เราก็ถอดรองเท้าก่อนขึ4นอาคารเรี ยนเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว
7. ศิริโชคไม่สนใจเรี ยน และชวนสมจิตคุยในชัวโมงเรี ยน ถ้านักเรี ยนเป็ นเพือนร่ วมห้อง จะมี
ความรู้สึกอย่างไร
ก. เป็ นห่วงศิริโชคว่าเขาจะเรี ยนไม่ทนั เพือน
ข. อยากให้ศิริโชครักษาข้อตกลงในการเรี ยน
ค. อยากเตือนศิริโชคให้เลิกคุยในชัวโมงเรี ยน
ง. อยากให้ศิริโชคปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการเรี ยนทุกชัวโมงเรี ยน
จ. อยากให้ศิริโชคมีวนิ ยั ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนด้วยการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการเรี ยน
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8. เสรี ขีรถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงทีสี แยก ดูแล้วไม่มีรถวิงถนนว่าง จึงรี บออกรถฝ่ าสัญญาณ
ไฟแดงทันที จากพฤติกรรมของเสรี นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. เสรี ฝ่าไฟแดงนีหว่า
ข. ไฟเขียวค่อยไปปลอดภัยกว่า
ค. ฝ่ าไฟแดงอันตรายมากนะ
ง. ไฟเขียวก็ปลอดภัยแต่เราควรดูซา้ ยขวาอีกครั4ง
จ. เพือความไม่ประมาทในการใช้รถเราควรปฏิบตั ิตามกฎจราจรอยูเ่ สมอ
9. “ศราวุฒิรีบมาโรงเรี ยนก่อนเวลาเรี ยน เพือทําความสะอาดห้องเรี ยน และจัดโต๊ะให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ ป็ นประจํา” จากพฤติกรรมของศราวุฒินกั เรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. ศราวุฒิ...เธอน่ารักจัง
ข. ถ้ามีคนเช่นศราวุฒิห้องเรี ยนจะสะอาดนะ
ค. ศราวุฒิ...เราขอช่วยเธอทําความสะอาดห้อง
ง. ถ้าพวกเราช่วยกันอย่างศราวุฒิโรงเรี ยนคงน่าอยูด่ ีนะ
จ. พวกเราจะรักษาความสะอาดของห้องเรี ยนตลอดไป
10. “โรงเรี ยนกําหนดให้นกั เรี ยนเดินเรี ยนระหว่างอาคารเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ซึงในช่วงเปลียน
ชัวโมงเรี ยน ปาริ ชาติจะรี บเดินและใช้เวลาให้นอ้ ยทีสุ ดในการเดินเข้าห้องเรี ยนในวิชาถัดไป”
จากพฤติกรรมของปาริ ชาตินกั เรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. โรงเรี ยนกําหนดให้ปฏิบตั ิ
ข. ปาริ ชาติไม่ตอ้ งการให้ครู ตาํ หนิ
ค. ปาริ ชาติตอ้ งการมาเข้าเรี ยนทันเวลา
ง. การประพฤติตนของปาริ ชาติทาํ ให้เข้าเรี ยนทันเวลาเสมอ
จ. ปาริ ชาติรู้วา่ การปฏิบตั ิตนเช่นนี4จึงจะทําให้เข้าเรี ยนได้ทนั เวลา
ด้ านที 3 : ความอดทน
11. “ประภาสทําใบงานวิชาสังคมศึกษาทีครู มอบหมายจนเสร็ จและส่ งครู ตามกําหนด” นักเรี ยนมี
ความรู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมของประภาส
ก. ตรงเวลาดีจงั
ข. ทุกคนควรทําเช่นประภาสนะ
ค. เป็ นนักเรี ยนควรรู้คุณค่าของเวลา
ง. ประภาสมีความพยายามอย่างมาก
จ. ประภาสลงมือปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองจึงทําให้ทาํ งานได้สาํ เร็ จ
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12. “ครู มอบหมายภาระงานกลุ่มให้นกั เรี ยนไปสัมภาษณ์การดําเนินชีวติ อย่างพอเพียงของครู
นักเรี ยนและผูป้ กครองและต้องนํามารายงานผลหน้าชั4นเรี ยนโดยกําหนดเวลาให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 2 สัปดาห์” นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไรต่อภาระงานทีมอบหมาย
ก. เป็ นภาระงานกลุ่มทีครู มอบหมาย
ข. จะต้องรวมกลุ่มเพือนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
ค. เพือนทุกคนในกลุ่มต้องร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ
ง. ทุกคนในกลุ่มต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนืองในการลงมือปฏิบตั ิงาน
จ. ทุกครั4งทีมีภาระงานกลุ่มทุกคนจะต้องร่ วมมือกันปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองจนกว่าบรรลุผล
13. ทุกครั4งทีครู มอบหมายภาระงานกลุ่มในวิชาสังคมศึกษา นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. เรื องอะไรล่ะ
ข. ต้องเป็ นเรื องทีน่าสนใจเป็ นแน่
ค. การค้นคว้าช่วยให้เราได้ความรู้เพิมเติม
ง. พวกเราค้นคว้าทํารายงานกลุ่มอยูป่ ระจํา
จ. การค้นคว้าทํางานกลุ่มช่วยให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
14. “อนุชา ส่ งงานตามทีครู มอบหมายช้าเกินกําหนด ครู จึงตักเตือนให้การส่ งงานครั4งต่อไปได้ส่ง
ตามกําหนดเวลาด้วย” จากพฤติกรรมของอนุชา นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. อนุชา...เธอมีปัญหาอะไรหรื อ
ข. อนุชา... อะไรคือสาเหตุของปัญหา
ค. อนุชาควรพยายามและกระตือรื อร้นในทํางานทุกครั4ง
ง. อยากให้อนุชามีความเพียรพยายามและกระตือรื อร้นในการทํางาน
จ. ถ้าอนุชามีความมีความเพียรพยายามและกระตือรื อร้นในทํางานก็จะสามารถส่ งงานได้
ทันเวลากําหนด
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15. ภาคภูมิเป็ นนักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4 มักจะเข้าเรี ยนสายในชัวโมงแรกเป็ นประจํา โดยอ้าง
เหตุผลว่า จะต้องไปรับประทานอาหารเช้าก่อนเรี ยนจากพฤติกรรมของภาคภูมิ นักเรี ยนมี
ความรู้สึก อย่างไร
ก. ภาคภูมิเข้าห้องเรี ยนช้าเพราะตืนสาย
ข. การเข้าห้องเรี ยนช้าอาจเป็ นเหตุให้ภาคภูมิเรี ยนไม่ทนั เพือนได้
ค. ภาคภูมิจะต้องตืนแต่เช้าและเข้าห้องเรี ยนชัวโมงแรกให้ทนั เวลา
ง. ภาคภูมิจะต้องปรับเปลียนการตืนให้เช้ากว่าเดิมและต้องเข้าห้องเรี ยนชัวโมงแรกให้ทนั เวลาเสมอ
จ. ภาคภูมิจะต้องตืนแต่เช้าเพือรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรี ยนเพือจะได้เข้าห้องเรี ยนใน
ชัวโมงแรกได้ทนั เวลา
ด้ านที 4: ความพอประมาณ
16. “ในวันเปิ ดภาคเรี ยนวันแรก เพือนนักเรี ยนส่ วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื4 อผ้าและรองเท้าชุดใหม่
แต่พชั ราพรยังคงใช้ชุดเดิม เพราะพิจารณาแล้วสภาพยังใช้ได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องซื4 อใหม่”
จากพฤติกรรมของพัชราพร นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. ดีแล้วนะ
ข. เห็นด้วยกับการกระทําของพัชราพรนะ
ค. พัชราพรเป็ นคนรู้จกั ใช้รู้จกั ประหยัดดีจงั
ง. สิ งของเครื องใช้ทียังใช้ได้ควรใช้ต่อไปเพือให้คุม้ ค่าทีสุ ด
จ. สิ งของเครื องใช้ทีสภาพยังใช้งานได้จะต้องนํามาใช้ต่อจนกว่าจะใช้งานไม่ได้อีก
17. สมหมายนําโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่มาอวดและบอกให้เพือนไปขอเงินจากผูป้ กครองซื4 อ
โทรศัพท์มือถือเครื องใหม่เช่นเดียวกับตน ถ้านักเรี ยนเป็ นเพือนกับสมหมาย จะมีคิดเห็น
อย่างไร
ก. ขอคิดดูก่อนนะ
ข. ไม่เอา..เรายังไม่ซ4ือใหม่
ค. เครื องเก่าของเรายังใช้ได้ดีอยูน่ ี
ง. พวกเราควรประหยัดนะ เราเองก็ยงั หาเงินไม่ได้
จ. ไม่ซ4ือใหม่ เพราะเราจะต้องใช้สิงของทีมีอยูใ่ ห้คุม้ ค่าก่อนเสมอ
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18. หลังเลิกเรี ยนในชัวโมงสุ ดท้าย ก่อนเดินออกจากห้องเรี ยน นิธิสังเกตเห็นหลอดไฟและพัดลม
เปิ ดอยูจ่ ึงเดินไปปิ ดหลอดไฟและพัดลม จากพฤติกรรมของนิธิ นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. ปิ ดให้หมดเลยนะ
ข. ตรวจดูอีกครั4ง ปิ ดหมดหรื อยัง
ค. ปิ ดไฟทุกครั4งทีเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ง. พวกเราควรช่วยกันประหยัดพลังงาน
จ. พวกเราจะต้องร่ วมมือกันช่วยโรงเรี ยนประหยัดไฟฟ้ าโดยปิ ดไฟฟ้ าหลังเลิกใช้แล้วทุกครั4ง
19. นุจริ นทร์วางแผนการใช้จ่ายเงินทีผูป้ กครองให้มาโรงเรี ยนวันละ 50 บาท โดยแบ่งเป็ นค่า
โดยสารรถยนต์ไป-กลับ จํานวน 10 บาท ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท และเก็บออมไว้ 10 บาท
จากพฤติกรรมของนุจริ นทร์ นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไร
ก. น่าเอาอย่างนุจริ นทร์จงั
ข. นุจริ นทร์ เป็ นผูท้ ีรู้จกั ใช้จ่าย
ค. นุจริ นทร์ รู้จกั วางแผนใช้จ่ายและรู้จกั ออม
ง. การใช้จ่ายอย่างพอดี เป็ นสิ งทีเราจะต้องนํามาปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ
จ. การใช้จ่ายเงินตามหลักความพอดีและสําเร็ จได้ถา้ เรามีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิ
20. สมศักดิaนกั เรี ยนชั4นมัธยมศึกษาปี ที 4/2 ได้ซ4ือรถจักรยานยนต์คนั ใหม่ สมชายซึงเป็ นนักเรี ยน
ร่ วมชั4นเดียวกัน เกิดความสนใจและคิดจะเปลียนรถจักรยานยนต์คนั ใหม่บา้ ง จึงขอร้อง
ผูป้ กครองซึงมีฐานะยากจนซื4อให้ ถ้านักเรี ยนเป็ นเพือนกับสมชาย นักเรี ยนจะรู้สึกอย่างไร
ก.สมชาย...ใจเย็น ๆ นะ
ข. สมชาย...ทําไมต้องเปลียนรถคันใหม่ละ
ค. สมชาย..รถคันเก่าก็ยงั ใช้ได้ดีอยูน่ ะ
ง. สมชาย...ความไม่มีหนี4เป็ นลาภอันประเสริ ฐนะ
จ. สมชาย...ผูป้ กครองจะเดือดร้อนเพราะสมชายนะ
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ด้ านที 5: มีเหตุผล
21. “นวลสมรได้รับเงินเป็ นค่าใช้โทรศัพท์จากผูป้ กครองเดือนละ 200 บาท ดังนั4น สมรจึงแบ่ง
ค่าใช้โทรศัพท์เฉพาะทีจําเป็ นดังนี4 1) โทรติดต่อกับเพือนไม่เกิน 100 บาท 2) โทรติดต่อกับ
ผูป้ กครอง 60 บาท และ 3) ทีเหลือ 40 บาทไว้โทรติดต่อกับคนอืนทีเกียวข้อง” จากพฤติกรรม
ของนวลสมร นักเรี ยนมีความเห็นอย่างไร
ก. ก็ดีนะ
ข. วางแผนดีจงั
ค. น่าจะเป็ นแบบอย่างทีดีนะ
ง. ทุกคนควรทําให้เป็ นนิสัยนะ
จ. ทุกคนควรวางแผนการใช้จ่ายทีเหมาะสมกับตนนะ
22. “ปราณี ซ4ื ออาหารและขนมมารับประทานวันละหลาย ๆ ครั4ง จึงเป็ นเหตุให้บางวัน
เงินไม่พอจ่าย ต้องยืมเงินจากเพือนอยูเ่ ป็ นประจํา” จากพฤติกรรมของปราณี นกั เรี ยนมี
ความรู้สึกอย่างไร
ก. ปราณี ..เกิดอะไรขึ4น
ข. ไม่อยากเป็ นเช่นปราณี
ค. ปราณี ควรรู้จกั การใช้จ่ายให้มากกว่านี4
ง. ปราณี ควรวางแผนการใช้จ่ายให้เป็ นกิจนิสัย
จ. ปราณี ควรวางแผนการใช้จ่ายประจําวันของตัวเอง
23. ในชัวโมงเรี ยนวิชาสังคมศึกษาครู จดั นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเพือร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นทีครู กาํ หนด ถ้านักเรี ยนเรี ยนอยูช่ 4 นั ดังกล่าว จะทําอย่างไร
ก. เสนอให้เลือกประธานและเลขากลุ่มเป็ นลําดับแรก
ข. สอบถามรายละเอียดในการทํากิจกรรมกลุ่มเพิมเติมจากครู ผสู้ อน
ค. เสนอให้ทุกคนต้องร่ วมแสดงร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล
ง. เสนอหลักปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็นกับเพือนอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปั จจัย
ทีเกียวข้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
จ. เสนอหลักปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็นกับเพือนอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากปั จจัย
ทีเกียวข้องและให้ทุกคนนําไปใช้ทุกครั4ง
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24. ชัวโมงเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ครู ให้นกั เรี ยนอภิปรายในประเด็น“ผลกระทบของการไม่ประมาณตน
ในด้านการอุปโภคและบริ โภค” สมนึกได้แสดงความสนใจและพยายามพูดอภิปรายถึงเหตุ
ปัจจัยและผลกระทบทีได้รับจากไม่ประมาณตนในด้านการอุปโภคและบริ โภคได้อย่างมีเหตุผล
จากพฤติกรรมของสมนึก นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. ควรทําเช่นสมนึก
ข. สมนึกรู้จกั ประมาณตน
ค. เป็ นการแสดงความเพียรพยายามในการอุปโภคบริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้อง
ง. การอุปโภคบริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที
เกียวข้องจะต้องเกิดจากความเพียรพยายามของผูป้ ฏิบตั ิ
จ. อยากให้สมนึกมีความเพียรพยายามอุปโภคบริ โภคและแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ืนอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้องเช่นนี4ตลอดไป
25. “การพิจารณาดําเนินการหรื อกระทํากิจใด ๆ ด้วยหลักคิดจําแนกแยกแยะด้วยเหตุผล
โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้องจะส่ งผลให้ผทู้ ีปฏิบตั ิเป็ นประจํา เกิดการพัฒนาปั ญญาด้วย
การเป็ นผูม้ ีเหตุผล”จากข้อความดังกล่าวข้างต้น นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. เออ...ก็คิดเช่นนั4นนะ
ข. ทุกคนควรกระทําอย่างมีเหตุผล
ค. ใช่เลยพวกเราจําเป็ นต้องคิดอย่างมีเหตุผล
ง. การพัฒนาปั ญญาด้านความมีเหตุผลได้น4 นั จะต้องฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยการใช้หลักคิดจําแนกแยกแยะ
ด้วยเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้อง
จ. ผูท้ ีมีปัญญาด้านเหตุผลจะต้องมีการพิจารณาดําเนินการหรื อกระทํากิจใด ๆ ด้วยหลักคิด
จําแนกแยกแยะด้วยเหตุผลโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้องอยูเ่ สมอ
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ด้ านที 6: มีภูมิค้ ุมกัน
26. “ถาวรทําตารางการเข้าใช้บริ การทีห้องสมุดของโรงเรี ยนเพือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม
ในช่วงพักกลางวันโดยกําหนดเป็ นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์” จากการพฤติกรรมของถาวร
นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. ถาวรก็ควรทํานะ
ข. เราควรทําบ้างนะ
ค. เราก็กระทําเป็ นประจําอยูแ่ ล้วนีนา
ง. ชืนชมการกระทําเช่นนี4ของถาวรนะ
จ. ถาวรได้สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเองนะ
27. ในชัวโมงวิชาสังคมศึกษาครู ประจําวิชาได้มอบหมายภาระงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ในการสร้างภูมิคุม้ กันทีดีให้กบั ตนเอง ถ้านักเรี ยนเป็ นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว จะทําอย่างไร
ก. ร่ วมกันแบ่งหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตามภาระงาน
ข. ร่ วมกับเพือนช่วยกันวางแผนในการฝึ กปฏิบตั ิ
ค. อธิบายรายละเอียดของภาระงานทีครู มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
ง. ถ้ามีภาระงานกลุ่มเช่นนี4 อีกจะให้ความร่ วมกับเพือนช่วยกันวางแผนในการปฏิบตั ิงานทุกครั4ง
จ. รู้สึกว่าการให้ร่วมมือกับผูอ้ ืนในการวางแผนการฝึ กปฏิบตั ิงานเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันทีดี
อีกวิธีหนึง
28. ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ครู มอบหมายภาระงานกลุ่มให้นกั เรี ยนไปสนทนาธรรมกับ
พระสงฆ์ทีวัดใกล้บา้ น นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาระงานดังกล่าว
ก. เราต้องให้ความร่ วมมือกับกลุ่มในวางแผนการปฏิบตั ิตามภาระงาน
ข. เราต้องประชุมกลุ่มเพือศึกษาและมอบหน้าทีการทํางานให้กบั สมาชิกทุกคน
ค. เราต้องรี บศึกษารายละเอียดของภาระงานทีครู มอบหมายก่อนทีจะพูดคุยกับสมาชิก
ง. ถ้ามีกิจกรรมกลุ่มเช่นนี4 อีกเราจะให้ความร่ วมมือกับกลุ่มในวางแผนการปฏิบตั ิตาม
ภาระงานทุกครั4ง
จ. ถ้ามีกิจกรรมกลุ่มเช่นนี4อีกเราจะให้ความร่ วมมือในวางแผนการปฏิบตั ิตามภาระงาน
เพือสร้างภูมิคุม้ กันทีดีให้กบั กลุ่มตนเอง
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29. “ในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เบญจวรรณ นักเรี ยนชั4นมัธยมศึกษาปี ที 6
มีความสนใจและตั4งใจอย่างแน่วแน่ในการเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทย์ศาสตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นลําดับทีหนึง สองและสามตามลําดับ” จากพฤติกรรมของเบญจวรรณ
นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร
ก. เป็ นคณะวิชาทีน่าสนใจนะ
ข. เป็ นการตัดสิ นใจเลือกคณะวิชาทีถูกต้องนะ
ค. การเลือกคณะวิชาโดยดูความสามารถของตนเองเป็ นหลัก
ง. เป็ นการวางแผนและพร้อมรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ4นในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
จ. นับจากนี4ไปเราต้องนําวิธีการของเบญจวรรณไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราบ้าง
30. มยุราเดินทางไป-กลับโรงเรี ยนด้วยรถโดยสารประจําทางวันหนึงครู ได้นดั หมายให้มาเรี ยนซ่อมเสริ ม
ในช่วงเวลาเย็นก่อนกลับบ้าน มยุรากังวลว่าจะไม่มีรถโดยสารกลับบ้าน เพราะรถโดยสาร
ช่วงเวลาเย็นมีเทียวเดียวเท่านั4น ถ้านักเรี ยนเป็ นมยุราจะทําอย่างไร
ก. ขออนุญาตครู ไม่เข้าเรี ยนโดยแจ้งเหตุจาํ เป็ น
ข. รับทราบนัดหมายแต่ไม่เข้าเรี ยนเพราะเกรงว่าจะไม่มีรถโดยสารกลับบ้าน
ค. จะต้องเข้าเรี ยนแน่ ๆ แต่จะต้องวางแผนการเดินทางกลับบ้านก่อน
ง. จะต้องคิดพิจารณาดําเนินการในการเข้าเรี ยนและหาวิธีการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย
จ. ทุกครั4งทีมีกิจกรรมในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรี ยนจะต้องคิดพิจารณาดําเนินการหาวิธีการ
เดินทาง กลับบ้านอย่างปลอดภัยเสมอ
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แบบสั มภาษณ์ครู ผ้สู อน/ครู ทีปรึกษา
เรือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
……………………………………………………………………………………
แนวทางสั มภาษณ์ครู ผ้สู อน/ครู ทปรึ
ี กษา
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ชือ –ชือสกุลนักเรี ยน
1.2 ชือ- ชือสกุลครู ผสู้ อน/ครู ทีปรึ กษา
2. นักเรี ยนทีท่านได้สอนหรื อเป็ นทีปรึ กษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี4 อะไรบ้างและมี
พฤติกรรมอย่างไร
2.1 ใฝ่ เรี ยนรู้ ( นักเรี ยนได้บนั ทึกข้อมูลต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนเรี ยนรู้
มีการทบทวนตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้หรื อไม่ อย่างไร )
2.2 มีวนิ ยั (นักเรี ยนได้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ นสาธารณประโยชน์
ให้สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และเข้าใจเหตุผลในการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยน สังคมหรื อไม่ อย่างไร)
2.3 มีความอดทน (นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยน มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และ
เพียรพยายามในการจําแนกปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานตามทีได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมายทุกครั4งหรื อไม่ อย่างไร )
2.4 ความพอประมาณ (นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตนพร้อมทั4งร่ วมมือกับผูอ้ ืนในอุปโภคและบริ โภคใน
ชีวติ ประจําวันของตนเองอย่างประหยัด คุม้ ค่า มีความเพียรพยามยาม จําแนกแยกแยะ
แนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ นและฐานะ
ของตนเองหรื อไม่ อย่างไร)
2.5 มีเหตุผล (นักเรี ยนมีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิและมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ืนในการอุปโภค
และบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง พร้อมทั4งจําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้องหรื อไม่ อย่างไร)
2.6 มีภูมิคุม้ กัน (นักเรี ยนมีการวางแผน ร่ วมมือกับผูอ้ ืน มีความเพียรพยายาม และจําแนก
แยกแยะในการใช้วสั ดุ สิ งของอุปกรณ์การเรี ยน มีการปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมหรื อ
กระทํากิจใด ๆ อย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลงทั4งทางด้านวัตถุ สิ งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมหรื อไม่ หรื อไม่ อย่างไร)
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แบบสั มภาษณ์เพือนนักเรียน
เรือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
…………………………………………………………………………………
แนวทางสั มภาษณ์ เพือนนักเรียน
1. ชือ –ชือสกุลนักเรี ยน และเพือนนักเรี ยนทีให้สัมภาษณ์
2. นักเรี ยนคิดว่ากิจกรรมการเรี ยนการในรายวิชาทีนักเรี ยนได้เรี ยนผ่านมานั4น ทําให้เพือนนักเรี ยน
คนดังกล่าวมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนี4
อะไรบ้างและปฏิบตั ิได้อย่างไร
2.1 ใฝ่ เรี ยนรู้ ( นักเรี ยนได้บนั ทึกข้อมูลต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนเรี ยนรู้
มีการทบทวนตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้หรื อไม่ อย่างไร )
2.2 มีวนิ ยั (นักเรี ยนได้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ นสาธารณประโยชน์ให้
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และเข้าใจเหตุผลในการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยน สังคมหรื อไม่ อย่างไร)
2.3 มีความอดทน (นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยน มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และ
เพียรพยายามในการจําแนกปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานตามทีได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมายทุกครั4งหรื อไม่ อย่างไร )
2.4 ความพอประมาณ (นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตนพร้อมทั4งร่ วมมือกับผูอ้ ืนในอุปโภคและบริ โภคใน
ชีวติ ประจําวันของตนเองอย่างประหยัด คุม้ ค่า มีความเพียรพยามยาม จําแนกแยกแยะ
แนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ นและฐานะ
ของตนเองหรื อไม่ อย่างไร)
2.5 มีเหตุผล (นักเรี ยนมีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิและมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ืนในการอุปโภค
และบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง พร้อมทั4งจําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้องหรื อไม่ อย่างไร)
2.6 มีภูมิคุม้ กัน (นักเรี ยนมีการวางแผน ร่ วมมือกับผูอ้ ืน มีความเพียรพยายาม และจําแนก
แยกแยะในการใช้วสั ดุ สิ งของอุปกรณ์การเรี ยน มีการปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมหรื อ
กระทํากิจใด ๆ อย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลงทั4งทางด้านวัตถุ สิ งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมหรื อไม่ หรื อไม่ อย่างไร)
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แบบสั มภาษณ์ผ้ปู กครอง
เรือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
……………………………………………………………………………
แนวทางสั มภาษณ์ ผ้ปู กครอง
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ชือ –ชือสกุลนักเรี ยน
1.2 ชือ- ชือสกุลของผูป้ กครอง
2. นักเรี ยนทีอยูใ่ นความปกครองของท่าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี4 อะไรบ้างและ
มีพฤติกรรมอย่างไร
2.1 ใฝ่ เรี ยนรู้ ( นักเรี ยนได้บนั ทึกข้อมูลต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนเรี ยนรู้
มีการทบทวนตรวจสอบสิ งทีได้เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้หรื อไม่ อย่างไร )
2.2 มีวนิ ยั (นักเรี ยนได้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัว และสิ งทีเป็ นสาธารณประโยชน์ให้
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และเข้าใจเหตุผลในการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง ระเบียบของห้องเรี ยน โรงเรี ยน สังคมหรื อไม่ อย่างไร)
2.3 มีความอดทน (นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานการเรี ยน มีการร่ วมมือกับผูอ้ ืน และ
เพียรพยายามในการจําแนกปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานตามทีได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนืองจนบรรลุเป้ าหมายทุกครั4งหรื อไม่ อย่างไร )
2.4 ความพอประมาณ (นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตนพร้อมทั4งร่ วมมือกับผูอ้ ืนในอุปโภคและบริ โภคใน
ชีวติ ประจําวันของตนเองอย่างประหยัด คุม้ ค่า มีความเพียรพยามยาม จําแนกแยกแยะ
แนวทางดําเนินการหรื อทํากิจใด ๆ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจําเป็ นและฐานะ
ของตนเองหรื อไม่ อย่างไร)
2.5 มีเหตุผล (นักเรี ยนมีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิและมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ืนในการอุปโภค
และบริ โภคในชีวิตประจําวันของตนเอง พร้อมทั4งจําแนกแยกแยะแนวทางดําเนินการหรื อ
ทํากิจใด ๆ อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้องหรื อไม่ อย่างไร)
2.6 มีภูมิคุม้ กัน (นักเรี ยนมีการวางแผน ร่ วมมือกับผูอ้ ืน มีความเพียรพยายาม และจําแนก
แยกแยะในการใช้วสั ดุ สิ งของอุปกรณ์การเรี ยน มีการปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมหรื อ
กระทํากิจใด ๆ อย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลงทั4งทางด้านวัตถุ สิ งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมหรื อไม่ หรื อไม่ อย่างไร)
3. ท่านคิดว่าโรงเรี ยนหรื อครู ผสู้ อนหากต้องมีการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือเสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะให้ปรับอะไร หรื อเพิมเติมอะไรบ้าง
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพือเสริมสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํ าหรับนักเรียนชั,นมัธยมศึกษาตอนปลาย*
The Development of Instructional Model Based on Buddhism to Enhance the Desired
Characteristics Focusing on Sufficiency Economy Philosophy for High School Students
นรา ตรีธัญญา**
Nara Threetanya**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั งนี มี ว ตั ถุ ประสงค์ดังนี 1) เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ เพื อ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 2) เพือประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3) เพือขยายผลการ
นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้ในเนื อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4โรงเรี ยน
แก้งคร้อวิทยา จํานวน 40 คน ทีเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ(t-test
dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
* บทความนี เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2558 เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
** นักศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร Email: narathree@gmail.com โทร. 08-7966-4555 อาจารย์ทีปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์ อาจารย์ทีปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ศาสตราจารย์ ดร. สิ ริวรรณ ศรี พหล และอาจารย์ ดร.บํารุ ง ชํานาญเรื อ
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ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํ า หรั บ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี อ งค์ป ระกอบคื อ หลัก การ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปั จจัยที เอือต่อการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนมีกระบวนการ
เรี ยนการสอน 5 ขันตอน คือ 1) ขันสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) 2) ขันสะท้อนคิด (โยนิ โส
มนสิ การ) 3) ขันค้นพบหลักการ (สัมมาทิ ฎฐิ ) 4) ขันสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ (ไตรสิ กขา) และ 5) ขันประเมินผล
และประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ พบว่า 2.1) หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2.2) นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึน
จากระดับการตอบสนองเป็ นระดับการจัดระบบ
3. ผลการขยายผลรู ปแบบ พบว่า หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมีพฒั นาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึนจาก
ระดับการตอบสนอง เป็ นระดับการเห็นคุณค่า
คําสําคัญ : รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the instructional model based on Buddhism to
enhance the desired characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for high school students, 2)
to evaluate the effectiveness of the instructional model based on Buddhism to enhance the desired
characteristics focusing on sufficiency economy philosophy for high school students and 3) to disseminate the
instructional model based on Buddhism ot enhance the desired characteristics focusing on sufficiency
economy philosophy for high school students in other subjects of Social Studies,Religion and Culture .
The sample consisted of 40 students who studied at Kaengkhrowittaya School for the first semester in 2014.
The research instruments were: 1) lesson plans 2) learning achievement test, and 3) the desired characteristics
test. The data were analyzed by using mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test for dependent sample and
content analysis.
The results of this research were as follows:
1. The instructional development model based on Buddhism to enhance the desired characteristics
focusing on sufficiency economy philosophy for high school students were: 1) the principle 2) the objective
3) the instructional process and 4) evaluation 5) the factors supporting learning consisted of 3 components, 1)
social system 2) principle of reaction 3) supporting system and the learning process consisted of five steps: 1)
faith forming and fact discovery (Paratoghosa) 2) reflection (Yonisomanasikara)3)principle construction
(Sammaditthi) 4)learning process(Tri-sikkha) 5)evaluation and application.(Bhavana)
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2. The effectiveness of the instructional development model revealed that the learning achievement
from the post-test was significantly higher than the pre - test at the .01 t level and the desired characteristics
were developed from the responding level to the organization level.
3. The results of dissemination revealed that the learning achievement from the post-test was
significantly higher than the pre-test at the .01 level and the desired characteristics were developed from the
responding level to the value level.
Keyword : Instructional Model based on Buddhism , The desired characteristics Focusing on Sufficiency
Economy Philosophy
บทนํา
กระแสโลกาภิวตั น์ทาํ ให้ประเทศไทยได้นาํ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งพัฒนาและ
ดําเนิ นการตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทุนนิ ยม จึงก่อให้เกิ ดความเสี ยหายในด้านเศรษฐกิ จและสังคมไทยเป็ นอย่าง
มาก จึ งมีการเสนอทางออกให้กบั การแก้ไขเพือให้สังคมไทยรอดพ้น และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและ
ยังยืนในยุคโลกาภิวตั น์ โดยการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิตนของประชาชนทุกระดับ (สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย,์ 2549) สอดคล้องแนวนโยบายด้าน
การบริ หารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและสังคมแห่ งชาติ ตังแต่ฉบับที 8 -10 (พ.ศ. 2540-2554) และต่อเนื องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและสังคมแห่ งชาติในปั จจุบนั ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็ นหลักในการปฏิบตั ิของประชาชนทุกระดับ และขับเคลือนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการจัด
การศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ที ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
อย่างพอเพียง พร้อมทังนโยบายขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา ซึ งมีเป้ าหมายเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ดังที คณะทํางานบู รณาการเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การสอน ( 2554:5 ) และสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2553:27-31) ได้กล่าวว่า ผูท้ ี มีคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง จะต้องมีทกั ษะ
กระบวนการในการจัดการอย่างพอเพียง มีการรู ้จกั ประมาณตน รู ้จกั ศักยภาพของตนที มีอยู่ และรู ้จกั สภาพ
แวดล้อมของชุมชนหรื อสังคมทีอาศัยอยู่ มีการปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บนพืนฐานของความถูกต้อง โดยใช้
สติปัญญาความรอบรู ้ และรอบคอบในการคิด พูด ทําโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ และ มีภูมิคุม้ กันทีดีใน
ตัว พร้อมรับผลกระทบอันเกิดจากการเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
เมือศึกษาแนวพระราชดําริ ในเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้วา่ พระองค์ท่านได้ทรง
ประยุกต์แนวคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเน้นการดํารงชีวติ แบบพอเพียง ดังความในตอนหนึงใน
พระราชกระแสทีว่า “...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิงกว่านีอีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนีก็พอแค่นนเอง
ั
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืนน้อย ถ้าประเทศใดมี
ความคิดอันนี มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่
เป็ นสุข พอเพียงนีอาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน...” พระราชดํารัส
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที 4 ธันวาคม 2541 (มูลนิธิชยั พัฒนา, 2558) ความ
ในพระราชดํารัสนีชีให้เห็นขอบข่ายในบริ บทของเศรษฐกิจพอเพียงทีว่าด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรื อทางสาย
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กลาง ทีมุ่งเน้นให้ลดกระบวนการเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสุดโต่ง โดยลดระดับลงให้เพียงพอต่อความจําเป็ น
ดํารงชีวติ ทีเรี ยบง่าย พึงตนเองได้ บริ โภคอย่างพอเพียง ลดการพึงพาจากต่างประเทศ ซึงจะเป็ นการเดินทางสาย
กลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีมีหลักการสําคัญคือ หลักของเหตุและผลสิ งต่างๆ ทีเกิดมาในโลกนี ซึ งเป็ น
ผล ล้วนเกิดมาจากเหตุทงสิ
ั น เมือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตังอยู่หลักของเหตุผล การดําเนิ นชีวิตต่าง ๆ
ได้แก่ การเรี ยนการสอน การแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบพุทธหรื อกระบวนการแห่ ง
ปั ญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2544) สาระสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้แบบพุทธนัน ได้แยกกระบวนการเรี ยนรู ้
ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขันตอน คือ ขันตอนแรกเป็ นการเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม ขันตอนทีสอง เป็ น
การใช้หลักโยนิ โสมนสิ การ และขันตอนทีสาม เป็ นธรรมานุ ธรรมปฏิบตั ิ ทังหมดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยเริ มจากเมือรับข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และครบถ้วน
แล้ว กระบวนการเรี ยนรู ้ต่อมา คื อ การคิดเอาสิ งที รั บรู ้นันมาย่อยจัดระเบี ยบ เป็ นการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิ โส
มนสิ การ) และสุดท้ายเป็ นการปฏิบตั ิ การปฏิบตั ินีเป็ นจุดสําคัญทีทําให้การศึกษาแบบตะวันตกหลายสํานักทีเน้น
การใช้ความคิ ดล้วน ๆ เป็ นการเรี ยนรู ้ ระดับพุทธิ ปัญญา ส่ วนการศึ กษาในทางพระพุทธศาสนานอกจากการ
เรี ยนรู ้ระดับพุทธิปัญญาแล้วยังต้องอาศัยการปฏิบตั ิเป็ นส่วนสําคัญอีกด้วย
รายงานผลการทดสอบระดับชาติข นพื
ั นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคะแนนเฉลียในระดับประเทศในสาระเศรษฐศาสตร์ มี
คะแนนเฉลียตําสุดคือ 29.31 ดังนัน สาระเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา จะต้อง
เร่ งพัฒนาคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนซึ งตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศและคะแนนตําที สุ ดในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับการสํารวจสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์
กับการดําเนิ นชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรี ยนโรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา โดยผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ครู สังคมศึกษา และ
ผูป้ กครองนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนปลาย พบว่า มี ความต้องการให้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลักปรโตโฆสะหลักโยนิ โส
มนสิ การ หลักสัมมาทิ ฏฐิ หลักไตรสิ กขา และหลักภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ งประกอบด้วย มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวินัย มี
ความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน เพือเป็ นภูมิคุม้ กันในสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ในครังนีผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
1. เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพือประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี
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2.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
พุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลังเรี ยน
2.2 ศึ กษาพัฒนาการของคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของ
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ระยะ คือ ก่อนการจัดการเรี ยน
การสอน หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 2 และติดตามผลการจัดการ
เรี ยนการสอน
3. เพือขยายผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในเนื อหาสาระ
อืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิธีการวิจัย
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวคิดสําคัญทีผูว้ จิ ยั ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน คือใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ร่ วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ ครู ส (Kruse, 2012) ใช้กระบวนการวิจยั แบบ
ผสมผสานวิธีวธิ ี (Mixed Methodology)แบบรองรับภายใน(The Embedded Design) และใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experiment Design ) ทีมีกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนแบบ The One –Group Pretest-Posttest Design และศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 4 ช่วงระยะเวลาด้วยการประยุกต์ใช้ร่วมกับรู ปแบบการวิจยั แบบอนุกรมเวลาสมมูล Equivalent Times
Series Design ซึงมีวธิ ีการดําเนินการ 4 ขันตอน ดังนี 1) ขันตอนที 1 การวิจยั ( Research : R1) ศึกษาข้อมูล
พืนฐาน 2) ขันตอนที 2 การพัฒนา ( Develop: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน 3)
ขันตอนที 3 การวิจยั (Research :R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4) ขันตอนที 4 การพัฒนา
(Research :D2) การประเมิน และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เครื องมือการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ดังนี
1. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั โดยประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องใน
ประเด็นการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนจากผูเ้ ชียวชาญ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณา 5
ระดับ ได้ค่าเฉลีย ระหว่าง 4.20-4.80 และค่าเบียงเบนมาตรฐานตังแต่ 0.45-0.89 และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ
ในประเด็นการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยน
2.2 แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 แบบสัมภาษณ์
2.5 แบบรายงานตนเอง
ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการตรวจสอบความตรงตามเนือหา
( Content Validity ) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) จากผูเ้ ชียวชาญ โดยกําหนดเกณฑ์
พิจารณา 5 ระดับ ได้ค่าเฉลีย 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 และนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนมีค่าความความยากง่าย (p)
ระหว่าง 0.35-0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.30-0.75 ค่าความเชือมัน (Reliability) เท่ากับ 0.85

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดงั นี
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์
เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังแผนภาพที 1
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หลักการ: การจัดการเรี ยนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการ เรี ยนรู้ ตามแนวพุทธศาสน์ โดยใช้ หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโสมนสิการ
หลักไตรสิ กขา และ หลักภาวนา 4

วัตถุประสงค์ : เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรียนการสอน
ปัจจัยทีเอือ, ต่ อการเรียนการสอน

ระบบสั งคม: การทํางาน
ร่ วมมือโดยการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และ
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนแบบ
กัลยาณมิตร
หลักการตอบสนอง:
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนโดยครู กระตุน้
และให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนเพือ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะ
กระบวนการในการจัดการ
อย่างพอเพียง
ระบบสนับสนุน:
จัดบรรยากาศ ภาพ
แวดล้อม สื อการเรี ยนการ
สอน และการประสาน
ความร่ วมมือกับผูป้ กครอง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน

การวัดและประเมินผล
1.ผลสัมฤทธิIทางการเรี ยน
1.1 ก่อนเรี ยน
1.2 หลังเรี ยน
2. คูณลักษณะอันพึง ประสงค์
2.1 ก่อนเรี ยน
2.2 หลังเรี ยนครังที 1
2.3 หลังเรี ยนครังที 2
2.4 ติดตามผลการเรี ยน
การสอน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1 .มีความใฝ่ เรียนรู้
2. มีวินัย
3. มีความอดทน
4. มีความพอประมาณ
5. มีเหตุผล
6. มีภูมิคุ้มกัน

1.ขันสร้ างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริง (ปรโตโฆสะ)
1.1 ตรวจสอบ และให้ความรู้พืนฐานทีสําคัญหรื อ
จําเป็ น
1.2 ให้ความรู้ใหม่แก่ผเู้ รี ยนผ่าน กระบวนการทีเกิด
จากการสัมผัสทางกาย (ตา หู จมูก ลิน กาย) ผ่านสื อ
การเรี ยนรู้ และกิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ขันสะท้ อนคิด (โยนิโสมนสิการ)
การคิดหาเหตุในด้านการมีจุดหมาย ความเป็ นไป
ตามลําดับขันตอนความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ น
และประโยชน์ทีเกิดขึน
3. ขันค้นพบหลักการ (สั มมาทิฏฐิ)
นํากระบวนการคิดทีได้จากขันสะท้อนคิดมาสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอด หรื อหลักการ เพือสร้างความเชือ
และความเข้าใจในเรื องทีศึกษาได้ถูกต้อง
4. ขันสู่ กระบวนการเรียนรู้ (ไตรสิ กขา)
4.1 การอภิปราย วิเคราะห์ ตามหลักทางสายกลาง
ในด้าน ปฏิสมั พันธ์กบั สิ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อ
วัตถุและทางสังคม (ศีล) ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(สมาธิ) และด้านความรู้ ความเข้าใจ ความจริ งตาม
หลักเหตุผล (ปัญญา)
4.2 การอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้ในกลุ่มย่อย
4.3 การนําเสนอผลการอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
5. ขันประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
5.1 ประเมินผลงานกลุ่มในด้านแนวทางปฏิบตั ิต่อ
สิ งแวดล้อมกายภาพ (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม
(ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรม (จิตภาวนา) และด้านความรู้
ความเข้าใจ ความจริ งตามหลักเหตุผล (ปัญญาภาวนา)
5.2 การคัดเลือกผลงานกลุ่ม
5.3 วางแผนและนําผลงานทีได้คดั เลือก
ไปฝึ กปฏิบตั ิทงในและนอกเวลาเรี
ั
ยน

แผนภาพที 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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จากแผนภาพที 1 พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบที
สําคัญ 5 ส่วน คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรี ยนการสอน 4) การวัดและประเมินผล และ
5) ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน
ซึงองค์ประกอบ 5 ส่วนมีส่วนเชือมโยงซึงกันและกันทีจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึงประกอบด้วย มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มี
ความอดทน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ของนักเรี ยนได้สาํ เร็ จ
2. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี
2.1 นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนปลาย มี คะแนน
ผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ( X = 35.80 , S.D. = 3.18) สูงกว่าก่อนเรี ยน ( X = 29.18 , S.D. = 5.63) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2.2 นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายซึ ง
ดําเนินการวัดและประเมินผล 4 ระยะ โดยมีค่าเฉลียคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั 6 ด้าน ดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลพัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทัง 6 ด้าน
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่วงเวลาทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนครังที 1
หลังเรี ยนครังที 2
ติดตามผลการเรี ยน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5

Χ

2.48
3.09
3.36
4.03

S.D.
0.29
0.41
0.27
0.18

ผลการประเมิน
ระดับพฤติกรรม
การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า
การจัดระบบ

จากตารางที 1 แสดงผลพัฒ นาการของคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนปลายรวมทัง 6 ด้าน โดยใช้แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน 4 ระยะ โดยภาพรวม คือ ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการตอบสนอง ( Χ = 2.48,
S.D. = 0.29) หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.09, S.D. = 0.41) หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนครังที 2 อยู่ในระดับการเห็นคุณค่า ( Χ = 3.36, S.D. = 0.27) และติดตามผลการจัดการ
เรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ( Χ = 4.03, S.D. = 0.18)
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3. การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลสอนในเนือหาสาระอืนๆ ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม 2)
สาระหน้าที พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตในสังคม 3) สาระประวัติศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์
พบว่า
3.1 นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี 1) สาระศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม หลังเรี ยน ( X = 18.48 , S.D. = 1.82) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 12.43 , S.D. = 2.46) 2) สาระ
หน้าที พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชีวิตในสังคม หลังเรี ยน( X = 21.70 , S.D. = 2.91) สู งกว่าก่อนเรี ยน
( X = 15.53 , S.D. = 2.76) 3) สาระประวัติศาสตร์ หลังเรี ยน ( X = 19.05 , S.D. = 2.48) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X =
13.15 , S.D. = 2.15) และ 4) สาระภูมิศาสตร์ หลังเรี ยน ( X = 19.58 , S.D. = 2.72) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 13.25 , S.D.
= 2.50) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3.2 นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
การนําไปใช้ขยายผลการทดลองใน 4 สาระและมีการวัดและประเมินผล 4 ระยะ มีพฒั นาการของคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลัง
การจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการ
สอนครังที 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็ นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า
อภิปรายผลการวิจยั
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนปลาย พบว่า มี
องค์ประกอบทีสําคัญคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และ ปั จจัยที
เอือต่อการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึน มีกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขันตอน คือ 1) ขันสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง
(ปรโตโฆสะ) 2) ขันสะท้อนคิด (โยนิ โสมนสิ การ) 3) ขันค้นพบหลักการ (สัมมาฑิฐฏิ ) 4) ขันสู่ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ (ไตรสิ กขา) และ 5) ขันประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนผ่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด จึงถือว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม
ทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทังนี อาจเนื องมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้พฒ
ั นาขึ นมาอย่างเป็ นระบบและตามหลักการของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
ดําเนินงานตามขันตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ความต้องการจําเป็ นของการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด หลักการและทฤษฎี
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ต่าง ๆที เกียวข้อง สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนครังนี ซึ งเป็ นการดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model ปรับปรุ งตามแนวคิดของครู ส (Kruse, 2012) นํามาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย ขันตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis)
ขันตอนที 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) ขันตอนที 3 การนําไปใช้ (Implementation)
และขันตอนที 4 การประเมินผล (Evaluationป และรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์
(Joyce and Weil, 2009) ทีได้กาํ หนดองค์ประกอบเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
(The Model of Teaching) ประกอบด้วย1) กระบวนการทีสอดคล้องกับการเรี ยนการสอน (Syntax หรื อ Phases)
2)ระบบสังคม (Social System) 3) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ 4 ) ระบบสนับสนุน ( Social
system)ส่ วนที 2 เป็ นการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ( Application ) และส่ วนที 3 ประกอบด้วยสาระ
หลักและสิ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturant Effection) ซึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที กําหนดมีความสัมพันธ์ส่งเสริ มกันและกันตลอดทังระบบ สอดคล้องกับแนวคิ ดของทิ ศนา แขมมณี
(2545) ที กล่าวโดยสรุ ปไว้ว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เป็ นระบบ โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการทีเกียวข้อง รวมทังต้องจัดองค์ประกอบ
ต่าง ๆของรู ป แบบการเรี ย นการสอนให้มีความสัมพัน ธ์กัน เพือนํา ไปสู่ เป้ าหมายที ต้องการ นอกจากนันยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวินัยธร วิชัยดิ ษฐ์ (2555) ที พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ที
ส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนที พัฒนาขึนมีชือเรี ยกว่า EPCPAEE Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน 7 ขัน คือ 1 ขันเร้าความสนใจ (E: Encouragement) 2) ขันให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (P:
Presentation and Practice) 3) ขันสร้างความคิดรวบยอด (Conceptualization of Knowledge) 4) ขันส่ งเสริ ม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( F: Fostering of Higher Level Characteristics Development) และ7 ขัน
ประเมินผล(E: Evaluation) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 83.60/80.90 ซึ งมี
ประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลดังนี
2.1 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .01 ทังนี อาจเนื องมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนนีได้กาํ หนดหลักการ ซึ งใช้เป็ น
แนวปฏิ บตั ิทีสําคัญตลอดกระบวนและการปฏิ บตั ิตามรู ปแบบเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนอย่างครบถ้วน โดยมุ่ง
เสริ มสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ด้วยการประยุกต์และ
ผสมผสาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวพุทธศาสน์พระพรหมคุณาภรณ์ (2552) ทีเน้นหลักปรโตโฆสะ เป็ น
การสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง โดยมีการตรวจสอบ และให้ความรู ้พนฐานที
ื
จําเป็ น และการให้ความรู ้ใหม่
แก่ผเู ้ รี ยนผ่านกระบวนการทีเกิดจากการสัมผัสทางกาย (ตา หู จมูก ลิน กาย ) ผ่านสื อการเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แล้วใช้หลักโยนิ โสมนสิ การเพือสะท้อนคิดหาเหตุผลในด้านการมีจุดหมาย ความเป็ นไปตามลําดับ
ขันตอน ความสัมพันธ์ของเงือนไขจําเป็ นและประโยชน์ทีจะเกิดขึน แล้วให้ผเู ้ รี ยนใช้หลักสัมมาทิฎฐิ เพือสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการ แล้วเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา โดยให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิ งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม คุณธรรมจริ ยธรรม และความรอบรู้ แล้วประเมินผลโดยใช้
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หลักภาวนา 4 จําแนกการประเมินทางด้านกายภาพ วัตถุ คุณธรรม และความรู ้ความเข้าใจตามหลัก สอดคล้องกับ
ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบพุทธวิธีเพือพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัย พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบพุทธวิธี พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉลียหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง ทังด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ
ประชาคม จันทรชิ ต (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มีลกั ษณะเป็ นการบริ หารงานวิชาการโดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพือให้ครู ผูส้ อนนํา
แนวคิ ดปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้บู รณาการในการจัดการเรี ยนการสอนเพื อพัฒ นาให้ นัก เรี ย นมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนใน
สาระเศรษฐศาสตร์ ซึงดําเนินการประเมิน 4 ระยะคือ มีพฒั นาการตามลําดับ คือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็ นคุณค่า
หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการ
สอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการจัดระบบ ซึ งแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการสู งสุ ดด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนอยูท่ ีระดับการจัดระบบ ซึงเป็ นกระบวนการคิดเชิงระบบ มองภาพรวม เมือความคิดเปลียนพฤติกรรมก็
จะเปลียน สอดคล้องกับ กลุ่มส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนและประเมินผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2553) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ น คุณลักษณะที ต้องการให้เกิ ดขึนกับผูเ้ รี ยน ในด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสํานึ ก เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ขในฐานะทีเป็ นเมืองไทยและพลเมือง
โลก และ แนวคิดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับทีชวลิต ชูกาํ แพง (2553);สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ กษา ( 2553 ) ได้กล่าวถึง แนวคิดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวคิดแครธ
โวลและคณะ (Krafhwohl,Bloom and Masia) มาใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินผล ซึงแบ่งระดับคุณลักษณะออกเป็ น
5 ระดับ ตามลําดับ ดังนี คือ 1) การรับรู ้ (Receiving) 2) การตอบสนอง ( Responding) 3) การเห็ นคุ ณค่า
(Perference for Value) 4) การจัดระบบ (Organization) และ 5)การสร้างลักษณะนิ สัย( Characterization) แต่
ผลการวิ จัย ในครั งนี มี พ ัฒ นาการเริ มตังแต่ ระดับ ที 2) การตอบสนอง ( Responding) 3) การเห็ น คุ ณ ค่ า
(Perference for Value) และ 4) การจัดระบบ (Organization) เนื องจาก ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับชันมัธยมศึกษาตอน
ปลายซึงมีพืนฐานความรู ้ในเนือหาทีเรี ยนมาบ้างแล้ว ดังนันจึงเริ มทีขันการตอบสนอง ( Responding) พัฒนาการ
ไปถึง ขันที 3) การเห็ นคุณค่า (Perference for Value) และ ขันที 4) การจัดระบบ (Organization) เนื องจาก
ระยะเวลาที ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์เท่านัน ดังนัน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนจึงยังไม่ถึงขันที 5 การสร้างลักษณะนิ สัย ( Characterization) ซึ งจะต้องใช้ระยะเวลานาน
ขันในการเสริ มสร้าง
3. ผลการขยายผลในเนื อหาสาระอืนๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้แก่สาระศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระหน้าที
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
3.1. ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ทุกสาระ สอดคล้องกับผลการวิจยั ในสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ งเป็ นการยืนยันผลการวิจยั ทีสามารถในไปใช้ในการ
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จัดการเรี ยนการสอนในสาระอืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนได้
3.2 พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนทีใน
การขยายผลด้วยการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ในสาระอื น ๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมินผล 4 ระยะพบว่า มีพฒั นาการสู งขึนเป็ นลําดับ ดังนี ก่อนการจัดการเรี ยนการ
สอน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็น
คุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการ
เรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็ นคุณค่า ซึ งในสาระเศรษฐศาสตร์ ทีใช้เวลาทดลอง 20 สัปดาห์ และ
ระยะติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนจึงอยูใ่ นระดับการจัดระบบ ส่ วนสาระอืน ๆทีมีการทดลองใช้ขยายผล
จะมีการพัฒนาการสู งสุ ดอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า ทังนี เกิดจากระยะเวลาที ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนใน
สาระอืนใช้ระยะเวลา10 สัปดาห์ ซึงใช้เวลาน้อยกว่าการทดลองในสาระเศรษฐศาสตร์

สรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี อ งค์ป ระกอบคื อ หลัก การ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนมีกระบวนการ
เรี ยนการสอน 5 ขันตอน คือ 1) ขันสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริ ง (ปรโตโฆสะ) 2) ขันสะท้อนคิด (โยนิ โส
มนสิ การ) 3) ขันค้นพบหลักการ (สัมมาทิฐิ) 4) ขันสู่กระบวนการเรี ยนรู ้ (ไตรสิ กขา) และ 5) ขันประเมินผล และ
ประยุกต์ใช้ (ภาวนา 4)
2. หลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 2.1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2.2) ผลของพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาการสู งขึนเป็ น
ลําดับ ดังนี ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปผลการประเมินมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการตอบสนอง หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนครังที 1 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับการเห็ นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 2 มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการจัดระบบ
3. ผลการขยายผลในสาระอืน ๆของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1 )สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม 2) สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม 3) สาระ
ประวัติศาสตร์ และ4) สาระภูมิศาสตร์ พบว่า 3.1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01และ3.2)ผลพัฒนาการคือ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
การตอบสนอง หลังการจัดการเรี ยนการสอนครังที 1 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า หลังการจัดการเรี ยน
การสอนครังที 2 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับการเห็นคุณค่า และติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
การเห็นคุณค่า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ช่วยพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เป็ นอย่างดี ดังนันเมือนํารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนไปใช้จริ ง ผูส้ อนควรทําความเข้าใจและดําเนิ นตามองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้อง
เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอัน
พึ ง ประสงค์ต ามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2. จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ การนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 สัปดาห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ@
ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูใ่ นระดับการจัดระบบ ซึ งยังไม่ถึง
ระดับการสร้ า งลักษณะนิ สัย ดังนัน ครู ผูส้ อนที จะนํารู ป แบบการเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึ นไปใช้ ควรใช้
ระยะเวลาจัดการเรี ยนการสอนมากกว่า 1 ภาคเรี ยน
3. จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ จากการนําไปทดลองใช้ขยายผลในสาระอืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 1)
สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม 2) หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชีวิตในสังคม 3)เศรษฐศาสตร์ 4)
ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่างขยายผล จํานวน 10 สัปดาห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนอยู่
ในระดับสู ง และคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับการเห็ นคุณค่าทุกสาระ ซึ งยังไม่ถึงระดับการ
จัดระบบคุณค่าและการสร้างลักษณะนิ สัย ดังนัน ครู ผสู ้ อนทีจะนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนไปใช้
ควรใช้ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนมากกว่า 1 ภาคเรี ยน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครั,งต่ อไป
1. ควรพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธศาสน์เพือเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอืน ๆ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2. ควรศึ กษาตัวแปรกลางที ส่ งผลต่อตัวแปรตาม เช่น นักเรี ยนที มีระดับการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
นักเรี ยนทีมีการเลียงดูของผูป้ กครองแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาตัวแปรตามทีเกียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านอืน ๆ ได้แก่ ความซือสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ ความเสี ยสละ เป็ นต้น
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