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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
จำานวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียน
การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบประเมินความสามารถ
ในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจำาวัน แบบประเมินคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจยั พบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการ, ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้, องค์ประกอบ รูป
แบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นสร้างความเข้าใจ 2) ขั้นเรียนรู้เรื่องราวท้อง
ถิ่น 3) ขั้นจัดกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นประยุกต์ใช้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการ
สอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความสามารถในการนำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน อยู่ในระดับดี และ 4. คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน
และหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
คำาสำาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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Abstract
This study aimed to Development of a Learning Management Model for Sufficiency Economics
Philosophy Instructional the Elementary Education Level and To study the learning management model for
sufficiency economics philosophy Instructional the elementary education level . The sample of the study
were 25 students at the fourth grade student at Uppanantaram Municipal School, during the first semester of academic year 2012. The instruments employed were Learning Management Model, lesson plan,
achievement test, ability to using sufficiency economic philosophy evaluation, character along sufficiency
economic philosophy evaluation. The obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard
deviation , t-test dependent and content analysis.
The results of the study were as follows: 1. Learning Management Model consisted of principles,
objectives, instructional procedures, factor of model. There were 4 steps of instructional procedures as follows:
1)Understanding step 2) Native learning step 3) Your group activities 4) Application step, 2. Achievement of
the fourth grade students before and after being taught by the learning management model were statistically
significant different at the .05 level, 3. Ability to using sufficiency economics philosophy of the fourth grade
student before were medium and after being taught by the learning management model were good and
4. Character along sufficiency economies of the fourth grade student before were medium and after being
taught by the learning management model were good.
Keywords : Learning Management Model , Sufficiency Economics Philosophy Instructional, Elementary
Education Level
บทนำา

ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม ที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้าสูป่ ระเทศทัง้ ทางสือ่ สารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกวัฒนธรรมทีด่ งี าม ทำาให้คณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม ของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนือ่ งจากวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ทำาให้สถาบันครอบครัว สถาบันการ
ศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลีย้ งดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ลดน้อยลง ดำารง
ชีวติ ด้วยการแข่งขัน เพือ่ ความอยูร่ อดในสังคมไทย ไม่สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงได้อย่างเข้มแข็ง นำาไป
สูค่ า่ นิยม และพฤติกรรมทีเ่ น้นวัตถุนยิ ม และบริโภคนิยมเพิม่ มากขึน้ ทัศนคติทฟ่ี งุ้ เฟ้อ พฤติกรรมการเลียนแบบ จนทำาให้เกิน
ความพอดี และจากการศึกษา”รายงานสถานการณ์ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ประจำาปี 2551 ” ของสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2550) พบว่า ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ลดลงเรือ่ ยๆ จากปี 2544 คิดเป็น
ร้อยละ 60.50 จนกระทัง่ ถึงปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 53.65 เยาวชนไทยขาดภูมคิ มุ้ กันด้านคุณธรรมและพฤติกรรมเสีย่ งเพิม่ ขึน้
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา( สกศ.)ร่วมกับสวนดุสติ โพล (2550) ได้สาำ รวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์และผูป้ กครองทัว่ ประเทศ พบว่าพฤติกรรมเยาวชนทีเ่ ป็นปัญหาและสังคมพึงตระหนักในขณะนี้ คือ การ
ใช้สนิ ค้าฟุม่ เฟือย ยึดติดกับวัตถุ กว่าร้อยละ 25.21 รองลงมาคือ การแต่งกายโป๊ ตามแฟชัน่ ต่างชาติ ร้อยละ 24 และการมัว่ สุม
อบายมุข ร้อยละ 20.05 การแสดงออกจนเกินงามร้อยละ 15.49 ก้าวร้าวไม่เชือ่ ฟังพ่อแม่ ไม่มคี วามกตัญญูและขาดสัมมาคารวะ
ร้อยละ 14.43 ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่มาจาก ครอบครัวขาดความรักและความอบอุน่
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนไทยลดลงมาเป็นเวลานาน นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และการดำารงชีวิตโดยไม่คำานึงถึงความพอเพียง ผลกระทบที่ตามมาคือความล่าช้าในการพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเยาวชนคือรากฐานที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และเป็น
อนาคตของชาติ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความ
จำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยเพื่อมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดย
แนวทางการพัฒนายึดแนวปฏิบัติตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำาคัญในการมุ่งพัฒนา โดยคำานึง ถึงการพัฒนา
ด้านคุณธรรม และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการพัฒนาทั้ง 2 ด้านนี้ มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้า ยั่งยืน เกิดสันติสุขในสังคม
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2550-2551 ที่ได้กำาหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริม การศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำาความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดใน
เวทีโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย” และกำาหนดกลยุทธ์ในด้านคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปี 2551 มีจุดเน้น ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนำาความรู้ที่นำาคุณธรรมที่คัด
สรรเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำาคัญแก่การน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง กิจกรรมสำาคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์คุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมคุณธรรมนำาความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียน
รู้ต่างๆ และสู่วัฒนธรรมองค์กรในระดับต่างๆ ทั้งนี้ให้ความสำาคัญแก่การน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
เป็นพิเศษ
สถานศึกษา จึงได้นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อ
ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะ ให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักคิด รู้จักทำา รู้จักแก้ปัญหา ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตสำานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำา
วันได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ เพื่อ
ทดลองใช้สำาหรับชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา และยังได้จัดทำาหนังสืออ่านเพิ่มเติมพร้อมทั้ง คู่มือการจัดกิจกรรม
สื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการ
(2551) ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้มาให้โรงเรียนได้ใช้แล้วก็ตาม แต่ยังไม่สมบูรณ์ ครูจึง
ต้องนำามาวิเคราะห์และจัดทำาหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติม และยังขาดกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ การติดตามและประเมิน
ผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถนำาไปใช้ให้เกิดผล เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ซึง่ ถือว่าชัน้
ประถมศึกษานัน้ เป็นรากฐานทีส่ าำ คัญในการจัดการเรียนรู้ จากรายงานสถานการณ์ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันของสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เด็กในระดับประถมศึกษาช่วงอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป มีสติปัญญา
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มีเหตุ มีผล รูจ้ กั แยกแยะผิด ชอบ ชัว่ ดี และมีความใฝ่รู้ สามารถในการเรียนรูไ้ ด้ดี เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ ทำาการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในครั้งนี้ทำาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำารูป
แบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทีส่ าำ คัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมุง่ ให้
ผู้เรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนนำาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า
อย่างแท้จริง เมื่อเยาวชนมีวิถีการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้ว ย่อมกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญของชุมชนและประเทศต่อไป ทำาให้การ
พัฒนาประเทศเกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำาเนิน
งานวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สำาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีการดำาเนินการดังนี้
1) วิเคราะห์สภาพทีค่ าดหวังด้านนโยบาย จุดหมายของการจัดการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบาย จุดหมายของการจัดการศึกษา นำาข้อมูลสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันของผลการจัดการศึกษามาเปรียบ
เทียบกัน แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จำานวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียน ดำาเนินการดังนี้ วิเคราะห์สภาพทีค่ าดหวังด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ของรูป
แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียน เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด ทฤษฎี
การออกแบบการสอน การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำาข้อมูลสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันของความต้องการด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ
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ของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนหลอมรวมกัน แล้วสังเคราะห์
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือ่ งมือทีใ่ ช้
คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร จำานวน 1 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำาหรับสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและครูผสู้ อนด้านการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
3) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group ) เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในด้านเนื้อหาความรู้ ทักษะ กระบวนการ และด้าน
เจตคติ กลุ่มตัวอย่างประเมินโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 11 คน ประกอบด้วยนักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการที่
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 2 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนนำาร่องที่ใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จำานวน 8 คน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำานวน 1 คน
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา การหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาโดยดำาเนินการดังนี้ ออกแบบ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แบบประเมินความสามารถในการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวันระดับชั้นประถมศึกษา การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดำาเนินการดังนี้
1) ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1
2) ระบุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ชัดเจน
3) สังเคราะห์และร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้วิเคราะห์ไว้ กำาหนดองค์ประกอบ
และรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสัมพันธ์กัน มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4) นำารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา ที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง นำา
ข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคำานวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.89 และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 57 ชั่วโมง พัฒนา
ขึ้นโดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้ โดย ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาจุดประสงค์ คำาอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา
และตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำามา
กำาหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจ 2) ขั้นเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น 3) ขั้นจัดกิจกรรม
กลุ่ม 4) ขั้นประยุกต์ใช้ และ นำาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา
ที่ใช้ และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีจาำ นวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย โดยมีขน้ั ตอนการดำาเนินการ
ดังนี้ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษาศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ นำามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและกำาหนดจำานวนข้อของข้อสอบ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 7 ท่าน ด้านเนือ้ หา ภาษา และวัดผล เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา ภาษาทีใ่ ช้ และนำามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นำาข้อมูลทีไ่ ด้มาคำานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50
ขึน้ ไป และปรับปรุงแก้ไข นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีไ่ ด้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
ความบกพร่อง แล้วนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไปทดลองใช้กบั นักเรียน (Tryout) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพือ่ นำาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์และนำาคะแนนทีน่ กั เรียนแต่ละคน สอบได้มาวิเคราะห์ เพือ่ หาค่าอำานาจ
จำาแนก (r) และคัดเลือกแบบทดสอบทีม่ คี า่ อำานาจจำาแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป (r = 0.20-0.50) และค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P)
แล้วคัดเลือกข้อสอบทีม่ คี วามยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80 (p = 0.20 – 0.78) และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้เหมาะสม หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้สตู รของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน KR-20
(ธวัชชัย งามสันติวงศ์, 2542) โดย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.84 จากนัน้ นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชนิด 4 ตัว
เลือก ทีไ่ ด้ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว จำานวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 25 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครัง้
3) แบบประเมินความสามารถการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นแบบอัตนัย ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อคำาถามใน 5 ประเด็น ให้นักเรียนเขียนคำาตอบในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือถ้าเขียนพฤติกรรมที่นำาไปใช้ได้ 3 - 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี 2 ข้อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้ให้ขอ้ ละ 1 อยูใ่ นระดับ น้อย และไม่ได้เขียนเลยถือว่าไม่ผา่ น พัฒนาขึน้ โดยมีขน้ั ตอนการดำาเนินการดังนี้ 1) ศึกษา
วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมที่ต้องการประเมินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 2) สร้างแบบประเมินความสามารถการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นแบบ
ทดสอบแบบอัตนัย มีข้อคำาถามครอบคลุม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) นำาแบบประเมินความสามารถการนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ด้านเนื้อหา ภาษา และวัดผล เพื่อตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) ภาษาที่ใช้ และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 4) นำาแบบประเมินความสามารถการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วมาปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 25 คน
4) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1) ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
ด้านต่างๆ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ 2) ระบุคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีช่ ดั เจน
3) สังเคราะห์และร่างแบบวัดคุณลักษณะของผูเ้ รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมสัมพันธ์กนั มีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 4) นำาแบบวัดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่
สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 7 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา ภาษาทีใ่ ช้ และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้ว
เลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป 5) นำาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 25 คน
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre Experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองตามแบบแผน
การวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design กำาหนดขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำานวน 2 โรงเรียน นักเรียนจำานวน
250 คน 4 ห้องเรียน โดยจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 1 ห้องเรียน จำานวน 25 คน ใช้วิธี
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื้อหาที่นำามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
เรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ได้ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มาตรฐานการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้นประถมศึกษาทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 57 แผน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 57 ชั่วโมง ขั้นตอนการดำาเนินการทดลองคือ ขอหนังสือถึงผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
เพื่อขออนุเคราะห์ในการทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ จิ ยั นำารูป
แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ ไปใช้กบั
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา จำานวน 1 ห้องเรียน ซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ให้ครูประจำาวิชาเป็นผูส้ อนโดยมีผวู้ จิ ยั ร่วมสังเกต
การณ์สอนทุกครัง้ มีขน้ั ตอนการดำาเนินการดังนี้ ก่อนทำาการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ทาำ การอบรมให้กบั ผูช้ ว่ ยนักวิจยั จำานวน 6 ชัว่ โมง
โดยให้ความรูก้ บั ครูผสู้ อนในสายชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกีย่ วกับความรูใ้ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการ
เรียนรูข้ องผูว้ จิ ยั ชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชน์ของการวิจัยให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง พร้อมทั้งทำาความเข้าใจกับ
นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุด นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวัดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน ดำาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ หลังจากดำาเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้เป็นการนำาข้อมูลผลการทดลองใช้ภาคสนามมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณา ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยดำาเนินการดังนี้ ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติ ตรวจให้คะแนนผลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำาคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังดำาเนิน
การทดลองจนเสร็จสิ้นแล้ว (Posttest) โดยทำาการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) 2. ประเมินความสามารถใน
การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังดำาเนินการทดลองจนเสร็จสิ้นแล้ว (Posttest) โดยทำาการทดสอบค่าที
แบบไม่อิสระ (t-test dependent)
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ด้วยค่าเฉลีย่ ( ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ
ไม่อสิ ระ (t-test dependent) 2.วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวติ ประจำาวันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยค่าเฉลีย่ ( ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชัน้ ประถมศึกษาดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมศึกษา

104

จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียด
ที่สำาคัญดังนี้หลักการ มีแนวทางการสอนโดยใช้ หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 1.ขั้นสร้างความเข้าใจ 2.ขั้นเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น 3. ขั้นจัดกิจกรรมกลุ่ม
4. ขั้นประยุกต์ใช้ เงื่อนไขที่สำาคัญที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้รูปแบบประสบความสำาเร็จคือครู
ผู้สอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ และผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มทดลอง
S.D.
t
ก่อนเรียน
30.97
8.14
22.971**
หลังเรียน
73.55
5.76
**p<.05
2) ความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียน พบว่า จากการนำา
คะแนนความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจำาวัน ของนักเรียนก่อนเรียนโดยจัดการเรียนรู้
เพือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง หลังเรียนอยูใ่ นระดับ ดี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวันระหว่างก่อน และ
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
ประเด็นความสามารถ
ในแต่ละด้าน
1.ความประมาณตน
2.มีเหตุผล
3.มีภูมิคุ้มกัน
4.มีความรู้
5.มีคุณธรรม
รวม

1.32
1.52
1.28
1.52
1.48
1.43

ก่อนเรียน
S.D.
0.48
0.59
0.54
0.59
0.51
0.12

การแปรผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.88
2.76
2.60
2.60
2.20
2.33

หลังเรียน
S.D.
0.33
0.44
0.58
0.5
0.5
0.29

การแปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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3) การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่า คะแนนการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนเรียนโดยจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี = 1.22, S.D.= 0.17 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางมาเปรียบเทียบกับคะแนนการวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนหลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมี = 2.93, S.D.= 0.170.13 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างก่อน และหลังเรียนโดยใช้รปู แบบ
ประเด็นความสามารถ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ในแต่ละด้าน
S.D.
การแปรผล
S.D.
การแปรผล
มาก
1.32
0.47
ปานกลาง
2.96
0.20
1.ความประมาณตน
3.00
0.00
มาก
2.มีเหตุผล
1.32
0.47
ปานกลาง
2.72
0.61
มาก
3.มีภูมิคุ้มกัน
1.20
0.40
ปานกลาง
0.33
ปานกลาง
2.6
0.64
มาก
4.มีความรู้
1.12
0.59
มาก
0.50
ปานกลาง
2.76
5.มีคุณธรรม
1.56
รวม
1.22
0.17
ปานกลาง
2.93
0.13
มาก
สรุป และอภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบและประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ หมาะสมสำาหรับระดับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นแบบแผนโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชาคม อินทรชิต (2552)และหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของทิศนา แขมมณี (2550)
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ และการประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการเรียนรู้ ซึ่งมีการวางแผนออกแบบอย่างเป็นระบบตามหลักการที่กล่าวไว้ว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับครูผู้สอนจะต้องคำานึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียน
การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศกำาลังประสบกับปัญหาวิกฤตค่านิยม
การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาโดยปราศจากการคัดกรอง วัฒนธรรมที่ดีงามและสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เน้นวัตถุนิยม และการบริโภคนิยมมากขึ้น จนเกินความพอเพียง ซึ่งเยาวชนไทยในฐานะที่เป็นกำาลังหลักของชาติ กำาลัง
เผชิญกับปัญหาวิกฤตเช่นนี้ สำานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) การทีส่ ถานศึกษาได้เห็นความ
สำาคัญของปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ทีก่ าำ หนดวิสยั ทัศน์
ฉบับที่ 10 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพื่อพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยยึดแนวการพัฒนา ยึดแนว
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยึดหลักปฏิบัติตาม
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชี้ถึงแนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) นอกจากนี้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการปี 2550 – 2551 ได้กำาหนด
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ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักทีม่ งุ่ จัดและส่งเสริมให้ประชาชนมีคณ
ุ ธรรมนำาความรู้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้สถานศึกษา จัดกิจกรรม คุณธรรมนำาความรู้ เชือ่ มโยงสูก่ ารเรียนการสอนตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
และสู่วัฒนธรรมองค์กร ให้นำาไปปฏิบัติจริง ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในด้านการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่
สำาคัญการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวทีใ่ กล้ตวั เรือ่ งราวในท้องถิน่
การยกตัวอย่างควรเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว และฝึกให้ผู้เรียนมีการทำากิจกรรมกลุ่ม เพื่อเกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ทิศนา แขมณี และคณะ (2546) ควรมีการบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2550) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำาหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีขึ้น ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวง
ศึกษาธิการ (2551) ที่ให้โรงเรียนโดยเฉพาะผู้สอนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงบรรลุผล โดยเป้าหมายสำาคัญคือ มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนนำาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในการ
ดำาเนินชีวิตและการทำางาน เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างแท้จริง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจ
2) ขั้นเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น 3) ขั้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ ดังกล่าวข้างต้น
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำาแนกตามการประเมินผล ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คะแนนเฉลีย่
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมีปจั จัย ทีท่ าำ ให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบดังกล่าว น่าจะเกิดจากเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ 1) กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั การออกแบบอย่างมีขน้ั ตอน โดยมี
การเตรียมผูเ้ รียนก่อนทีจ่ ะเข้ากระบวนการเรียนการสอนจริง โดยสร้างแรงจูงใจ ให้เห็นถึงความ สำาคัญและประโยชน์ของการเรียน
การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจำาวัน ดังที่ นิเทศ สนัน่ นารี (2547) ได้กล่าวว่าสิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักในการเรียน
การสอนในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ คุณค่าทางความประพฤติหรือปฏิบตั คิ อื การสอนทีจ่ ะได้ผลดี นอกจากทำาให้เกิดความเข้าใจแล้ว
จะต้องทำาให้เกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่า ความสำาคัญ จนมีความเลือ่ มใสศรัทธาทีจ่ ะนำาไปประพฤติปฏิบตั ิ ด้วย 2) กิจกรรมในการ
จัดการเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั การออกแบบ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ สร้างความสนุกสนาน การทำากิจกรรมกลุม่ เพือ่ สร้างความสามัคคี
และการทำางานอย่างมีความสุข ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ เกษม วัฒนชัย(2550) ได้กล่าวไว้
ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้ใช้การออกแบบเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจย์ (ทิศนา แขมณี
และคณะ, 2546) 3) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอย่างดี และเข้าใจรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนือ่ ง จากผูว้ จิ ยั ได้ทาำ การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับครูผสู้ อนก่อน และหลังจากนัน้ อธิบายลักษณะการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับ ปรียานุช พิบลู สราวุธ
(2550) กล่าวว่า ครูตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนจึงจะสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจได้ดี และ
ครูตอ้ งเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เด็ก นอกจากนีค้ รูผสู้ อนยังเป็นผูท้ ค่ี อยให้กาำ ลังใจและเป็นกัลยาณมิตรในการสอน ทำาให้ผู้เรียน
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เกิดความสบายใจ และเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สุดาวรรณ เครือพานิช (2551) 4) สื่อการ
จัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมกับวัย เช่น การ์ตูนครอบครัวพอเพียง หนังสือนิทาน โดยมีภาพ สีสันสดใส
และ VCD การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อการสอนเป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอน
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่ผู้สอนประสงค์จะส่งหรือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ (2544) การวัดและประเมินผล ที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีลักษณะการวัดก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มีการแจ้ง
ความก้าวหน้าในการเรียนให้ทราบ ผู้เรียนไม่ต้องแข่งขันกับเพื่อน แต่ต้องแข่งขันกับเกณฑ์ โดยครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก
และช่วยสรุปองค์ความรู้ให้เห็นเด่นชัด
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ผู้วิจัยพบว่า ระดับความสามารถในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำาวันหลังเรียนอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งดีกว่าก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิผลของรูปแบบ น่าจะเกิดจาก ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีขั้นตอนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน ซึ่งสอดคล้องกับ สำานักผู้ตรวจสอบราชการประจำาเขตตรวจราชการที่ 8 (2550) ได้วิจัย เรื่องการติดตามประเมิน
ผลการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา พบว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจำาวันมากที่สุด ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำาสอน โครงการแบบอย่างวิถีหลีกเลี่ยง
ความจน อยู่แบบพอเพียงด้วยวิถีไทย และตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน หลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งดีกว่าก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ที่ทำาให้เกิดประสิทธิผลของรูปแบบ น่าจะเกิดจาก ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้น ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนือ้ หาการเรียนรู้ ทีส่ อดแทรกการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปทุกกลุม่
สาระการเรียนรูแ้ ละมีการยกตัวอย่างจากเรือ่ งราวทีใ่ กล้ตวั เช่น การวิเคราะห์ลกั ษณะของตัวละครจากโฆษณา การยกตัวอย่างจาก
ละครทีวี ในแต่ละเรือ่ ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ให้โรงเรียนโดยเฉพาะผู้สอนสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผล โดยเป้าหมายสำาคัญคือมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนนำาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างแท้จริง
เมื่อเยาวชนมีวิถีการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้ว ย่อมกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญของชุมชนและประเทศต่อไป ทำาให้การพัฒนา
ประเทศเกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้
1) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาครูในสถานศึกษา ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน้ ให้ครูสามารถนำาความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูไ้ ปจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยมีหลักการบูรณาการ ที่สอดคล้องกับบริบท ท้องถิ่นของตน อย่างถูกต้อง และควรนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบ เช่น งานบริหาร งานวิชาการ งานปกครองและบริการ ควรสนับสนุนและจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลเป็นต้นไป ควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคอยติดตามการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ควรติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อให้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องเช่น ด้านพอประมาณ การใช้ทรัพยากรในบ้าน การรักษาความสะอาดภายในบ้าน
การประหยัด การมีเหตุผล
3) ครูผู้สอนควรทำาความเข้าใจกับเรื่องที่จะสอนให้ชัดเจนก่อน เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับชั้น เพื่อความต่อเนื่อง
2) ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่น ในเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอนแบบบูรณา
การทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน โดยเฉพาะในโอกาสต่อไปเช่น กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมกลุ่มสนใจ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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