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  การน�าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 
  ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ผังมโนทัศน์” ของนักเรียน 
  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จังหวัดกระบี่
	 	 The	Use	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	Concepts	to	be	Integrated 

	 	 with	Learning	Management	through	a	Concept	Map	for	Grade	6	 

	 	 Students	of	Chareonvich	School	in	Krabi	Province

  เจษฎาวุฒ ิพวัพนัสวัสดิ์ 1 และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ 2

บทคัดย่อ

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	 1)	 ศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบรูณาการแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	“สถานศกึษาพอเพียง”	จงัหวดักระบ่ี	ทัง้	12	แหง่ 

2)	 ทดลองการน�า	 “ผงัมโนทศัน์”	 การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการในการจดัการ 

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	6

โรงเรียนเจริญวิชช์	จงัหวดักระบ่ี	และ	3)	ประเมินประสทิธิผลการน�า	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้	 ประชากรส�าหรับวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ	 1	 คือ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 12	 คน	 และครูผู้สอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 ทัง้	 8	 กลุม่สาระการเรียนรู้	 จ�านวน	 57	 คน 

ใน	 “สถานศกึษาพอเพียง”	 จงัหวดักระบ่ี	 ทัง้	 12	 แหง่	 และ	 กลุม่ทดลองส�าหรับวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	 2	 และ

ข้อ	 3	 คือ	 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 จ�านวน	 60	 คน	 โรงเรียนเจริญวิชช์	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส�าหรับวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	 1	 ประกอบด้วย	 1)	 แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�าหรับผู้อ�านวยการโรงเรียน 

2)	 แบบสอบถามส�าหรับครูผู้ สอน	 ทัง้	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 เคร่ืองมือวิจัยส�าหรับวตัถุประสงค์งานวิจัย 

ข้อ	 2	 และ	 ข้อ	 3	 คือ	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ท่ีน�า	 “ผังมโนทศัน์”	 การประยุกต์แนวคิดหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเ รียนรู้ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเ รียนรู้ 

ภาษาไทย	 2)	 แบบทดสอบวดัความรู้	 ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน	 3)	 แบบสงัเกตพฤติกรรม/การปฏิบตัิ

ในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน	 4)	 แบบสงัเกตคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียน	 ด้าน	 “อยูอ่ยา่งพอเพียง”	
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5)	 แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้โดยน�า	 “ผงัมโนทศัน์”	 การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการ	ผู้ วิจยัได้ด�าเนินการวิจยัในปีการศกึษา	2555	

	 1.	ผลการวิจยัท่ีส�าคญัตามวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	1	มีดงันี	้

	 1.1	 โรงเรียนท่ีได้รับการรับรองเป็น	 ”สถานศกึษาพอเพียง”	 ทัง้	 12	 แหง่	 มีการน�าแนวคดิหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปก�าหนดในวิสยัทศัน์	 พนัธกิจและเป้าหมายของแผนปฏิบตักิารประจ�าปีเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหาร	 มีการประชมุร่วมกบัคณะครูและคณะกรรมการสถานศกึษา	 เพ่ือหาแนวทางการน�าแนวคดิหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการเรียนรู้	การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการท�าเกษตรในท้องถ่ิน 

การพึ่งพาตนเองและสร้างอาชีพ	 มีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้	 รวมทัง้สนบัสนนุการจดัสภาพแวดล้อม 

และ	แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้	

	 1.2	 การด�าเนินการโดยครูผู้สอน	 พบวา่	 ด้านการพฒันาหลกัสตูรมีการพฒันาในทกุกลุม่สาระการเรียน

รู้	ด้านการบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง	(=	3.16) 

ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก	(=	4.23)	ด้านการวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน 

ระดับมาก	 (=	 3.91)	 ส�าหรับปัญหาการด�าเนินการพบว่า	 ด้านการจัดการเรียนรู้มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

(=	 1.85)	 ด้านการวดัและประเมินผลมีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย	 (=	 2.17)	 และด้านผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัเรียน 

ด้านความเข้าใจและการประยกุต์ใช้	มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง		(=	2.55)

	 2.	ผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	2	พบวา่	นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนเจริญวิชช์ 

สามารถวิเคราะห์	“ผงัมโนทศัน์”	ซึง่ประกอบด้วย	“ความมุ่งหมาย”	“ความรู้”	“คณุธรรม”	“ประหยดั”	“ประโยชน์” 

“ประสิทธิภาพ”	 และ	 “ปลอดภัย”	 อย่างครบองค์รวม	 เพ่ือใช้ในการวางแผนและปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ 

มีค่าเฉลี่ยรวม	ร้อยละ	82.50

	 3.	ผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์งานวิจัยข้อ	3	มีดงันี	้3.1)	นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ 

ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ

ท่ีระดบั	 .05	 3.2)	 นกัเรียนมีการแสดงพฤติกรรม/การปฏิบตัิในกระบวนการเรียนรู้	 อยู่ในระดบัมาก	 คะแนน 

เฉลี่ยรวม	เทา่กบั	12.96/15	3.3)	นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	ด้าน	“อยูอ่ยา่งพอเพียง”	อยูใ่นระดบัมาก	

คะแนนเฉลี่ยรวม	 เทา่กบั	 8.05/10	 และ	 3.4)	 นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การบรูณาการแนวคดิหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้	“ผงัมโนทศัน์”	มีคา่เฉลี่ยรวม	อยูใ่นระดบัมาก	(=	4.23)

ค�าส�าคัญ :	การบรูณาการ	แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผงัมโนทศัน์	การจดัการเรียนรู้
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Abstract

	 This	 research	 aims	 to	 1)	 study	 the	 current	 situation	 of	 integrating	 sufficiency	 economy 

philosophy	 concepts	 into	 Learning	 Management	 for	 Grade	 6	 students	 from	 12	 schools	 certified 

as	 “Sufficiency	 Economy	 Education	 Institutions”	 in	 Krabi;	 2)	 experiment	 with	 the	 integration 

of	 the	 sufficiency	 economy	 philosophy	 concepts	 in	 learning	 science	 and	 Thai	 language 

through	 the	 use	 of	 a	 “Concept	 Map”	 and	 3)	 evaluate	 the	 effectiveness	 of	 the	 integration. 

The	 population	 group	 for	 Objective	 1	 consisted	 of	 12	 school	 directors	 and	 57	 teachers 

responsible	 for	 8	 learning	 strands	 in	 Grade	 6	 from	 the	 12	 certified	 schools.	 The	 experimental	 

groups	 for	 Objectives	 2-3	 were	 60	 Grade	 6	 students	 at	 Chareonvich	 School	 in	 Krabi. 

The	 research	 instruments	 used	 to	 correct	 data	 for	 Objective	 1	 were	 a	 semi-structured	 interview 

for	 the	 school	 directors	 and	 a	 questionnaire	 for	 teachers.	 For	 Objectives	 2	 and	 3, 

the	 research	 instruments	 used	 were	 lesson	 plans	 concerning	 science	 and	 Thai	 learning	 integrated 

with	 sufficiency	 economy	 philosophy	 concepts	 through	 the	 use	 of	 a	 “Concept	 Map,”	 pre	 

and	 post	 test	 evaluation	 for	 student	 knowledge,	 an	 observation	 form	 for	 assessment	 of 

performance	 in	 the	 learning	 process,	 a	 student’s	 “Sufficiency”	 attribute	 assessment	 form, 

and	 a	 questionnaire	 on	 student	 satisfaction	 towards	 the	 integration	 of	 sufficiency	 economy 

philosophy	 concepts	 into	 learning	 management	 through	 a	 Concept	 Map.	 This	 study	 was 

conducted	in	2012.		

	 1.		The	main	findings	for	Objective	1	were	as	follows:		

	 1.1)	 All	 school	 directors	 of	 the	 12	 certified	 schools	 reported	 that	 they	 had	 specified 

the	 philosophy	 concepts	 of	 sufficiency	 economy	 in	 the	 visions,	 missions,	 and	 goals	 of	 their	 

annual	 action	 plans:	 they	 had	 meetings	 with	 their	 teachers	 and	 education	 institution	 committee 

to	 find	 out	 how	 to	 use	 the	 principle	 concepts	 of	 sufficiency	 economy	 with	 three	 loops	 

two	 conditions	 in	 student	 learning;	 most	 of	 the	 learning	 activities	 involved	 agriculture, 

self-reliance	 and	 career	 building;	 they	 evaluated	 the	 learning	 activities	 and	 also	 supported	 

environment		and		learning		resources		arrangements		suitable		for		the		activities.	

	 1.2)	 The	 responses	 by	 the	 teachers	 responsible	 for	 Grade	 6	 learning	 strands	 in	

the	 12	 certified	 schools	 revealed	 that	 there	 was	 curriculum	 development	 in	 all	 learning 

strands;	 the	 integration	 of	 the	 sufficiency	 economy	 principle	 concepts	 in	 all	 learning	 strands	 

was	 at	 the	 average	 level	 (	 =	 3.16);	 However,	 learning	 	 management,	 consisting	 of	 planning 
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the	 integration	 of	 the	 sufficiency	 economy	 principle	 concepts,	 projects/learning	 activities	 and 

learning	 resources	 was	 at	 the	 high	 level	 (=	 4.23)	 ;	 and	 	 the	 evaluation	 of	 all	 learning	 strands 

was	 also	 at	 the	 high	 level	 (=	 3.91).	 In	 terms	 of	 the	 operation	 problems	 encountered 

in	 the	 learning	 management	 were	 at	 the	 low	 level	 (=	 1.85)	 and	 the	 evaluation	 of	 all 

learning	 strands	 were	 at	 the	 low	 level	 (=	 2.17)	 The	 student	 learning	 outcomes	 in	 terms	 of	

their	 understanding	 the	 principle	 of	 sufficiency	 economy	 with	 three	 loops	 two	 conditions 

and	 its	 applications	 in	 their	 learning	 and	 daily	 lives	 was	 at	 the	 average	 level	 (=	 2.55) 

	 2.	 For	 Objective	 2,	 The	 integration	 of	 the	 sufficiency	 economy	 philosophy	 concepts 

in	 Thai	 and	 science	 learning	 management	 through	 the	 “Concept	 Map”	 showed	 that 

Chareonvich	 School	 Grade	 6	 students	 could	 holistically	 analyze	 the	 elements	 of	 the	 “Concept 

Map”	 consisting	 of	 “Objective,”	 “Knowledge,”	 “Moral,”	 “Economy”	 “Usefulness,”	 “Efficiency,”	 

and	“Safety”	in	planning	their	learning	activities	at	the	average	percentage	score	of	82.50.	

	 3.	 For	 Objective	 3,	 the	 evaluation	 of	 integration	 effectiveness	 disclosed	 that	 3.1) 

students’	 achievement	 scores	 were	 gained	 from	 pre	 and	 post	 tests	 evaluating	 their	 knowledge 

integrated	 with	 sufficiency	 economy	 philosophy	 concepts	 through	 the	 “Concept	 Map.” 

Their	 post	 test	 scores	 were	 significantly	 higher	 than	 pre	 test	 scores	 at	 the	 0.05	 level.	 3.2)	 

Chareonvich	 School	 Grade	 6	 students	 earned	 the	 total	 average	 score	 of	 their	 performance 

in	 the	 learning	 process	 at	 the	 high	 level	 of	 12.96/15;	 3.3)	 Chareonvich	 School	 Grade	 6 

students	 earned	 the	 total	 average	 score	 of	 their	 “Sufficiency”	 attributes	 at	 the	 high	 level 

of	 8.05/10;	 and	 3.4)	 student	 satisfaction	 towards	 the	 integration	 of	 the	 sufficiency	 economy 

	philosophy	concepts	through	the	“Concept	Map”	in	their	learning	was	at	a	high	level	(=	4.23).	

Keywords : Integration,	Sufficiency	Economy	Philosophy,	Concepts	Map,	Learning	Management	
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1. บทน�า

	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้น�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั	ใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้	เพ่ือให้ 

ผู้ เรียนเกิดความรู้	 ทกัษะ	 และเจตคติ	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(กระทรวงศกึษาธิการ,	2550:	2)

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในรัชกาลปัจจบุนั	 ทรงมีพระราชด�ารัส 

แก่พสกนิกรชาวไทย	ทรงชีแ้นะแนวทางการด�าเนินชีวิตในการด�ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบั 

ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว	 ระดบัชมุชนจนถงึระดบัรัฐ	 ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์	 ชีแ้นะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบตัิตน 

ในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 

เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	 มุง่เน้นการรอดพ้นจากภยัและวิกฤต	ิ เพ่ือความมัน่คง 

และความยัง่ยืนของการพฒันา	 ความพอเพียงหมายถงึ	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตผุล	 รวมถงึความจ�าเป็น 

ท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี	 และต้องประกอบไปด้วยสองเง่ือนไข	 คือ	 เง่ือนไขความรู้	 เง่ือนไข

คณุธรรม	 (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,http://xn--12cmc4a2ea2ac8bl2	 czera7lj	 .net/,10	 สงิหาคม	 2556) 

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 มีนโยบายในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ 

ใช้ในการจดัการเรียนการสอน	 ปี	 2554-2556	 และได้ก�าหนดภายในปี	 2556	 ให้สถานศกึษาทกุแหง่ได้น้อมน�า 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจดัการศกึษา	ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบ่ี	โรงเรียนท่ีเป็นสถานศกึษา

พอเพียงมีจ�านวน	 12	 แหง่	 นบัวา่น้อยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณโรงเรียนของเขตพืน้ท่ี	 ซึง่จะต้องเร่งรัดและสง่เสริม

สถานศกึษาเป็นการเร่งดว่น	 เพ่ือให้มีสถานศกึษาพอเพียงเพ่ิมมากขึน้	 (วิพล	 นาคพนัธ์,	 http://www.obec.go.th/

news/	23950,	10	สงิหาคม	2556)

	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ท�าได้หลายด้านและหลายรูปแบบ	ไม่มีสูตรส�าเร็จ 

ต้องพิจารณาปรับใช้	 ตามความเหมาะสม	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552:	 15)	 ซึ่งหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นหลกัคดิวิเคราะห์ก่อนน�าไปปฏิบตั	ิแตด้่วยวยัของผู้เรียนระดบัประถมศกึษาเป็นเดก็เลก็	การคดิวิเคราะห์ 

การกระท�าตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้ เรียนอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้	 ดงันัน้ครูผู้ สอน 

จะต้องน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการจดัการเรียนรู้	 อบรมบม่เพาะผู้ เรียน 

ให้เกิดอุปนิสยัพอเพียง	 ได้ซึมซบัโดยไม่รู้ตวัและปรับใช้จนเป็นนิสยั(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

http://	cademic.obec.go.th/web/node/291,	10	สงิหาคม	2556)	และนอกจากจะยดึหลกัสามหว่งสองเง่ือนไขแล้ว 

ผู้ ท่ีสนใจในทางปฏิบตัิ	อาจตีความหมายท่ีง่ายต่อตนในการประยกุต์	 โดยมีแนวทางเดียวกนัได้	 เช่น	ปฏิบตัิตน 

ตามหลกัสปัปริุสธรรมและมรรค	8	ก็จะมีสว่นในการสร้างความพอเพียงได้	(ณฏัฐพงศ์	ทองภกัดี,	2550	:	15)

	 จากความส�าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายในการน�าแนวคิดหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษาดงักล่าวข้างต้น	 ผู้ วิจยัเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนเจริญวิชช์	 ซึ่งเป็นโรงเรียน 
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ประถมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี	 จงึมีความสนใจในการศกึษาการน�าแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ในการจดัการเรียนรู้ของ	 “สถานศกึษาพอเพียง”จงัหวดักระบ่ี	 วา่มีแนวทางอยา่งไร	 ซึง่ข้อมลูท่ีได้นีจ้ะสามารถใช้ 

เป็นฐาน	(Platform)	ในการศกึษา/วิจยัตอ่ไป

		 นอกจากนี	้ ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาทดลองการประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้	 โดยวิเคราะห์คณุลกัษณะของแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงัเคราะห์ 

องค์ประกอบเป็นองค์รวมท่ีส�าคญั	มีองค์ประกอบดงันี	้“ความมุง่หมาย”	“ความรู้”	“คณุธรรม”	“ประหยดั”	“ประโยชน์”	

“ประสทิธิภาพ”	 และ“ปลอดภยั”	 โดยจดัท�าเป็น	 “ผงัมโนทศัน์”	 และน�าไปบรูณาการในการจดัการเรียนรู้	 เพ่ือให้ครู 

ผู้สอนและนกัเรียนเข้าใจและจดจ�าทกุองค์ประกอบเป็นองค์รวมได้งา่ย	

	 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคดิวิเคราะห์ก่อนน�าไปปฏิบตัิ	 จงึทดลองในสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เน่ืองจากภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช�านาญเพ่ือ 

การสื่อสาร	 การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและน�าไปใช้ในชีวิตจริง	 ส่วนวิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้เรียนรู้ท่ีเน้น 

การเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ	 มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้	 การแก้ปัญหา 

ท่ีหลากหลาย	 ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง	 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551:37,92) 

และด้วยข้อจ�ากัดของเวลา	 จึงทดลองกับนักเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 นักเรียนในนีช้่วงมีอายุตัง้แต ่

11	 ปีขึน้ไป	 จะเร่ิมคิดแบบผู้ ใหญ่ได้	 เข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมต้องการอิสระไม่ยึดตนเป็นศูนย์กลางรู้จัก 

การใช้เหตผุลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	 ตามทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์	 (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร,	 http://www.tkc.go.th/	 component/	 content/	 article.html?id	 =	 1433,10	 สงิหาคม	

2556)	ดงันัน้	ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์	ดงัตอ่ไปนี	้

ความมุง่หมาย

คณุธรรมความรู้

ประหยดั

ประโยชน์ ประสทิธิภาพ

ปลอดภยั

“ผังมโนทศัน์”	การประยุกต์

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

28    29วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

  

	 1.	 เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัของการน�าแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการในการจดัการ 

เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ใน	“สถานศกึษาพอเพียง”	จงัหวดักระบ่ี	ทัง้	12	แหง่	

	 2.	 เพ่ือทดลองการน�า	 “ผงัมโนทศัน์”การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการ

ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนเจริญวิชช์	จงัหวดักระบ่ี	

	 3.			เพ่ือประเมินประสทิธิผลของการน�า	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนเจริญวิชช์	จงัหวดักระบ่ี		 	

2. วธีิการวจิยั

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

		 ประชากรส�าหรับวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ	 1	 คือ	 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้รับการรับรองเป็น 

“สถานศึกษาพอเพียง”	 12	 แห่ง	 จังหวัดกระบ่ี	 โดยผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้ อ�านวยการโรงเรียน	 12	 คน 

และครูผู้สอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 ทัง้	 8	 กลุม่สาระการเรียนรู้	 จ�านวน	 57	 คน	 โดยใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive	 Sampling)	 และประชากรส�าหรับวตัถปุระสงค์งานวิจยั	 ข้อ	 2	 และ	 3	 คือ	 โรงเรียนประถมศกึษาใน 

จงัหวดักระบ่ีท่ียงัไมไ่ด้รับการรับรองเป็น	 “สถานศกึษาพอเพียง”	 จ�านวน	 242	 แหง่	 กลุม่ตวัอยา่งคือ	 โรงเรียน 

เจริญวิชช์	 โดยใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เพ่ือใช้เป็นกรณีศกึษา	 ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูจากนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	จ�านวน	60	คน	โดยใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	

 2.2 ระยะเวลาการวจิยั คือภาคเรียนท่ี	1	และ	2	ในปีการศกึษา	2555

 2.3 เคร่ืองมือวจิยั

	 1)	 เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ส�าหรับวตัถุประสงค์งานวิจัย	 ข้อ	 1	 ประกอบด้วย	 1.1)	 แบบสมัภาษณ์กึ่ง 

โครงสร้างใช้ส�าหรับสมัภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และ	 1.2)	 แบบสอบถามส�าหรับครูผู้สอน	 ทัง้	 8	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของการน�าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ใน	 “สถานศึกษาพอเพียง” 

จังหวดักระบ่ี	

	 2)	 	 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ส�าหรับวตัถปุระสงค์งานวิจยั	 ข้อ	2	คือ	แผนการจดัการเรียนรู้	โดยน�า	“ผงัมโนทศัน์” 

การประยุกต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	เพ่ือใช้ในการทดลองการจดัการเรียนรู้	

	 3)	 เคร่ืองมือท่ีใช้ส�าหรับวตัถปุระสงค์งานวิจยั	 ข้อ	 3	 คือ	 3.1)	 แบบทดสอบวดัความรู้ของนกัเรียนใช้ 

วดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน	 3.2)	 แบบสงัเกตการณ์พฤตกิรรม/การปฏิบตัขิองนกัเรียนในกระบวนการ 

เรียนรู้ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 3.3)	 แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน	

ด้านคณุลกัษณะ	 “อยูอ่ยา่งพอเพียง”	 และ	 3.4)	 แบบประเมินความพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้โดยใช้ 

“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการเรียนรู้
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	 การสร้างเคร่ืองมือวิจยั	ด�าเนินการดงันี ้

	 1.	การสร้างเคร่ืองมือตามวัตถุประสงค์งานวิจัย	ข้อ	1	คือ	1.1	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�าหรับ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และ	 1.2	 แบบสอบถามส�าหรับครูผู้สอน	 ด�าเนินการ	 ดงันี	้ 1)	 ศกึษาแนวทางการบรูณาการ 

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ	 2)	 ศึกษาหลกัสูตร 

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 2551	 และกระบวนการจดัการเรียนรู้	 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 

3)	สร้างแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามไปทดลองกบัผู้อ�านวยการโรงเรียน	2	คน	และครูผู้สอนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	 

จ�านวน	10	คน	และ	4)	น�าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีความสมบรูณ์

	 2.	 การสร้างเคร่ืองมือตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั	 ข้อ	 2	 คือ	 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้	 “ผงัมโนทศัน์” 

การประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการ	 ด�าเนินการ	 ดงันี	้ 1)	 ศกึษาหลกัสตูรสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ท่ีสามารถบูรณาการแนวคิด 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัสาระการเรียนรู้	 2)	 น�าองค์ประกอบของ	 “ผงัมโนทศัน์”	 มาวิเคราะห์ให้

สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้อยา่งเป็นองค์รวม	 3)	 จดัท�าหนว่ยการการเรียนรู้	 ดงันี	้ หนว่ยเร่ืองการอา่นตามหลกั 

พอเพียง	 หนว่ยเร่ืองการเขียนตามหลกัพอเพียง	 หนว่ยเร่ืองไฟฟ้าตามหลกัพอเพียง	 หนว่ยเร่ืองอาหารตามหลกั 

พอเพียง	ท่ีใช้เป็นตวัอยา่งในการทดลอง	

	 3.	การสร้างเคร่ืองมือตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั	ข้อ	3	มีดงันี	้

	 	 3.1	 แบบทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน	 ด�าเนินการดงันี	้ 1)	 ศกึษาสาระของหนว่ย 

การเรียนรู้ท่ีใช้ในการทดลอง	 ทัง้	 4	 หนว่ย	 2)	 ก�าหนดประเดน็ค�าถาม	 ลกัษณะค�าถาม	 จ�านวนค�าถาม	 และเกณฑ์ 

การให้คะแนน	3)	สร้างแบบทดสอบวดัความรู้	หนว่ยการเรียนรู้ละ	10	ข้อ	ๆ	ละ	1	คะแนน	เป็นแบบปรนยั	4	ตวัเลอืก	

วดัความเข้าใจ	การวิเคราะห์	การน�าไปใช้	และการประเมิน	

	 	 3.2	 แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัตินของนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้	 ด�าเนินการ	 ดงันี	้ 1)	 ก�าหนด 

ใบงานในการวิเคราะห์	 “ผงัมโนทศัน์”	 2)	 ก�าหนดพฤตกิรรมท่ีต้องปฏิบตัใินกระบวนเรียนรู้ตามแนวคดิหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ดงันี	้ ขัน้แสดงความคดิเหน็	 ขัน้การคดิวิเคราะห์	 “ผงัมโนทศัน์”	 ขัน้การปฏิบตั	ิ ขัน้การ 

น�าเสนอผลงาน	 และ	 3)	 สร้างแบบสงัเกตก�าหนดชว่งคะแนนในการแสดงพฤตกิรรมของนกัเรียน	 จ�านวน	 15	 ข้อ 

ข้อละ	1	คะแนน

	 	 3.3	แบบประเมินคณุลกัษณะของนกัเรียน	ด�าเนินการดงันี	้1)	ศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของหลกัสตูรแกนกลาง	 ข้อ	 5	 “อยูอ่ยา่งพอเพียง”	 2)	 น�ามาก�าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีนกัเรียนต้องมี/ปฏิบตัใินการเรียน 

หรือ	การด�าเนินชีวิตประจ�าวนั	และ	3)	สร้างแบบสงัเกตก�าหนดคะแนนในการปฏิบตัเิป็นชว่งคะแนน	จ�านวน	10	ข้อ 

	ข้อละ	1	คะแนน

	 	 3.4	แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน	ด�าเนินการดงันี	้1)	ศกึษากระบวนการจดัการเรียนรู้ 

2)	 น�ามาก�าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีนกัเรียนต้องเรียนรู้และปฏิบตั	ิ โดยเน้นความเข้าใจและการน�าไปใช้ในการคดิวิเคราะห์ 

และปฏิบตั	ิและ	3)	สร้างแบบประเมินก�าหนดระดบัความพงึพอใจเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

30    31วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

	 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	 คือ	 การแจกแจงความถ่ี	 คา่ร้อยละ	 คา่เฉลีย่	 คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

	และ	t-test	for	dependent	samples		

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมลูตามวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	 1	 ส�าหรับการสมัภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ผู้ วิจยั 

ด�าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมทัง้ให้แบบสอบถามครูเพ่ือตอบค�าถามในคราวเดียวกนั	 สามารถสมัภาษณ์ 

ได้ครบทกุโรงเรียนและได้รับแบบสอบถามคืนและสมบรูณ์ครบทกุฉบบั

	 การเก็บข้อมลูในการทดลองตามวตัถปุระสงค์งานวิจยัข้อ	 2	 และ	 3	ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเองโดยสงัเกต 

การสอนของครูและการเรียนรู้ของนกัเรียน	

5. ผลการวจิยัและการอภปิราย

	 1)	ผลจากการวิจยัตามวตัถปุระสงค์	ข้อ	1	มีดงันี ้

	 1.1)	ผู้อ�านวยการของโรงเรียน	ทัง้	12	แหง่	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	100	มีอายเุฉลีย่	53.92	ปี	มีวฒิุการศกึษา 

ปริญญาโท	(ร้อยละ	91.66)	มีประสบการณ์การท�างาน	เฉลีย่	30.66	ปี	

 1. ด้านนโยบายและแผนการด�าเนินงาน มีดงันี	้ 1)	 ด้านนโยบาย	 ได้น�าแนวคิดหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปก�าหนดในวิสยัทศัน์	 พนัธกิจและเป้าหมาย	 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 

2)	 ด้านการด�าเนินงาน	 พบว่า	 2.1)	 ด้านการวางแผน	 ประชมุร่วมกบัคณะครูและคณะกรรมการสถานศกึษา 

เพ่ือส�ารวจและศกึษาสภาพของท้องถ่ินในเร่ืองแหลง่เรียนรู้	 ผลิตผลทางอาชีพและวิทยากรในชมุชน	 เพ่ือน�ามา 

จดักิจกรรมการเรียนรู้	 สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้านการเกษตรและสร้างอาชีพในท้องถ่ิน	 การพึง่พาตนเองและ 

หารายได้	 2.2)	 ด้านการตดิตามผลการด�าเนินงาน	 ได้แตง่ตัง้ครูเป็นคณะกรรมการตดิตามผลและก�าหนดระยะเวลา 

การติดตามผล	2.3)	 ด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน	 ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเมินผลส�าเร็จของกิจกรรม	ประเมินผลงาน/ชิน้งาน	ไมไ่ด้ประเมินผลทกัษะด้านการคดิ

 2. ด้านการพฒันาหลักสูตร การจดัการเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดล้อม	 มีดงันี	้ 1)	 การพฒันาหลกัสตูร	

ได้ก�าหนดไว้ในวิสยัทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษาและน�าคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ข้อ	 5	 “อยู่อย่างพอเพียง”	 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2)	การจดัการเรียนรู้	 ได้ก�าหนดให้ครูน�าไปใช้ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุหน่วย 

การเรียนรู้	 แต่จากการวิเคราะห์เอกสาร	 พบว่า	 ส่วนใหญ่น�าไปวิเคราะห์วางแผนวิธีการสอน	 การก�าหนดเวลา 

ของการสอน	 การใช้สือ่อยา่งประหยดั	 และการวิเคราะห์แตล่ะองค์ประกอบเป็นลกัษณะของการปฏิบตัอิยา่งกว้างๆ 

ไมช่ดัเจนและไมไ่ด้เน้นวิธีคดิของนกัเรียน	ด้านการจดัการเรียนรู้	ครูได้น�าไปวิเคราะห์และวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	 และจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร	 เชน่	 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ธนาคารขยะ	 การประดษิฐ์จากวสัดเุหลอืใช้ในท้องถ่ิน	 เป็นต้น	 3)	 การจดัสภาพแวดล้อม	 ได้จดัแหลง่เรียนรู้เก่ียวกบั 

พระราชด�ารัสและการทรงงาน	 แหลง่เรียนรู้ทางด้านการเกษตรในท้องถ่ิน	 การปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ทางการเกษตร 

4)	ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชน	ได้เชิญผู้ปกครองในชมุชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกอบ 

อาชีพ	การปรุงอาหาร	งานฝีมือ	และให้นกัเรียนน�าไปเผยแพร่ในครอบครัว

	 3)	 ปัจจยัความส�าเร็จและอปุสรรค	 มีดงันี	้ 1)	 ปัจจยัความส�าเร็จ	 การมีสว่นร่วมของครู	 ผู้ปกครองและ 

คณะกรรมการสถานศึกษา	 ด้านการวางแผนและจดัหางบประมาณและการขอสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือน�ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้	 2)	 อปุสรรคการด�าเนินการ	 ครูขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์แตล่ะองค์ประกอบ 

ของแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจให้สอดคล้องกนั	 ครูขาดความชดัเจนในการน�าไปวิเคราะห์สอดแทรกในแตล่ะ 

โครงการและกิจกรรม	 และการขอย้ายและเข้าใหมข่องครูท่ีขาดความเข้าใจในแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ	 พบวา่	 ต้องการให้มีการอบรมครูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนในองค์ประกอบ 

ของแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หรือจดัท�าแนวทางคูมื่อท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน	 เพ่ือใช้เป็นแบบอยา่ง 

ในการจดัการเรียนรู้

	 1.2)	 ครูผู้สอน	 พบวา่	 สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 64.41)	 มีประสบการณ์การสอนมากกวา่	 15	 ปี 

(ร้อยละ	 40.68)	 ปริญญาตรี	 (ร้อยละ79.66)	 สอน	 1	 สาระการเรียนรู้	 (ร้อยละ	 62.71)	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร 

สถานศกึษา	 มีการน�าแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการทกุกลุม่สาระการเรียนรู้	 โดยการบรูณาการ 

ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้	 อยูใ่นระดบัปานกลาง	 (=	 3.16)	 ด้านการจดัการเรียนรู้	 อยูใ่นระดบัมาก	 (=	 4.23)	 การวดั 

และประเมินผลของทกุกลุม่สาระการเรียนรู้	 อยูใ่นระดบัมาก	 (=	 3.91)	 ปัญหาการด�าเนินการด้านการจดัการเรียนรู้ 

ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้อยู	่	อยูใ่นระดบัน้อย	(=	1.85)	ด้านการวดัแลประเมินผล		อยูใ่นระดบัน้อย	(=	2.17)	และปัญหา 

ด้านผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนด้านความเข้าใจและการประยกุต์ใช้	อยูใ่นระดบัปานกลาง	(=	2.55)

	 2)	 การบรูณาการแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจดัการเรียนรู้	 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยและกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โดยใช้	“ผงัมโนทศัน์”	พบวา่	นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียน 

เจริญวิชช์	 สามารถวิเคราะห์	 “ผงัมโนทศัน์”	 ซึง่ประกอบด้วย	 “ความมุง่หมาย”	 “ความรู้”	 “คณุธรรม”	 “ประหยดั” 

“ประโยชน์”	 “ประสิทธิภาพ”	 และ	 “ปลอดภยั”	 อย่างครบองค์รวม	 เพ่ือใช้ในการวางแผนและปฏิบตัิกิจกรรม 

การเรียนรู้	มีคา่เฉลี่ยรวม	ร้อยละ	82.50

	 3)	ผลจากการวิจยัตามวตัถปุระสงค์	ข้อ	3	ประสทิธิผลของการน�า	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการในการจดัการเรียนรู้	พบวา่

	 	 3.1)	 นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้	 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์	ท่ีเรียนรู้โดยบรูณาการ	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หลงัเรียน 

สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 	 3.2)	 นกัเรียนมีการแสดงพฤติกรรม/การปฏิบตัิในกระบวนการเรียนรู้	 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก	เทา่กบั	12.96	คะแนนเตม็	15	คะแนน
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	 	 3.3)	นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์	ด้าน	“อยู่อย่างพอเพียง”	คะแนนเฉลี่ยรวม	อยู่ใน 

ระดบัมาก	เทา่กบั	8.05	คะแนนเตม็	10	คะแนน

	 	 3.4)	นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การบรูณาการแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้	

“ผงัมโนทศัน์”	มีคา่เฉลีย่รวมทัง้สิน้	อยูใ่นระดบัมาก	(	=	4.23)

6. ข้อเสนอแนะจากการวจิยั

	 1.	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั	ข้อ	1	มีดงันี ้

	 	 1.1)	 การน�าแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปวิเคราะห์ในกิจกรรมการเรียนรู้	 ควรน�า 

ไปวิเคราะห์อยา่งเป็นองค์รวม	 เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ถงึแนวทางการวิเคราะห์แตล่ะองค์ประกอบของแนวคดิหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ครบอยา่งเป็นองค์รวม

	 	 1.2)	 การน�าแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้	 ควรน�าไปบรูณาการในหนว่ยการเรียนรู้ท่ีมีสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบตั	ิ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 

ถงึการคดิวิเคราะห์ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตล่ะองค์ประกอบ	 ก่อนน�าไปปฏิบตัไิด้อยา่ง 

ถกูต้อง	

	 2)	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั	ข้อ	2	และ	3	มีดงันี ้

	 	 2.1)	 “ผงัมโนทศัน์”	 การประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี	้ สามารถเป็นใช้ 

หลกัคดิในการวิเคราะห์ก่อนการปฏิบตั	ิ และเป็นแนวทางเลอืกในการสอนการคดิวิเคราะห์สูก่ารปฏิบตัตินของนกัเรียน 

ให้มีความพอเพียงได้อีกแนวทางหนึง่

	 	 2.2)	 ควรน�า	 “ผงัมโนทศัน์”	 การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี	้ ไปจดัการ

เรียนรู้เพ่ือปลกูฝังให้นกัเรียนสามารถน�า	 “ผงัมโนทศัน์”	 ดงักลา่วไปฝึกคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นองค์รวมและสามารถ 

น�าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้
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ภาคผนวก

หน่วยการเรียนรู้เร่ืองไฟฟ้าชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เวลา 1 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การต่อเซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า (แบบพอเพียง)

มาตรฐานการเรียนรู้ :	 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด�ารงชีวิต	 การเปลีย่นรูปพลงังาน	 ปฏิสมัพนัธ์ 

	 																																														ระหวา่งสารและพลงังาน				ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ 

	 	 									สบืเสาะหาความรู้สือ่สารสิง่ท่ีเรียนรู้และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตวัชีวั้ด :	ทดลองและอธิบายการตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม	และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์(แบบพอเพียง)

จุดประสงค์การเรียนรู้

	 1.	นกัเรียนสามารถทดลองตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรมและน�าไปใช้ประโยชน์ได้	(K)

	 2.							นกัเรียนสามารถทดลองเก่ียวกบัความสว่างของหลอดไฟฟ้าท่ีได้จากจ�านวนเซลล์	ไฟฟ้าจากการต่อ 

แบบอนกุรมได้อยา่งเหมาะสม	(P)

	 3.	นกัเรียนสามารถน�า“ผงัมโนทศัน์”แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบตักิิจกรรม

การเรียนรู้	ได้	(A)

สาระส�าคัญ		นกัเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบั	การตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบแบบอนกุรมโดยบรูณาการความพอเพียง

สาระการเรียนรู้ 1. ความรู้	1.	ความสว่างของหลอดไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในวงจรไฟฟ้าขึน้อยู่กบัจ�านวนเซลล์ไฟฟ้า 

(ถ่านไฟฉาย)	 และลกัษณะการตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า	 2.	 จ�านวนเซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามากจะให้พลงังาน

ไฟฟ้ามาก	 ท�าให้กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านหลอดไฟฟ้ามากท�าให้หลอดไฟฟ้าสวา่งมากขึน้	 3.	 การตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบ 

อนกุรม	 เป็นการน�าเซลล์ไฟฟ้ามาตอ่โดยให้ขัว้บวกของก้อนแรกตอ่กบัขัว้ลบของก้อนท่ี	 2	 เรียงกนั	 จะท�าให้กระแส

ไฟฟ้าท่ีผา่นหลอดไฟฟ้ามากขึน้	หลอดไฟฟ้าจะสวา่งมากขึน้

 2. ทกัษะ / กระบวนการ / กระบวนการคดิ

	 1.	ความสามารถในการคดิ	การสงัเกต	การคดิวิเคราะห์	การจ�าแนกอยา่งเหมาะสม	(ใบงาน)

	 2.	ความสามารถในการสือ่สาร	การอธิบาย	การเขียน	การน�าเสนอ	(ตรงประเดน็เข้าใจงา่ย)

	 3.	ความสามารถในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม	(กระบวนการกลุม่)

	 4.	การใช้เวลาในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้อยา่งประหยดั	(พอประมาณ/เหมาะสม)

	 5.	การใช้วสัดอุปุกรณ์อยา่งประหยดั	(พอประมาณ/เหมาะสม)	

 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค์

	 พฤตกิรรมการเรียนรู้	 การท�างานร่วมกนัในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้	 ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนคณุธรรมพืน้ฐาน
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การจดักจิกรรมการเรียนรู้

ขัน้ที่ 1 การสร้างความสนใจ (Gaining Attention) (5 นาท)ี

	 1.	 ครูตัง้ค�าถามเก่ียวการใช้ไฟฉายและสว่นประกอบของไฟฉายและวิธีการตอ่วงจรของไฟฉาย	 เพ่ือให้ 

นกัเรียนได้อภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในห้องเรียน

ขัน้ที่ 2 การท�ากจิกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) (30 นาท)ี

	 1.	ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษาการตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม	และร่วมกนัอภิปรายก่อนท�า 

กิจกรรม	การตอ่ถ่านไฟฉาย	1	 ก้อน	และ	2	 ก้อนเรียงตอ่กนัในวงจรไฟฟ้า	หลอดไฟท่ีให้ความสวา่งของหลอดไฟฟ้า 

ในวงจรไฟฟ้าจะแตกตา่งกนัหรือไม	่

	 2.	 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ทดลองการตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม	 โดยการตอ่ถ่านไฟฉาย 

1	 ก้อนและ	2	 ก้อนเรียงตอ่กนัในวงจรไฟฟ้า	สงัเกตความสวา่งของหลอดไฟฟ้าและจดบนัทกึจากการทดลองท่ีได้พบ 

และสงัเกตเหน็

	 3.	ครูให้นกัเรียนทดลองการตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม	โดยใช้วสัดขุนาดตา่งๆ	กนั	 (สายไฟ 

ถ่านไฟฉาย	 หลอดไฟ)	 เพ่ือให้นกัเรียนสงัเกตและเปรียบเทียบแสงสวา่งท่ีเกิดขึน้จากการใช้สายไฟท่ีแตกตา่งกนัแล้ว 

จดบนัทกึ	(เพ่ือให้เกิดความฉกุคดิการใช้อยา่งเหมาะสมกนั)

	 4.	ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�า	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาคดิวิเคราะห์เป็นองค์รวมในการทดลองตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรมเพ่ือความเหมาะสมดงันี	้	

 

ความมุ่งหมาย(ใบงาน)

การตอ่เซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม

                              ความรู้                                                           คุณธรรม

																						วิธีการตอ่ไฟฟ้าแบบอนกุรม																																																			คณุธรรม	8	ประการ

ใช้วสัด	ุ(สายไฟ	ถ่านไฟฉาย	หลอดไฟ)	พอประมาณ

																			ประโยชน์																																										ประสทิธิภาพ																																										ปลอดภยั

ใช้วสัด	ุ(สายไฟ	ถ่านไฟฉาย	หลอดไฟ) 

ท่ีเหมาะสมให้แสงสวา่งเทา่กนั

เลอืกวสัด	ุ(สายไฟ	ถ่านไฟฉาย	หลอดไฟ) 

ท่ีสามารถท�าให้แสงสวา่งเทา่กนั

ให้แสงสวา่งท่ีพอดี	ไมล่ดัวงจร

ไมส่ิน้เปลอืง

ประหยัด
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ขัน้ที่ 3 การน�าเสนอและสรุปบทเรียน (Presentation and Summary) (25 นาท)ี

	 1.	ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่น�าเสนอ	(พดู/สือ่สาร)	สิง่ท่ีได้สงัเกตพบเหน็จากการทดลองและท่ีได้จดบนัทกึเพ่ือ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในห้องเรียน	 และครูให้ความรู้เพ่ิมเตมิเร่ืองเซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม	 เชน่	 โทรศพัท์ 

มือถือ	วิทย	ุฯลฯ

	 2.	 ครูให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงการใช้	 “ผงัมโนทศัน์”	 การประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ด้านการใช้วสัด	ุ (สายไฟ	 ถ่านไฟฉาย	หลอดไฟ)	 ในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้	และให้นกัเรียนสง่ใบงาน 

ในชัว่โมงตอ่ไป

ขัน้ที่ 4 ประเมนิ (Evaluation) 

	 1.	ประเมินความรู้จากใบงาน	(ความคิด)	และสงัเกตการน�าเสนอ	(พดู/สื่อสาร)	การต่อเซลล์ไฟฟ้าใน 

วงจรไฟฟ้าแบบอนกุรมโดยใช้	“ผงัมโนทศัน์”	การประยกุต์แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 2.	ประเมินความรู้จากการทดลองและจดบนัทกึของนกัเรียน	(การปฏิบตั	ิการใช้เวลา	การใช้สือ่/วสัด)ุ

	 3.	ประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน	(อยูอ่ยา่งพอเพียง)

ส่ือ/อุปกรณ์	 	 	 1.	 ถ่านไฟฉายหลายขนาด	2.	หลอดไฟฟ้าหลายขนาด	3.	 สวิตช์	 4.	 สายไฟท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั 

	 													พร้อมแจ๊คและคลปิหนีบสายไฟ


