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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ เพราะช่ วยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของตนให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ าด้ านเทคโนโลยี และการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ างรวดเร็ว ด้ ว ยผลจากความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่าง ๆ จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลก
โดยปัจจัยสาคัญที่จะเผชิญกบการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพคน จึง เน้น
การพัฒ นาคนให้มีศักยภาพที่จะแข่ง ขันในสัง คมยุคโลกาภิ วัตน์ โดยเน้นการเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในด้านแนวคิดที่ยึด “เด็ก
เป็น ศูนย์กลางของการเรียนการสอน” ให้ความสาคัญ กับ การพั ฒนาที่สมดุลทั้ง ด้านตัวคน สัง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒ นาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คน” เพื่อให้เกิดการ
พัฒนายั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง และ
ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โดยเน้ น ที่ อ งค์ ค วามรู้ ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญและสมรรถนะที่ เกิ ด กั บ ตั ว ผู้ เรี ย นเพื่ อ ใช้ ในการ
ดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st
Century Skills) (www.p21.org ) ที่ มีชื่อย่อว่าเครือข่าย P21 ซึ่ง ได้พั ฒ นากรอบแนวคิดเพื่ อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชานาญการ และความรู้เท่า
ทันด้านต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็น
ลาดับที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้เช่นการกาหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจการทา
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้ด้วยตนเองและ
การสอนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพนั้นครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ทาหน้าที่สอน (Instructor)
ครูต้องมีลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถทาหน้าที่เป็น
ผู้นานักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจากยุค
สมัยก่อนจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้อง
มีความรอบรู้มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้นแต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่
นักเรียนเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการองค์ความรู้
โดยมุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและสัมพันธ์
กันเป็น องค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนเห็น แจ้ง รู้จริง ในสิ่งที่ศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้
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สามารถสร้ างชิ้ น งานได้ อ ย่ างสร้า งสรรค์ และมีคุ ณ ค่ าตลอดจนรู้เท่ าทั น โลกอิน เตอร์เน็ ต และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมที่จะสามารถ
นามาช่ว ยพัฒ นาความสามารถในการพัฒ นาชิ้น งานที่ มีคุ ณ ภาพให้ กับ นักเรียน ซึ่ง วิธีการหนึ่ง ที่ มี
ประสิท ธิภาพในการแก้ ปัญ หาการเรียนการสอนคือวิธีการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมื อ
(Cooperative Learning) เป็ น วิ ธี ก ารที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นช่ ว ยเหลื อ กั น ในการเรี ย นรู้ โดยมี ก ารจั ด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการศึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ มีการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน (ทิศนา
แขมณี , 2545) และเป็นการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่
ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า (วัฒนาพร ระงับ
ทุกข์, 2542) มีขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิด เรียนรู้ ที่
จะทางานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนที่ต่างกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนง่ายขึ้น เป็นการลดบทบาทของครู ซึ่งครูเป็นเพียงผู้เตรียมกิ จกรรมการเรียนการสอนและเป็น
ผู้ให้คาแนะนาในการเรียน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เป็นเทคนิคที่ผู้สอนนิยมใช้คู่กับเทคนิคการสอน
แบอื่ น ๆ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เทคนิ ค การสอนที่ น ามาใช้ ร่ ว มกั น และส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นการสอนเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดคือเทคนิคการสอนแบบผังกราฟิก ซึ่ง เทคนิคการสอนแบบผังกราฟิกนั้นทาให้
นักเรียนได้ฝึกการตีความ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนักเรียนทาคู่กับเพื่อน หรือทาเป็นกลุ่ม อีกทั้งลักษณะ
เด่นของเทคนิคผังกราฟิกนั้นเป็นแบบของการสื่อสาร เพื่อใช้นาเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มาจากการนาข้ อมูล
ดิบหรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาทาการจัดกระทาข้อมูล ในการจัดกระทาข้อมูลต้องใช้ทักษะการ
คิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลาดับ การใช้ตัวเลข การ
วิเคราะห์ การสร้างแบบแผน จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพื่อนาเสนอข้อมูลที่จัดกระทาแล้ว
ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้นาเสนอต้องการ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิด
ซึ่งมีมากมายหลายประการ สามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่ ขาดกระบวนการคิด ขาดทักษะการ
แสวงหาความรู้ ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ขาดทักษะในการวางแผน ทักษะการทางาน ไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้ วยตนเอง อีกทั้ง ขาดทักษะการสรุปความคิดรวบยอดซึ่ง ถือเป็ น
เป้าหมายหลักในการเรียน
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาและกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบอินโฟ
กราฟิกจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
โนนหันวิทยายน ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบวางแผนการพัฒนาดังนี้
1. สารวจข้อมูลพื้นฐาน
2. ออกแบบการพัฒนา
3. ทดลองใช้
4. สรุปผลการพัฒนา
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ างและหาประสิ ท ธิภ าพของแผนการจัด การเรีย นรู้บู รณาการหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิกเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เครื่องมือสอนคิดเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ
70
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการถอดบทเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนือ้ หาที่ใช้ในการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเนื้อหาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชา งานกราฟิกพื้นฐานที่นามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัด
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดจานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
โนนหันวิทยายน อาเภอชุมแพ จัง หวัดขอนแก่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาค
เรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 16 คน
3. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้
3.1 ตั วแปรอิส ระ คื อ การจั ด การเรีย นรู้ บู รณาการหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิด
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.2 ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก
4. การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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5. ข้อตกลงเบื้องต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้สาหรับการ
เรียนการสอนปกติ
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่คละความสามารถ โดยจับคู่นักเรียนที่มีความสามารถเก่ง
คู่กับอ่อน ปานกลางคู่ปานกลาง เพื่อนคู่คิดร่วมกันสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันเองเพื่อให้
เกิดความเข้ าใจที่ ตรงกัน สร้างความรู้ใหม่สรุป เป็ นความคิด รวบยอด ออกแบบและจัดท าชิ้น งาน
ร่วมกัน การวัดผลประเมินตัดสินจากผลงานกลุ่ม
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เป็นเทคนิ คการเรียนแบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่ งปั น
ความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงนาความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้น
เรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้น
3. เครื่องมือการสอนคิด หมายถึง เครื่องมือการสรุปการคิดที่สื่อสารออกมาเป็นรูปภาพหรือ
ไดอะแกรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เครื่องมือการสอนคิดทาให้นักเรียนได้ฝึกการ
ตี ค วาม การวิ เคราะห์ การตั ด สิ น ใจ การจั ด กระท าข้ อ มู ล สรุ ป ประเด็ น ความรู้ การคิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ างสรรค์ และทั ก ษะการน าเสนอความคิ ด รวบยอดจะมี
ประสิทธิภาพมากเมื่อนักเรียนช่วยกันทาเป็นคู่กับเพื่อนหรือทาเป็นกลุ่มและใช้ร่วมกับเทคนิคการสอน
อื่น ๆ
4. ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก หมายถึง
7. ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบผลการประเมิน ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิด
2. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปผแบบการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้วิจัยได้ รวบรวมหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับ การจัดการเรีย นรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับ เครื่องมือการสอนคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่ง เป็น
หัวข้อดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสอนคิด
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส
ชี้ แ นะแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่ า 30 ปี ตั้ ง แต่ ก่ อ น
วิกฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจ และเมื่ อ ภายหลั ง ได้ ท รงเน้ นย้ าแนวทางการแก้ไ ขเพื่ อ ให้ รอดพ้ น และ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระ
ราชดารัสไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency economy คาว่า Sufficiency economy
นี้ไม่ มีในต าราเศรษฐกิจ จะมี ได้อย่างไร เพราะว่าเป็ นทฤษฎีใหม่ Sufficiency economy นั้น ไม่ มีใน
ตารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจก็หมายความว่าเราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” (พระ
ราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542)
(http://www.moe.go.th/sufficiency/,2554 : 2554 )
จากกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่อัญ เชิญ มากล่าวอ้าง
จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านตรัสไว้ คือ แนวคิดที่ทรงย้าเตือนให้พสกนิกรของ
พระองค์มีจิตสานึกในการดารงชีวิตอย่างมีสติ ตั้งอยู่บนเหตุและผล มีความพอประมาณในความ
ต้องการ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากกระแสพระราชด ารั ส แห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ เกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีห น่วยงานและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีก ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (2548) ได้ให้ คานิยาม
เกี่ ยวกั บเศรษฐกิ จพอเพี ยงว่ า เศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นปรั ชญาชี้ ถึ งแนวการด ารงอยู่ และปฏิ บั ติ ตนของ
ประชาชนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ โลกยุค
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โลกาภิวัตน์ ความพอเพี ยง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึง ความจาเป็น ที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่า งยิ่งใน
การนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
อภิชัย พันธเสน (2549) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิด
ในการดาเนินชีวิตที่ต้องประกอบด้วย ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่
จาเป็นต้องกระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดร้อน แต่ที่สาคัญที่สุดก็จะต้องมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผล
ในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไม่โลภจนเกินไป ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น
ปรีย านุช พิ บู ลสราวุธ (2549) ให้ค วามหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง คื อ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตน
และการดาเนินชีวิตอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่
2. ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทาง
สายกลางในการปฏิบัติ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
4. มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง
5. ปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพี ยรพยายาม แบ่ ง ปัน มีสติ ปัญ ญา มี วินัย พึ่ ง ตนเอง
แบ่งปัน เอื้ออาทร รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ,
2550)
2.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเป็น โดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

7

2.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
2.3 คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน
ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้ น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
2.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องการอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้ าน ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เหล่ านั้ น มาพิ จารณาให้ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2) เงื่อนไขคุ ณ ธรรม ที่ จะต้ อ งเสริ มสร้าง ประกอบด้ วย มี ค วามตระหนัก ใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
2.5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่ สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 1

8

ทางสายกลาง
พอประมาณ

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการวางแผนและดาเนินการ

มีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สติ
ปัญญาแบ่งปัน ไม่เบียดเบียน

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)
จากแผนภาพสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง
ที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่
จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่ง จะต้องอาศัยความรอบรู้
รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียง
การประหยัด แต่เป็นการดาเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์
ที่มีการแข่งขันสูง
3. ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ให้ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
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1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับการขจัดความยากจนและ
การลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอานาจของชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรต่าง ๆ ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการดาเนินงานบนรากฐานของความพอเพียง
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสาคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ
5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของชาติ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้
เหมาะสม
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยการพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุข
พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง มีศักยภาพ มีทางเลือก ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตเมตตา และจิตสาธารณะ
จากความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแนวคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตให้อยู่รอดในสภาวการณ์ของโลก
ยุคโลภาภิวัตน์ และสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีหลักคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคู่
กับการดาเนินชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวคิ ดในการกาหนดนโยบายเพื่อการบริหารตั้งแต่ระดับบุคคล
ชุมชน หน่วยงานองค์การต่าง ๆ สถาบัน จนถึงระดับรัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารประเทศ
4. การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญกับการให้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะ
ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ความ
ตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติดี
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้ วน
พอเหมาะกับทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารงรักษา
ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (ปรียานุช พิบูลย์
สราวุธ, 2550)
กระทั่ ง ประเทศไทยได้ ป ระสบกั บ ภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ.2540
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ได้ มีก ระแสพระราชดารัส เมื่ อวั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ.2540
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ความตอนหนึ่งว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญ
อยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็ นอยู่อย่างพอมีพ อกิน แบบพอมี พอกินหมายความว่า
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง” จากกระแสพระราชดารัสดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรง
ชี้ แ นะแนวทางส าหรั บ การฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ในสภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ได้ ท รงคุ ณ ค่ า ยิ่ ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
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ด้วยความสาคัญแห่งกระแสพระราชดารัสดังกล่าวนาไปสู่การกาหนดเป็นหลักการและ
นโยบายเกี่ยวกับการพั ฒนาประเทศของรัฐดัง ปรากฏอยู่ในเอกสารสาคัญ เช่น รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ และมาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารดาเนิ น การตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อพัฒ นาคนไทยให้เป็น มนุษย์ ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่ยังคงนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับ
การพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากพันธกิ จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ระบุสิ่งที่ต้องดาเนินการไว้ว่า เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกาหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คณะทางานสังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กระทรวงศึก ษาธิการในฐานะหน่ วยงานหลั กในการพัฒ นาคนและสร้างเยาวชนให้ มี
คุณภาพของประเทศ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ปรากฏใน
นโยบายของรัฐดังกล่าว โดยเฉพาะการให้ความสาคัญ กับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งเน้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ
จึงจัดทายุทธศาสตร์เพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่ งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม และ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้
มีความต่อเนื่องและยั่งยืนนาสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามแนว
พระราชด ารัสและนโยบายรัฐบาล รวมทั้ ง เป็นจุด เริ่มต้นของการผลักดัน ให้ป ระเทศชาติโดยรวม
พัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
ซึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะใช้คุณธรรมเป็น พื้นฐาน
ของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เชื่ อมโยงความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นการศึ กษา สถาบั นครอบครัว ชุ ม ชน
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สถาบันทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการขับเคลื่อน ดังนี้
4.1 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550 :) ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ดังนี้
1) วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษานาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
2) วิสัยทัศน์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ่ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาในการน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3) เป้าหมาย
ระยะที่ 1 ปี 2550 กาหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
ต่ากว่า 80 แห่ง
ระยะที่ 2 ปี 2551 – 2552 พัฒ นาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่
เป็ น แบบอย่างในการจัด กระบวนการเรียนการสอนและการบริห ารจั ดการตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด 800 แห่ง
ระยะที่ 3 ปี 2553 – 2554 พั ฒ นาให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
พ.ศ.2550 – 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการขับเคลื่อน
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษา
2) จัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอนทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามลาดับ โดยเริ่มให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
บุคคลและครอบครัว รู้จักนาไปประยุกต์ใช้ นาไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
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3) จัดทาแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการขับเคลื่อน
1) อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย
แนวทางการขับเคลื่อน
1) ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 1:10 แห่ง ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
2) ให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน
การดาเนินงานของเครือข่าย
3) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการขับเคลื่อน
1) เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาโดยจัดทาสื่อรูปแบบต่าง ๆ
2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
แนวทางการขับเคลื่อน
ในการติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการดาเนินงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับ
ภูมิภาค และระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
2) กาหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือ และคู่มือในการติดตามและ
ประเมินผล
3) ดาเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
5) ภาพความสาเร็จ
ภาพความสาเร็จการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกาหนดไว้ ดังนี้
1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการ
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2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมนาความรู้และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ผู้ปกครอง ชุมชน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวทางพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการฝึกให้คิด พูด ทา อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร บนหลักเหตุผล
ไม่ประมาท โดยใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละ
คนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และมีค่านิยมที่ดี
งาม ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550)
4.3 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2550 : 3)
1) เป้าหมายสาคัญของการขับเคลื่อน คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
การใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็น
ไทย การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการได้ใน 2 ส่วน
(1) การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
(2) การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน
การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรที่สาคัญในการถ่ายทอด
ความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความ
พอเพียง ไม่พอเพียงของตนเองได้ และทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
5. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ความหมายของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง หมายถึ ง เอกสารการสอนที่ ใช้เป็ นแนวทางให้ผู้ ใช้ไ ด้ศึกษาท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามเพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานใกล้เคียงมากที่สุด เป็น
การเรียนที่กาหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนา 3 หลักการ 2 เงื่อนไขมาใช้ในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานกิจกรรม เรียงลาดับจากเนื้อหา
ง่ายไปหายาก
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5.1.1 แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้สาหรับครู
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
2. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
3. เครื่องมือการสอนคิด
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จิตวิทยาในการสอน

คุณธรรมของครู
1. มีความรัก เมตตาศิษย์
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความยุติธรรม
4. ตรงต่อเวลา

ตาราง 3 แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
หลัก
พอเพียง
พอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
-งานและพลังงาน สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด เหมาะสมกับเวลา
ที่กาหนดและวัยของผู้เรียน
เวลา
การจัดกิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

แหล่งเรียนรู้/
ฐานการเรียนรู้
การประเมินผล

-กาหนดเวลาของแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน
-แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจานวน
นักเรียน
-กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
-มอบหมายภาระงานเหมาะสมกับ
ความสามารถผู้เรียนและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้
-สื่อ อุปกรณ์ ใบงานกิจกรรม
เหมาะสมกับเวลาและเพียงพอกับ
จานวนนักเรียน

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-ต้องการให้ผู้เรียนรู้ความหมาย
ความสาคัญของเรื่อง งานและ
พลังงาน

-สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ แทนเนื้อหา
-มีรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ที่
น่าสนใจ
-กาหนดเวลาแต่ละกิจกรรมให้เกินจริง
เล็กน้อยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดระหว่างจัดกิจกรรม
-แบ่งกลุ่มคละความสามารถชอง
นักเรียน
-เตรียมชุดการเรียนรู้ให้พร้อม
-สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้
-ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามภาระงานที่กลุ่ม
มอบหมาย
-เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด
-ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างชิ้นงานได้
-ต้องการให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้จริงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่กาหนด

-เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการจัด
กิจกรรม
-มีลาดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
-ห้องเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมที่
-ต้องการให้นักเรียนใช้ห้องเรียน -เตรียมห้องเรียนและชุดการเรียนรู้ให้
กาหนด
และชุดการเรียนรู้มาใช้ในการ
พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
-ชุดการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม สร้างชิ้นงานตามตัวชี้วัด
-จัดทาแบบประเมินผลงานและ
-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ - วางแผนการวัดและประเมินผลตาม
ประเมินพฤติกรรมได้เหมาะสมกับ ตามเป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนของกิจกรรม
เป้าหมายการเรียนรู้
- แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
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ความเที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด

5.1.2 แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียน

- Infographic
- ถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ.

ผล

1. ความสามัคคีในกลุ่ม
2. ความรับผิดชอบ
3. แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1.วางแผนการทางานกลุ่มอย่างละเอียดเป็น

1.นักเรียนกาหนดหน้าที่ของสมาชิกภายใน

1.นักเรียนนาผลการปฏิบัติงานมา

กลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน
2. นักเรียนวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรม
3. นักเรียนสร้างInfographicได้เหมาะสมกับ
โปรแกรม วัสดุอุปกรณ์และเนื้อหา

วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อ
อธิบายสรุปการปฏิบัติงาน
2. นักเรียนสามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ตอบคาถามในชุดคาถามได้
อย่างมีเหตุผล

ขั้นตอน
2. เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการทางานได้ครบถ้วน
3. ศึกษาวิธกี ารสร้าง Mind Mappingให้เข้าใจก่อน
การสร้างชิ้นงาน

--ความรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้ - การทางานร่วมกับผู้อื่น - มีความรู้ในการดูแลรักษาความ
งานโปรแกรมโฟโต้ช้อป
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สะอาดการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
เพื่อให้งานสาเร็จตามเวลา ของห้องปฏิบตั ิการหลัง
การใช้งานและเลือกวัสดุอุปกรณ์
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า

- มีวิธีการใช้โปรแกรมโฟ - ทางานร่วมกันภายในกลุ่ม
โต้ช้อป

ตามที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จและมีความสุข

- เห็นความสาคัญของการใช้ - มีความรับผิดชอบต่อการ
อุปกรณ์การทดลอง อย่าง ทางานของกลุ่ม
- ยอมรับความคิดเห็น
ปลอดภัยและคุ้มค่า
ซึ่งกันและกัน มีความ
เสียสละอดทน

- รู้จักวัสดุให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม

- มีจิตสานึกในการรักษา

สภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเป็น
ระเบียบ

วัฒนธรรมท้องถิ่น
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แบ่งปันช่วยเหลือกัน
ในสังคม

-นาวัฒนธรรมในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการทดลองได้
อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้เฟื้อเผื่อแผ่
และแบ่งปัน

- เห็นความสาคัญของวัสดุอุกรณ์

ที่มีอยู่ เห็นความสาคัญของ
การทางานเป็นหมู่คณะ ตระหนัก
ในการช่วยเหลือเกื้อกูล อื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
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5.2 การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน ปัญหาการติดเกมกลายเป็นวิกฤติที่รุนแรงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและใกล้ตัว
เรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและแอบพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นไปได้โ ดยง่ายทาง
สมาร์ทโฟนซึ่งมีอยู่แทบทุกคน ทาให้นักเรียนหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเกือบตลอดเวลา การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทาได้เพียงใช้มาตรการรณรงค์ส่งเสริมและจูง
ใจ หากเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคตินาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จริง โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา
ไม่ใช่เกิดจากกฎ ข้อบังคับ หรือคาสั่งแต่ต้องเกิดจากอุปนิสัยพอเพียงของตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดารัสแก่ชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อ ย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ที่มาของนิยาม 3 หลักการ 2 เงื่อนไข โดย 3 หลักการแบ่งออกเป็น ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และความมีภูมิ คุ้มกั นที่ ดีในตัว ในส่ วนของ 2 เงื่อนไขนั้ นก็ คือความรู้และคุณ ธรรมครูผู้สอนจึง ได้
สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การยกตัวอย่าง การสารวจข้อมูล การสอบถาม เน้นการปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนสามารถทา
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เกี่ย วกั บการเลือ กทากิจกรรมในเวลาว่างที่เหมาะสมกับตนเองหรือ ครอบครัวปลูกฝัง ให้
ผู้เรียนมีวิธีปรับเจตคติ อุปนิสัย และพฤติกรรมในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีการวัดผลการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. การสอนคิด
2.1 ความหมายของการสอนเน้นกระบวนการคิด
ความหมายของคาว่า “คิด” ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิต, 2546)
อ้างใน ณรงค์ กาญจนะ (2553 : 1) ว่าหมายถึงทาให้ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็น
เรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548 : 63) กล่าวว่า การคิดคือ กิจกรรมทางความคิดที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะเจอะจง เรารู้ว่ากาลังคิดเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และสามรถควบคุมให้คิดจน
บรรลุเป้าหมายได้ กล่าวคือ การคิดเป็นการจัดการข้อมูลที่สมองได้รับให้อยู่ในรูปแบบเหมาะสม โดย
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แปลข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ สู่รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในขณะใช้ความคิดสมองจะนาเอา
ข้อมูล ความรู้ อารมณ์ และความต้องการ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ในสิ่งที่ปรารถนาจะได้รบั
เช่น ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการตอบคาถามหรือการแก้ปัญหา หรือช่วยนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ณรงค์ กาญจนะ (2553 : 2)สรุปความหมายของการคิดว่า การคิดหมายถึง การทาให้
ปรากฏเป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ดังนั้นการคิดจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆโดยมีการจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสารซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งเร้าใหม่ ที่ไปได้ ทั้งใน รูปแบบ ธรรมดาและสลับซับซ้อน ผลจากการ
จัดระบบสามารถ แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ การ
สอนแบบเน้นกระบวนการคิดจึงเป็นส่วนสาคัญที่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้ความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดของตนเองเป็นสาคัญ

2.2 วัตถุประสงค์ของการสอนเน้นกระบวนการคิด
ความนัยหนึ่งของการสอน คือ การพัฒนาทักษะกระบวนการของผู้เรียน หากคนเราถ้ารู้จัก
วิธีคิดหรือคิดเป็นก็จะแก้ไขปัญหาหรือดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักเรียน
ซึ่งเป็นเยาวชน เป็นกาลังของชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ต้อง
ได้รับการฝึกฝนในการคิด จนก่อเป็นทักษะสาหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้
เฉลิม มลิลา (2526 : 152-153) อ้างใน ณรงค์ กาญจนะ (2553 : 3-4) ความว่า
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการคิดของนักเรียน มีดงั นี้
1. มุ่งให้นักเรียนรู้จักคิด และคิดเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
2. มุ่งให้นักเรียนรู้จักฝึกหัดใช้การพิจารณาสังเกตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และ
ประสบการณ์เบื้องต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริง และการ
กาหนดข้อสมมติฐาน ในขั้นต่อไป
3. มุ่งให้นักเรียนรู้จักวิธกี ารจาแนกองค์ประกอบที่สาคัญ และรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่
สาคัญของข้อเท็จจริง ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งนาไปสู่การกาหนดความคิดได้อย่างถูกต้อง
4. มุ่งให้นักเรียนรู้จักความคิดอย่างมีระบบในรูปของการสร้างความคิดรอบยอด หรือมโน
ทัศน์และหลักการ
5. มุ่งให้นัดเรียนรู้จักวิธีการ และฝึกตัดสินใจอย่างมีระบบ โดยอาศัยแนวความคิด และ
หลักการที่ถูกต้องเหมาะสม
6. มุ่งให้นักเรียนมีความสารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนโดยอาศัยหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม
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7. มุ่งให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งแนวความคิด และหลักการสิ่งต่าง ๆ ทั้งเป็นรูปธรรม
และนามธรรมได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล
8. มุ่งให้นักเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง เพื่อสรุปแนวความคิดจาแนกความต่าง
9. มุ่งให้นักเรียนรู้จักวิธีการสังเคราะห์ข้อเท็จจริง เพื่อสรุปแนวความคิด และหลักการ
10. มุ่งให้นักเรียนรู้จักวิธีการประเมินค่าข้อเท็จจริง เพื่อสรุปแนวความคิด และหลักการ
11. มุ่งให้นักเรียนฝึกหัด และมีความคิดสร้างสรรค์
12. มุ่งให้นักเรียนฝึกหัด และค้นพบประสบการณ์ด้วยตนเอง
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาความคิดของนักเรียนนั้น มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
หลายประการที่สาคัญ ได้แก่ มุ่งให้นักเรียนรู้จักคิด และคิดเป็น กล่าวคือ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และรูปแบบการคิดแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจอย่างมีระบบ มีความถูกต้อง นาไปสู่การค้นพบที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ทักษะกระบวนการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ ดาเนินชีวิตประจาวัน และประกอบ
อาชีพต่อไปในอนาคต

2.3 ประโยชน์ของการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด
ณรงค์ กาญจน (2553 : 4-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการ
คิด หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด โดยแบ่งเป็น ประโยชน์ต่อนักเรียน
และประโยชน์ต่อครูผู้สอน ดังนี้
ประโยชน์ต่อนักเรียน
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ดี
3. นักเรียนสามารถคิดได้ถูกต้องเหมาะสม ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
4. นักเรียนคิดได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจและจาเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ทาให้ความรู้คงทน
และการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
ประโยชน์ต่อครู
1. เมื่อนักเรียนมีทักษะการคิด ครูสามารถสอนได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลงในการอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจ
2. ทาให้บรรยากาศการเรียนน่าสนใจ ปัญหาด้านการจัดชั้นเรียนน้อยลง
3. เมื่อนักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนก็จะมีน้อยทาให้สอนได้
อย่างสนุก
4. ครูเหนื่อยน้อยลง ทาให้มีพลังเหลือที่จะพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
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การสอนแบบเน้นกระบวนการคิดมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งทางคณะผู้จัดทา
รายงานได้รวบรวมรูปแบบการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดมาหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบ KWL ,
KWL Plus , KWDL , KWLH , KWLH Plus , 5E และ 7Eรูปแบบวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ
คิดเหล่านี้
3. การเรียนแบบร่วมมือ
1. เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share)
เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปัน
ความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงนาความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้น
เรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้นมีขั้นตอนดังนี้
๑) ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาสั้น ๆ หรือโจทย์คาถามกับผู้เรียนทั้งชั้น
๒) ผู้เรียนแต่ละคนหาคาตอบด้วยตนเองโดยลาพังอย่างอิสระ สัก 1-2 นาที
๓) ผู้เรียนจับคู่แบบคละความสามารถ ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ผลัดกันเล่า
ความคิดหรือคาตอบของตนให้เพื่อนฟัง จนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกัน
๔) ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายคาตอบ นาผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนฟังทั้ง
ชั้นเพื่อหาข้อสรุปของประเด็นคาถามจากผู้เรียนทั้งชั้น
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share)ประกอบ ด้วย ๓ ส่วน ดังไดอะแกรม
ต่อไปนี้

๑) Thinkเป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่างๆการกล่าวนาถึง
สาระสาคัญของบทเรียนรวมทั้งการแนะนาให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องที่จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไป ใน
ขั้นนี้จะต้องดาเนินการทั้งชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและประสานความคิดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๒) Pairเป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกันให้สามารถศึกษาบทเรียนได้สาเร็จ
ลุล่วงและสามารถค้นหาคาตอบของประเด็นปัญหาที่ต้องการได้ การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนย่อยๆดังนี้
๑) Motivation ขั้นตอนการนาเข้าสู่บทเรียน
๒) Information ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้นหรือจากใบความรู้
๓) Application ขั้นการทดสอบความสาเร็จในการเรียนรู้
๔) Progress ขั้นตอนการประเมินผลความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
๓) Share เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการทาการสลายกลุ่ม
ผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาคาตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
สรุปผล และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อสรุปหรือ
เสนอแนะใดๆต่อผู้สอนได้
4. Infographic
4.1 INFOGRAPHICคืออะไร
Infographic มาจากคาว่า Information + graphic อินโฟกราฟิกจึงหมายถึง การ
นาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนั้นอาจประกอบด้วย
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
เข้าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ สื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมด
ได้
การออกแบบอินโฟกราฟิก คือการนาข้อมูลมาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
ภาพสามารถเล่าเรื่องได้ มีองค์ประกอบสาคัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วสรุป
วิเคราะห์ เรียบเรียง ทาให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็นการลดเวลาในการ
อธิบายโดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบ
4.2 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) แบ่งได้ 2 ส่วน
ด้านข้อมูล ต้องมีความหมาย น่าสนใจ เป็นความจริง และมีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ มีรูปแบบสวยงาม ออกแบบให้เข้าใจง่าย มีความดึงดูดใจ ใช้ได้
งานจริง
4.3 การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ
- เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว
เมื่อกาหนดหัวข้อแล้วก็ควรเป็นข้อมูลของสิ่งนั้น มีข้อมูลอย่างชัดเจน จะช่วยให้ผู้ชม
และผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและไม่สับสน
- ออกแบบให้เข้าใจง่าย
ข้อมูลภายในต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หรืออัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทาให้เกิด
การตีความที่ผิดพลาดได้
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- ข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญ
การออกแบบต้องไม่ทาเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็นการทาลายข้อมูลส่วนที่ไม่
จาเป็น ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง
- ข้อเท็จจริงถูกต้อง
การให้ข้อมูลถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดก็จะลดความน่าเชื่อถือ
ของอินโฟกราฟิก
ให้อินโฟกราฟิกเล่าเรื่อง
อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวของมันเอง ซึง่ สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
- การออกแบบที่ดีจะทาให้มีประสิทธิภาพ
ออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ ช่องว่าง ทั้งหมด
นี้มีความสาคัญในการออกแบบ
- ใช้สีดึงดูดความสนใจ
สีเป็นองค์ประกอบสาคัญที่กระตุ้นให้มีผู้สนใจอินโฟกราฟิก ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สี
เพื่อให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ออกแบบ ไม่จาเป็นต้องมีสีสันมาก อินโฟกราฟิกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็
มีประสิทธิภาพ
- ใช้คาพูดกระชับ
ข้อความสั้น กระชับ ตรงจุดหมาย จะทาให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ หรือใช้การ
เปรียบเทียบตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจ
- ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข
ถ้าภายในอินโฟกราฟิกมีตัวเลขประกอบอยู่ ก็ควรตรวจสอบความถูกต้อง และการจัด
ระเบียบ ตัวเลขไหนควรมีอยู่หรือควรเอาออกไป เพื่อให้อินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทาไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก
เพื่อให้ผู้ที่เข้าชม สามารถเปิดดูและดาวน์โหลดได้ง่าย นาไปใช้งานได้ตามความสะดวก
และไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพ ควรใช้รูปภาพที่มีไฟล์คุณภาพสูงเพื่อดึงดูดผู้ชม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดซึ่งมีมากมายหลายประการ สามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การออกแบบอินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนผู้วิจัย
ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แบบแผนการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การดาเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2555)ดังตาราง 1
ตาราง 1 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design
ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง
T1
X
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ

ทดสอบหลังเรียน
T2

T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
X
แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)
เรื่อง งานและพลังงาน
T2
แทน การสอบหลังเรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการดาเนินการครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจานวน
1 ห้องเรียน รวม 16 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1(1)โรงเรียน
โนนหันวิทยายน อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 1
ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 16 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 4 ชนิด ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การตั้งคาถาม
กระตุ้นคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดและเครื่องมือการสอนคิด มี
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างอินโฟกราฟิก จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างbackgroundและแบบร่าง จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแทรกภาพและข้อความ จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตกแต่ง จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การถอดบทเรียน จานวน 2 ชั่วโมง
3.2 แบบประเมินความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก
3.3 แบบประเมินการถอดบทเรียน
3.4 แบบประเมินเครื่องมือการสอนคิด
4. การดาเนินการทดลอง
การดาเนินการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมายตาม
แบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
1. ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงการจัดการเรียนรู้ตาทมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดที่พัฒนาขึ้น
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดหน่วยการ
เรียนรู้การประยุกต์ใช้งานกราฟิกเก็บคะแนนจากการใบงาน และการนาเสนองาน
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัน /เดือน/ปี
เรื่องที่
เรื่อง
จานวนชั่วโมง
3 ม.ค.63
1
รู้จักกับอินโฟกราฟิก
2
6 ม.ค.63
2
การออกแบบอินโฟกราฟิก
2
10 ม.ค.63
3
การสร้างโครงร่างอินโฟกราฟิก
2
13 ม.ค.63
4
การแทรกภาพและข้อความ
2
17 ม.ค.63
5
การตกแต่ง
2
20 ม.ค.63
6
การถอดบทเรียน
2
รวม
12
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5. วิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (ล้วน
สายยศ. 2543 : 168)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 -5.00
หมายความว่า
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 -4.49
หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 -3.49
หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 -2.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 -1.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในงานศึกษานี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2. วิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้นาคะแนนการประเมินทักษะการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากประเมินของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ ( ล้วน สายยศ. 2543 : 168 )
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 -5.00
หมายความว่า
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 -4.49
หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 -3.49
หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 -2.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 -1.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในงานศึกษานี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐานดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย ( X ) คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)
X

=

X

N

เมื่อ
แทน
คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
 X แทน
N
แทน
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106)
X
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S.D. =
เมื่อ

x
x

N

S.D.
2

N  x 2  ( x ) 2
N ( N  1)

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับ
เครื่องมือการสอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนผู้วิจัยนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การสร้ างและหาประสิท ธิภ าพของแผนการจั ดการเรียนรู้บู รณาการหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
2. เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิกเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
3. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เครื่องมือสอนคิดเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
4. เปรียบเทียบความสามารถในการถอดบทเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงและการเรีย นแบบร่วมมื อ โดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่คิ ด ร่วมกับ เครื่อ งมื อ การสอนคิ ดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการ
สอนคิดในหน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้งานกราฟิก ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หั ว หน้ า งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละรอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิก
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ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิกเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิกเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
ชื่อ-สกุล
นายคงเดช
นายพลกฤษณ์
นางสาวจีรนันท์
นายคามินทร์
นายธนวัฒน์
นายประภวิษณุ์
นายรัฐกิจ
นายสนทยา
นางสาวช่อผกา
นางสาววนิดา
นางสาวศศิวิมล
นางสาวสุภัทรตา
นายพศวัต
นางสาวพิกุล
นางสาวมาริสา
นางสาวสุดารัตน์
รวม
เฉลี่ย
ร้อยละ

เกิดโภคา
ดอกไม้งาม
สีน้อย
บุญปก
เนื่องชุมพล
มาตา
กุดั่น
มูลลา
สุขยอด
เขาเขียว
ง่อนไถ
นามวงษ์
ชานาญรบ
ทวีศิลป์
สาราญรมย์
เทียนชัย

ผลการประเมินอินโฟกราฟิก
ผลงาน ความ
ความ
ความคิด
ถูกต้อง สวยงาม ร่วมมือ สร้างสรรค์
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
60
56
62
58
3.75
3.50
3.87
3.63
93.75 87.50 96.87 90.62

รวม

ร้อยละ

13
13
12
16
16
15
16
15
15
15
15
15
16
12
16
16
236

81.25
81.25
75
100
100
93.75
100
93.75
93.75
93.75
93.75
93.75
100
75
100
100
1475
92.19

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินการสร้างอินโฟกราฟิก โดยรวมร้อยละ
92.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการประเมินมากที่สุดคือความร่วมมือ (ร้อยละ
96.87 รองลงมาคือ ผลงานถูกต้อง (ร้อยละ 93.75ความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 90.62 และ
ความสวยงาม (ร้อยละ 87.50) ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เครื่องมือสอนคิด
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ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เครื่องมือสอนคิดเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
ตาราง 4เปรียบเทียบความสามารถในการ.ใช้เครื่องมือสอนคิดเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
ชื่อ-สกุล
นายคงเดช
นายพลกฤษณ์
นางสาวจีรนันท์
นายคามินทร์
นายธนวัฒน์
นายประภวิษณุ์
นายรัฐกิจ
นายสนทยา
นางสาวช่อผกา
นางสาววนิดา
นางสาวศศิวิมล
นางสาวสุภัทรตา
นายพศวัต
นางสาวพิกุล
นางสาวมาริสา
นางสาวสุดารัตน์
รวม
เฉลี่ย
ร้อยละ

เกิดโภคา
ดอกไม้งาม
สีน้อย
บุญปก
เนื่องชุมพล
มาตา
กุดั่น
มูลลา
สุขยอด
เขาเขียว
ง่อนไถ
นามวงษ์
ชานาญรบ
ทวีศิลป์
สาราญรมย์
เทียนชัย

รูปแบบ
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
50
3.13
78.13

ผลการประเมิน Diagram
เนื้อหา การ
ความ ตรงต่อ
นาเสนอ สวยงาม เวลา
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
56
58
55
55
3.5 3.63 3.44 3.44
87.5 90.63 85.94 85.94

รวม

ร้อยละ

15
75
15
75
15
75
20
100
19
95
17
85
20
100
17
85
17
85
18
90
17
85
18
90
19
95
15
75
19
95
19
95
280 1400
87.50

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินการใช้เครื่องมือสอนคิด (Diagram) โดยรวม
ร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลพบว่าสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการประเมินมากที่สุดคือการนาเสนอ
(ร้อยละ 90.63) รองลงมาคือ เนื้อหาถูกต้อง (ร้อยละ 87.50)ความสวยงามและการตรงต่อเวลา
(ร้อยละ 85.94) และ รูปแบบ (ร้อยละ 78.13) ตามลาดับ
4. เปรียบเทียบความสามารถในการถอดบทเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70
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เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ถอดบทเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
ตาราง 5เปรียบเทียบความสามารถในการถอดบทเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย 70

ชื่อ-สกุล
นายคงเดช
นายพลกฤษณ์
นางสาวจีรนันท์
นายคามินทร์
นายธนวัฒน์
นายประภวิษณุ์
นายรัฐกิจ
นายสนทยา
นางสาวช่อผกา
นางสาววนิดา
นางสาวศศิวิมล
นางสาวสุภัทรตา
นายพศวัต
นางสาวพิกุล
นางสาวมาริสา
นางสาวสุดารัตน์

เกิดโภคา
ดอกไม้งาม
สีน้อย
บุญปก
เนื่องชุมพล
มาตา
กุดั่น
มูลลา
สุขยอด
เขาเขียว
ง่อนไถ
นามวงษ์
ชานาญรบ
ทวีศิลป์
สาราญรมย์
เทียนชัย

ผลการประเมินการถอดบทเรียน
รูปแบบ เนื้อหา การ
ความ ตรงต่อ
นาเสนอ สวยงาม เวลา
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
48
48
56
49
59
3
3
3.50 3.06 3.69
75
75 87.50 76.56 92.19

รวม

เฉลี่ย

15
15
16
17
18
17
17
17
16
17
16
17
18
15
18
18
267

75
75
80
85
90
85
85
85
80
85
80
85
90
75
90
90
1335
82.19

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมร้อยละ 82.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการ
ประเมินมากที่สุดคือ การตรงต่อเวลา (ร้อยละ 92.19) รองลงมาคือ การนาเสนอ (ร้อยละ 87.50)
รูปแบบ เนื้อหาและความสวยงาม (ร้อยละ 75) ตามลาดับ

บทที่ 5
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนโนนหันวิทยายน สรุป อภิปรายผลได้ดังนี้
1. สรุปผลการอภิปราย
1.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนผลการศึกษาพบว่าผู้วิจัยดาเนินการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดในหน่วยการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้งานกราฟิก ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
1.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีผลการประเมินการสร้างอินโฟกราฟิก สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
รายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการประเมินมาก
ที่สุดคือความร่วมมือ รองลงมาคือ ผลงานถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ และ ความสวยงาม ตามลาดับ
1.3 ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการใช้ เครื่ อ งมื อ สอนคิ ด ผลการวิ จั ยพบว่ า

นักเรียนมีผลการประเมินการใช้เครื่องมือสอนคิด โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านที่ ได้รับการประเมินมากที่สุดคือการนาเสนอ รองลงมาคือ เนื้อหาถูกต้อ ง
ความสวยงามและการตรงต่อเวลา และ รูปแบบ ตามลาดับ
1.4 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการถอดบทเรี ย นผลการวิ จั ย พบว่ า
นักเรียนมีผลการประเมินการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการประเมินมากที่สุดคือ การตรงต่อเวลา
รองลงมาคือ การนาเสนอ รูปแบบ เนื้อหาและความสวยงาม ตามลาดับ

2.อภิปรายผล
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2.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนผลการศึกษาพบว่าผู้วิจัยดาเนินการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับเครื่องมือการสอนคิดในหน่วยการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้งานกราฟิก ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ อาจเนื่องมาจาก
แผนการจัดการเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงทบทวนทุกปีการศึกษาและการบูรณาการนโยบายสาคัญ
ของต้นสังกัด ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรนองของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจึงทาให้ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่นาไปใช้ได้จริง
2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างอินโฟกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลการประเมินการสร้างอินโฟกราฟิก สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
รายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการประเมินมาก
ที่สุดคือความร่วมมือ รองลงมาคือ ผลงานถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ และ ความสวยงาม ตามลาดับ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านเนื้อหาความรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนออกแบบการทางาน การเรียนโดยใช้เพื่อนคู่คิดช่วยให้
นัก เรียนเกิด การช่ว ยเหลือกั นและกั น ทาให้ส ามารถสร้างภาพอิน โฟกราฟิ ก ได้ ตรงตามเป้ าหมาย
สอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
2.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เครื่องมือสอนคิดผลการวิจัยพบว่านักเรียนมี
ผลการประเมินการใช้เครื่องมือสอนคิด โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ได้รับการ
ประเมินมากที่สุดคือการนาเสนอ รองลงมาคือ เนื้อหาถูกต้อง ความสวยงามและการตรงต่อเวลา และ
รูปแบบ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่
จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว ทาให้เกิด
การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกฝนการใช้เครื่องมือสอนคิดของโรงเรียนทาให้นักเรียน
เกิดทักษะในการคิด
2.4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการถอดบทเรียนผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน เมื่อ
พิจ ารณารายด้ านพบว่าด้ านที่ได้ รับ การประเมิ นมากที่ สุด คือ การตรงต่อ เวลา รองลงมาคื อ การ
นาเสนอ รูปแบบ เนื้อหาและความสวยงาม ตามลาดับทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนผ่านการฝึกถอด
บทเรียนจนเข้าใจรูปแบบการนาเสนอข้อมูล และการนาเสนอความคิดออกมาในรูปแบบของการถอด
บทเรียน ทาให้ผลงานออกมาตรงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550) ซึ่ง
กล่าวว่าเป็นการฝึกให้คิด พูด ทา อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร บนหลักเหตุผล ไม่ประมาท
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โดยใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถ
อุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
สงบสุข รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และมีค่านิยมที่ดีงาม ร่วมรักษา
คุณค่าของความเป็นไทย
3.ปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะ
3.1 ปัญหา/อุปสรรค
3.1.1 มีกิจกรรมบ่อย ทาให้การเรียนไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
3.2 ข้อ เสนอแนะ
3.2.1 ควรมีการวิจัยในเนื้อหาอื่นและระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

