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การวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ
รวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจานวน 60 คน ผลการวิจัยได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่1 ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage)และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ตาราง และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะชีวิต โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
ผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคภาษาอังกฤษ โดยรวมมีความสามารถอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย(̅) = 4.37 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.)
= .60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับ ดีทุกด้าน
ชื่อรายงานการวิจัย
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Research subject The result of developing life skills of students. Mathayom 3,
Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University English section With the
objective to develop life skills of students Grade 10, Demonstration School, Suan
Sunandha Rajabhat University, English language in 4 areas, namely awareness and
appreciation of oneself and others Analytical thinking Creative decision making and
problem solving Dealing with emotions and stress In building good relationships with
others And the objective is to compare the results of life skills development of students.
Grade 10, Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University English Language
Including studying guidelines for developing life skills of students Grade 10,
Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University English Language.
For the sample group in this study were mathayom suksa three students. Suan
Sunandha Rajabhat University Demonstration School English section Interested in
participating in the project, 60 people. The research results were obtained from data
analysis which the researchers collected data. With the tools for collecting, such as
Questionnaire. The researcher analyzed the questionnaire part 1 by finding the
percentage (Percentage) and present the analysis results in a tabular format. And
analyze data about life skills development results By means of Mean and Standard
Deviation (S.D.) by each side and overall And compare the average values with the
interpretation criteria.
The result of life skills development of mathayom suksa three students in the
Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University English section Overall the
ability is at a good level. With the mean (X ) = 4.37, standard deviation (S.D.) = .60 when
considering in each aspect, found that the students have good ability in all aspects.

Research Title
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แนะนา และให้กาลังใจตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ทั้งปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยจะให้ความสาคัญกับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทาให้คนทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นาความรู้ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนที่ จะเกิดกับคนอื่นในสังคม
ขอเพียงให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดก็พอ ทุกคนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดการ
แข่งขันกันเพือ่ ให้ได้เงินตราโดยไม่จากัดรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การดาเนินกิจกรรม
นอกกฎหมาย (อารีย์ เชื่อเมืองพาน, 2551) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนาไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ปัญหาการรับค่านิยม
วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย
ในปัจจุบันเยาวชนไทยได้รับการเลี้ ยงดูที่แตกต่างจากอดีต ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบเอื้ออาทร ให้
ความรัก ดูแลลูกและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเพื่อให้ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือทัดเทียมเพื่ อน โดยไม่ต้องทาหน้าที่
อื่น ๆ และลูกที่ดี ลูกทีน่ ่ารักคือลูกตั้งใจเรียน เรียนเก่ง ได้เกรดดี และไม่ก่อเรื่องราวให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่
สามารถหาทุกสิง่ ทุกอย่างทีล่ ูกต้องการให้ได้ ก็คงจะไม่ทาให้เกิดปัญหามากมาย แต่ในครอบครัวของเด็กที่ขาดวัตถุ
บางอย่างแต่ว่าต้องการสิ่งนั้นมาอย่างง่าย ๆ จะทาให้เด็กขาดความยั้งคิด และหลงผิดได้โดยง่าย ในภาวะบริโภค
นิยมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายนี้ หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึ่ งจะเห็นว่าเด็กไทยปัจจุบันมี
ความคิดเปลี่ยนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะเขาจะกล้าทาสิ่ งผิด ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันการดาเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ความสาคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มีความต้องการที่ไม่รู้จักพอ ใช้
จ่ายเงินเกินความจาเป็น ก็จะทาให้สังคมไทยในอนาคตน่าเป็นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ สาคัญ
ทีส่ ุดที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต__
จากปัญหาต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความสาคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ อย่างเร่งด่วนมุ่งเน้น
จะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมีจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคน
ทุกกลุ่มทุกวัย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2562)

2
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้าเป็นแนวทางการแก้ไข
เพือ่ ให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่ นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ของสังคมไทยก็กลายเป็นอุดมการณ์สาหรับคนทุกชนชั้ นในสังคมไทยที่อยากใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั้ง
ผู้คนในวัยรุ่นหนุ่มสาวเช่นกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ อให้
ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควารอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ งด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” (สุภัทรา บุญปัญญโรจน,์ 2550)
การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดี มีความสุขและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความสามารถในการนาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่ เกิดความสมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย
และสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550) การศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นพัฒนาปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
เน้นการท่องจา และทาตามทฤษฎีอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ผู้เรียนจึงขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์
และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติตามความปรารถนา
ทางอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้นสูง มีการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงมากขึ้นเช่น เมื่อเกิดความผิดหวัง
ก็จะแสดงออกโดยมีพฤติกรรมรุนแรงและก้าวร้าว ทาร้ายตนเอง หรือทาร้ายผู้อื่น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,
2552) รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาที่นาไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยี
การสื่ อสาร ตลอดจนสภาพความเป็ นอยู่ ของคนในสังคมเปลี่ ยนแปลงจากเดิม เข้าสู่ ยุค สั งคมออนไลน์และไร้
พรมแดนที่สามารถรับรู้บริโภคข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อหลาย
ภาคส่วนของสังคม เยาวชนก็เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ของสังคมในอนาคตได้ เนื่องจากสังคมออน์ไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันสามารถสื่อสารกับเยาวชนได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาทุกสถานที่ สื่อที่ส่งมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้เยาวชนมีพฤติกรรมต่างๆกัน ตามสื่อที่
ได้รับและพัฒนาการของเยาวชน
เยาวชน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 915) หมายถึง บุคคล
ที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ หรือที่ทั่วไปมักเรียกกันว่า วัยรุ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542,
หน้า 1062) ซึ่งเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคม มีความคิดที่ลึกซึ้ง
ใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนจาก
ภายนอก นั่นคือทางร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและความสูง มีการขยายขนาดร่างกายแต่ละส่วนมีการ
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สะสมของไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความกังวลให้กับวัยรุ่นหญิงที่จะไม่รู้สึกพอใจในรูปลักษณ์
ของตน คิดว่าตัวเองอ้วนเกินไป จึงมีวัยรุ่นหลายคนพยายามลดน้าหนักถึงขั้นกินยาลดน้าหนักและเสียชีวิตจากการ
ลดน้าหนักแบบผิดวิธี ดังที่เป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ นอกจากเยาวชน หรือวัยรุ่น ต้องปรับตัวให้เข้ากับร่างกายที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังต้องเข้าใจและควบคุมอารมณ์ที่ไม่มั่นคงจากระดับฮอร์โมนในร่างกายที่มีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย ส่วนทางจิตใจจะเกิดความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระทางความคิด อยากรู้ อยากเห็น อยาก
ลองสิ่งใหม่ ๆ จึงควรถูกปลูกฝังในสิ่งที่ถูกที่ควร มิฉะนั้นอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ ด้านสังคม
เยาวชนวัย นี้จ ะเริ่ มต้องการเป็ นที่ยอมรั บจากกลุ่มเพื่อน เมื่อเริ่มมีปฏิสั มพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากขึ้น จึงให้
ความสาคัญต่อการแต่งตัว ดูแลสุขอนามัย การเข้าร่วมกิจกรรมกับสาธารณะ การวางตัวในสังคม เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกจากบรรทัดฐานทางสังคมที่คิดว่าเหมาะสม
ปัจจุบันการปรับตัวของวัยนี้ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขได้นั้น อาจก่อให้เกิดความกดดัน
ความวิตกกังวล ความเครียด ขณะเดียวกันความคาดหวังจากตนเองหรือครอบครัวในเรื่องการเรียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่เยาวชนในวัยเรียนต้องเผชิญในการเปลี่ยนแปลงระบบทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับปรุงระบบ
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยู่บ่อยครั้งจนทาให้นักเรียนต้องรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงจากทั้ง
ปัจจัยของตนเอง และจากปัจจัยสภาพสังคมภายนอกที่เข้ามาบีบคั้น ความคาดหวังด้านการเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันที่สูง ย่อมทาให้เยาวชนจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ มีคุณภาพผู้เรียนตามแนว
พระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสามารถนาไปเป็นแนวทาง
พัฒ นาสถานศึกษา และบุคลากร ซึ่ง มีผ ลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนต่อไป
2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนควบคู่ไปกับความฉลาดทาง
สติปัญญาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
3.จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อวางนโยบายในการพัฒนา
ให้แก่นักเรียนต่อไป
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต จากแนวคิดและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษาะชีวิตที่ได้ศึกษา และนามาปรับปรุงให้เหมาะสม โดยแบ่ง
องค์ประกอบทักษะชีวิต 4 ประการ ดังนี้
1.4.1.1 การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
1.4.1.2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.4.1.3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1.4.1.4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

1.5 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research)
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เต็ม
ใจให้ข้อมูล

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ประการ ดังนี้
1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี ประกอบด้วย ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองความสามารถ
ในการเห็นใจผู้อื่น ความสามารถในการรับผิดชอบ ประกอบด้วยความสามารถ ต่อไปนี้
1.2 ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ประกอบด้วย ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้
1.3 ผู้เรียนเป็นคนมีความสุข ประกอบด้วย ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทางใจ
ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้

บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.แนวคิดพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีผู้รวบรวมแนวคิดพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลาย
ท่าน ดังนี้
สมพร เทพสิทธา (2550:14 – 15) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ.
2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิจของไทยกาลังเฟือ่ งฟู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการและ
ประชาชนเท่าที่ควร ในกลางปี 2540 ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมี
ข้อความตอนหนึ่ งว่า “การจะเป็นเสือนั้ นไม่สาคัญ สาคัญที่เราพออยู่ พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมีพอกิน”และ “คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย”
จากพระราชดารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทาให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนมีความสนใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้
มีห ลายหน่ ว ยงานน้ อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ดังที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจ และสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและขอ
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตนาไปเผยแพร่ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ได้กล่าวถึงการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องมีเงื่อนไข
3 ประการ คือ 1) เงือ่ นไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการนาหลักวิชาความรู้และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
มาใช้ ทั้งในขั้นวางแผนและปฏิบัติ เป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Base Economy) และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 2) เงื่อนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยกลไกการ
เลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนาและการฝึกจิตข่มจิตของตนเอง ซึ่ง
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บุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนที่ จะนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องนาระบบคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน 3) เงื่อนไขในการดาเนินชีวิต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิต
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบเศรษฐกิจแห่งคุณธรรม เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เมื่อ
นามาประยุกต์ใช้กับตัวเองและหน่วยงานจะช่วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต
จะมีภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงทั้ง4 ด้าน ชีวิตและองค์กรก็จะรุดหน้าไป
อย่างมั่นคง ประโยชน์ที่ได้จากการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุปได้ดังนี้ ( 1) เป็นหลักคิดในการดาเนิน
ชีวิตของทุกคน (2) ผู้บริหารนามาใช้ในการกาหนดแนวนโยบายขององค์กร (3) ผู้ปฏิบัตินามาใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดแนวการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ด้านจิตใจ ทาให้จิตใจเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก (2) ด้านสังคม จะ
ช่วยเหลือเกื้ อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน(3 )ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และมีการจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด (4)
ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก
นอกจากนี้ สมพร เทพสิทธา (2550: 15-26) ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริประกอบด้วยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ1) เป็นปรัชญาแนวการดารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนน จถึงระดับรัฐ 2) เป็นปรัชญาใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง 3) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 4) ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ
จาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน 5) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิงในการนาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้ นตอน 6) จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริตและให้มี
ความรอบรู้ทเี่ หมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
หลักการที่สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่สาคัญ 3ประการ คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นและผู้อื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกียวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมิคุ้มกันทีด่ ี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล
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เงือ่ นไขการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ การตัดสินใจและการดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐา น
1. เงือ่ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขัน้ ปฏิบัติ
2. เงือ่ นไขคุณธรรม มีจิตสานึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซือ่ สัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียร ความ
อดทน มีความพอประมาณ ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต กล่าวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงมีข้อปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1. มีชีวิตทีเ่ รียบง่าย ประหยัด ไม่ฟงุ้ เฟ้อฟุ่มเฟือ ย
2. ให้ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ
3. มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่มุ่งร้ายทา
ร้ายกัน
4. ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพื่อนามาใช้ให้เป็นประโยชน์
5. ให้สามารถพึง่ ตนเองได้ให้พ้นจากความยากจนให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม
2.1.1 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสไว้
ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency economy คาว่า Sufficiency economy นี้ไม่มีในตาราเศรษฐกิจ จะ
มีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency economy นั้น ไม่มีในตารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิด
ใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้
เศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” (พระราชดารัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542)
(http://www.moe.go.th/sufficiency/,2554 : 2554 )
จากกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่อัญเชิญมากล่าวอ้าง จะเห็นได้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านตรัสไว้ คือ แนวคิดที่ทรงย้าเตือนให้พสกนิกรของพระองค์มีจิตสานึกในการ
ดารงชีวิตอย่างมีสติ ตั้งอยู่บนเหตุและผล มีความพอประมาณในความต้องการ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากกระแสพระราชดารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีหน่วยงานและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอีก ดังนี้
สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2548 : 8) ได้ให้ คานิยามเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น
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ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่ อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่ งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ใน
ทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
อภิชัย พันธเสน (2549 : 17) ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ต้ อ งประกอบด้ ว ย ความพอเพี ย งหรื อ ความพอประมาณ คื อ ไม่ ฟุ่ ม เฟื อ ยแต่ ก็ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
กระเบีย ดกระเสีย รจนเกิดความเดือดร้อน แต่ที่ส าคัญที่สุดก็จะต้องมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผ ลในพุทธธรรมหรือ
จริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไม่โลภจนเกินไป ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ปรี ย านุ ช พิบู ล สราวุธ (2549 : 10) ให้ความหมายหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนและการดาเนิน
ชีวิตอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่
2. ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางใน
การปฏิบัติ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
4. มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
5. ปฏิบั ติตนและดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ขยั น อดทน เพีย รพยายาม แบ่งปัน มีส ติ ปัญญา มีวิ นัย พึ่งตนเอง แบ่งปัน เอื้ออาทร
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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2.1.2 สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550:10)
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พื้ น ฐานจากวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ลอดเวลา และเป็ น การมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3) คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
(2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ
(3) การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล
4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องการอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
(1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
(2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใ ช้ คือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้และเทคโนโลยี สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 1

10

ทางสายกลาง

พอประมาณ
มีเหตุผล

เงือ่ นไขความรู้
รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการวางแผนและดาเนิ นการ

มีภูมคิ ้ มุ กัน

เงือ่ นไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน สติ
ปั ญญา
แบ่งปัน ไม่เบียดเบียน

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้ อม /
สมดุล / พร้ อมรับต่ อการเปลีย่ นแปลง

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 17)
จากแผนภาพสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ ชี้แนว
ทางการดารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ
ดาเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการดาเนิ นชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง

11

2.1.3 ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) ได้ให้ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับการขจัดความยากจนและการลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจ
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอานาจของชุมชนและการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ต่าง ๆ ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการดาเนินงานบนรากฐานของความพอเพียง
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสาคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐ
5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของชาติ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสม
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยการพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้ระดับ
หนึ่ง มีศักยภาพ มีทางเลือก ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน
ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตเมตตา และจิตสาธารณะ
จากความส าคัญของหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่ าวข้างต้น สรุปได้ว่ า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักแนวคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตให้อยู่รอดในสภาวการณ์ของโลกยุคโลภาภิวัตน์ และ
สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีหลักคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคู่กับการดาเนินชีวิต ตลอดจนใช้
เป็นแนวคิดในการกาหนดนโยบายเพื่อการบริหารตั้ งแต่ระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงานองค์การต่าง ๆ สถาบัน
จนถึงระดับรัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารประเทศ
2.1.4 การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ดัง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นตอนต้ น แล้ ว ว่ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น แนวคิ ด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการ
ให้ การศึ กษาเป็ นตั วขั บเคลื่ อนการพั ฒนา ดั งพระบรมราโชวาทที่ พ ระราชทานแก่ ค ณะครู แ ละนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติดี และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้
การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกับทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มี
คุณภาพ ซึ่งสามารถธารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”
(ปรียานุช พิบูลย์สราวุธ, 2550 : 1)
กระทั่งประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว ได้มีกระแสพระราชดารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540
ที่เกี่ยวกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจ แบบพอเพีย ง ความตอนหนึ่ งว่า “การจะเป็นเสื อนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมี
เศรษฐกิจการเป็นอยู่อย่างพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง”
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จากกระแสพระราชดารัสดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางสาหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจได้ทรงคุณค่ายิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : คานา)
ด้ว ยความส าคัญแห่ งกระแสพระราชดารัส ดังกล่าวนาไปสู่ การกาหนดเป็นหลั กการและนโยบาย
เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาประเทศของรั ฐ ดั งปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญ เช่น รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) บริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริม
การดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ
และมาตรา 83 รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด าเนิ น การตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550
– 2554) ที่ยังคงนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับการพั ฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ดังจะเห็น
ได้ชัดเจนจากพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ระบุสิ่งที่ต้องดาเนินการไว้ว่า
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” ภายใต้แนว
ปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกาหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการประเทศให้ เกิ ดธรรมาภิ บาล ภายใต้ ระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คณะทางานสังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางการบริหารสถานศึกษา
พอเพียง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2–5)
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่ว ยงานหลักในการพัฒ นาคนและสร้างเยาวชนให้ มีคุณภาพของ
ประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ปรากฏในนโยบายของรัฐดังกล่าว
โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับ การพัฒ นาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
มุ่งเน้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทายุทธศาสตร์เพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่ วมกัน
รับผิดชอบ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนนาสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตาม
แนวพระราชดารัสและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไป
อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาบนพื้ น ฐา นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : คานา)
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2.ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.1 บริบทของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปลายรัชกาล
สาหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน พระราชอริยาบถ แทนการเสด็จประพาสหัวเมืองจึงพระราชทานกระแสพระราชดาริ
ให้กะแบบแปลน แผนผังมีลักษณะเป็นสวนป่ากลายๆ นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดาริไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นที่
ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา และเป็นที่อยู่ของบาทบริจาริกา
เมื่อเปลี่ยนรัชกาลของพระองค์แล้วการที่พระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า"สวนสุนันทา"เพื่อเป็น
พระราชอนุสรณ์ถึงพระอัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.
2423 ต่อมา "สวนสุนันทา"เปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษาทางราชการ ได้แบ่งอาณาเขต ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูสวนสุนันทา ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนการเรือน และอีกส่วนหนึ่งเป็น หน่วยงานของ กระทรวงมหาดไทย การขยาย
งาน ของหน่วยราชการทั้งหมดทาให้ลักษณะของ "สวนสุนันทาเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมมาก
ครั้งแรกเมื่อสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของ
กุลสตรีมีชื่อว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" มีอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ย้ายนักเรียนมาจากหลายโรงเรียน เช่น
โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนโชติเวชและโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียม
ประถม จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 8 และรับผู้ที่จบชั้นมัธยมปีที่ 8เข้าศึกษาประโยคครูประถม หลักสูตร 1 ปี
ในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการให้งดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 8ในโรงเรียนทั่วไป (ให้มีสอนเฉพาะที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งเดียว) ทางโรงเรียนจึงจัดการสอนแผนกฝึกหัดครูประถมขึ้นกาหนดหลักสูตร 3 ปี รับ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ
1.แผนกประถมศึกษา (พ.ศ. 2484 ยุบชั้นเตรียมประถมคงเหลือชั้นประถมปีที่ 1 - 4)
2.แผนกมัธยมศึกษา
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3.แผนกฝึกหัดครู
สาหรับแผนกมัธยม เมื่อยุบชั้นมัธยมปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2481 จึงมีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 เป็นชั้นสูงสุด
และในปี พ.ศ. 2482 นักเรียนชั้นมัธยม ปีที่ 7 นี้ก็จบชั้นมัธยมปีที่ 8 ดังนั้นนักเรียนในแผนกมัธยมจึงมีตั้งแต่ชั้น
มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 แบ่งเป็น นักเรียน 9 ห้องเรียนคือ
มัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 ชัน้ ละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน
มัธยมปีที่ 4 ถึง มัธยมปีที่ 6 ชัน้ ละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน
นักเรียนมัธยมแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาแต่ปักอักษรย่อว่าส.ส.ว. ที่อก
เบื้องซ้าย (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
ในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น
"วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" การจัดการศึกษาในแผนกมัธยมก็เปลี่ยนเป็น "ฝ่ายมัธยมสาธิต" มีอาจารย์หัวหน้าฝ่าย
ครู–อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตเป็นตัวจักรกล ในการดาเนินงาน และรับนักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมปีที่ 7 เข้า
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนอักษรย่อจาก ส.ส.ว. เป็น ส.ว.ส. (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล้วนมาเป็นสหศึกษา ทางวิทยาลัย กาหนด
เครื่องแบบ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตขึ้นใหม่และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2522 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ คือ รับนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) และยังรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (รุ่น
สุดท้าย) เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
พ.ศ. 2524 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และเปิดแผนการเรียน 3 แผน คือ
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
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พ.ศ. 2533 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รวม 18
ห้องเรียนจานวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ได้
พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิต
วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต-สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และได้มีการปรับเปลี่ยน
เป็น มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
พ.ศ. 2547 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ GEp (Gifted English Program) จานวน
3 ห้องเรียน โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษาและในปีนี้เอง ได้มีการปรับเปลี่ ยนเป็น
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา"
พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียน ในโครงการ Ep (English Program) จานวน 1
ห้องเรียน สรุปมี ชั้น ม.1 โครงการ GEp จานวน 2 ห้อง โครงการ Ep จานวน 1 ห้อง
พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จานวน 2
ห้องเรียน และนักเรียนโครงการ GEp จานวน 2 ห้อง ดังนั้น ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ ได้เปิดการเรียนการ
สอน ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1 โครงการ GEp จานวน 2 ห้อง ; โครงการ Ep จานวน 2
ห้องเรียน) มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 10 ห้องเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน(แผนการเรียนวิทย์คณิตฯ 2 ห้อง ; แผนการเรียนคณิตฯ-อังกฤษ 1 ห้อง)
พ.ศ.2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีห้องเรียนดังนี้
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ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน (โครงการ GEP
จานวน 2 ห้องเรียน ; โครงการ EP จานวน 2 ห้องเรียน) มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ห้องเรียน (โครงการ GEP
จานวน 2 ห้องเรียน ; โครงการ EP จานวน 1 ห้องเรียน) รวม 11 ห้องเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้องเรียน ; แผนการเรียนคณิตศาสตร์ –
ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ห้องเรียน)
และในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประถมสาธิตฯ ได้จัด
โครงสร้างใหม่ โดยรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จนกระทั่งปัจจุบัน
ปัจจุบันฝ่ายมัธยมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องเรียนรวม 25 ห้องเรียน
จานวนนักเรียนรวม 964 คน และมีครูอาจารย์เจ้าหน้าที่รวม 65 คน

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาตลอดจนให้ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างในการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลสาหรับ
ผู้วิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนามาวิเคราะห์และอธิบาย
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆได้อย่างเพียงพอ
สนามวิจัย
พื้นที่ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นพื้นที่ในการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
1. ผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คณาจารย์
4. นักเรียน
การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
ตามจุ ดประสงค์ที่จ ะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเตรียมแนวคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นาไป
ปรึกษาอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคาแนะนาแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นนาแนวคาถามที่จะสัมภาษณ์ไป
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ทดลองสั มภาษณ์กับผู้ ให้ข้อมูลหลั กที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ว นามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้
เครื่องมือวิจัยเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม พร้อมการบันทึกเสียง
การจดบันทึกข้อมูล และการสังเกต
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรงจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดหัวข้อสาหรับสอบถาม พูดคุย กับผู้ให้ข้อมูลอย่าง
กว้าง ๆ และสัมภาษณ์ในเชิงลึกได้ทันทีเมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจตรงประเด็นที่กาลังทาการศึกษา
โดยมีแนวคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ถูกถามได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง
2. การสังเกต
ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมโดยรอบ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ย วข้อง
พร้อมทั้งทาการสังเกตกายภาพโดยรอบ หรือจุดที่ทาการเรียนการสอน รวมถึงสภาพโดยทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ในการตั้งคาถาม
เพิ่มเติม หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลในเชิงลึกนอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์
3. การสนทนากลุ่ม
ในการสนทนากลุ่มการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เตรียมการก่อนการจัดกลุ่มสนทนา โดยการ
กาหนดหัวข้อ ประเด็น และแนวคาถามที่จะใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา โดยใช้แนวคาถามจาก
วัตถุประสงค์ในการวิจัยออกมาเป็นร่างแนวคาถามย่อย แล้วนาแนวคาถามย่อยที่ร่างไว้ มาเรียบ
เรียงเป็นข้อคาถาม จัดลาดับ เพื่อทาการสนทนาให้เป็นขั้นตอน และจัดลาดับความคิดให้เป็น
หมวดหมู่ หรือประเด็นใหญ่
จากนั้นผู้วิจัยก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ซึง่
อุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่เทปบันทึกเสียง จานวน 2 ชุด โดยในการบันทึกเสียงผู้วิจัยได้เตรียม
วิธีการทาการบันทึกข้อมูลเหลื่อมเวลากันประมาณ 5 นาที เพื่อป้องกันการผิดพลาดช่วงรอยต่อ
ตอนเปลี่ยนม้วนเทปและเพื่อป้องกันเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้อง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงขนาด
เล็ก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งได้จัดเตรียมสถานที่สนทนากลุ่มด้วย จากนั้นผู้วิจัย
ได้ทาการจัดการสนทนากลุ่มหาคาตอบ โดยได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว และเปิด
โอกาสให้แต่ละคนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่ผู้วิจัยได้ตั้งเป็นกระทู้ไป โดยตัว
ผู้วิจัยเองได้ทาหน้าที่เป็นผู้เปิดประเด็น แล้วสังเกต และจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับฟังมาดังกล่าว
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การวิเคราะห์เอกสาร
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยได้ส่งจดหมายขออนุเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ทางการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มาซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลและตีความ
ข้อมูลให้ตรงกับความจริงมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์นามาแยกประเด็น สาระสาคัญ ๆ ตามข้อคาถาม
บันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ โดยขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนจากนั้นทาการถอดเทปบันทึกเสียงคาต่อคาที่ละ
คน หลังจากนั้นจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์นามาเชื่อมโยงเหตุผล
กาหนดเป็นประเด็นแยกเป็นกลุ่มทาการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่ได้ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม หลังจากนั้นเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักรายต่อไป เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ต้องคานึงถึงความแตกต่างของความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบ ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกทั้งยังต้องคานึงถึงความเที่ยงตรงของข้อมูลเป็นหลัก โดยยึดถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นหลักการที่สาคัญ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาตลอดจนให้ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างในการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลสาหรับ
ผู้วิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนามาวิเคราะห์และอธิบาย
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆได้อย่างเพียงพอ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
ตามจุ ดประสงค์ที่จ ะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเตรียมแนวคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นาไป
ปรึกษาอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคาแนะนาแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นนาแนวคาถามที่จะสัมภาษณ์ไป
ทดลองสั มภาษณ์กับผู้ ให้ข้อมูลหลั กที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ว นามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้
เครื่องมือวิจัยเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่กาหนดการศึกษา
กระบวนการในการพัฒ นาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งด้านการศึกษา
เพื่อให้มองเห็นถึงพัฒนาการ มี เส้นทางการพัฒนาสามารถสรุปได้เป็น 2 เส้นทาง ดังนี้
1.1 การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและ
การ จัดการศึกษาในทุกมิติ ทั้งผู้บริหารและคณะครูน้อมนามาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทางาน
และการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Whole School Approach) โดยมุ่งให้เกิดการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงเข้าสู่กิจกรรมในสถานศึกษา พัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง และดาเนินการ
ขับเคลื่อน กระบวนการอย่างมีระบบทั้งโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน และเมื่อได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการบริห าร
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จัดการทั้ง ระบบดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถนาไปพัฒ นาต่อยอดและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน
1.2 การดาเนินโครงการอื่น ๆ ก่อนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเป็นหลักคิด
หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยก่อนที่สถานศึกษากลุ่มนี้จะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริ หารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบนั้นได้มีการดาเนินการเฉพาะในโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน เป็นต้น แต่ยังไม่มีการนาไปบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่าง เต็มรูปแบบ ซึ่งเมื่อสถานศึกษามีพื้นฐานสาคัญในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นมาแล้ว
จึงสามารถต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาในการบริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้
ใน 2 เส้นทางข้างต้น สามารถเน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงงาน
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง
การจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ และ กิจกรรมและ
โครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง ให้ นักเรียนมีทักษะชีวิตที่มีรากฐานของการเป็นคนดี
มีคุณธรรมเป็นหลัก และการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงใน 3ห่วง
2 เงื่อนไข 4 มิติ โดยสามารถดาเนินการได้ตามแนวทางดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการดาเนินงานอย่างมีระบบ และมีทีม
บุคลากรที่มีความเข้มแข็ง เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืนต่อไป
ขั้นที่ 2 การจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในหลักคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น
และเพื่อ เป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงผ่านในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ขั้นที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติที่เสริมสร้างและ
สนับสนุน ระบบการเรียนรู้ที่บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง จนเกิดเป็นกิจวัตรประจาในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
ขั้นที่ 4 การดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตใน
การเข้าสู่เส้นทางของอุปนิสัยพอเพียง ของบุคลากรทุกคน ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งนี้ เมื่อศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนฯ ในขั้นที่ 1- 3 มา
อย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่า ได้ส่งผลทาให้บุคคลซึ่งเป็นทั้งผู้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้รับผลจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นรู้จักการปรับตัวและเกิดอุปนิสัยพอเพียงอยู่ใน วิถีชีวิตที่มีความสมดุลและมีความ
พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาตลอดจนให้ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างในการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลสาหรับ
ผู้วิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนามาวิเคราะห์และอธิบาย
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆได้อย่างเพียงพอ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
ตามจุ ดประสงค์ที่จ ะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเตรียมแนวคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นาไป
ปรึกษาอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคาแนะนาแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นนาแนวคาถามที่จะสัมภาษณ์ไป
ทดลองสั มภาษณ์กับผู้ ให้ข้อมูลหลั กที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ว นามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้
เครื่องมือวิจัยเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่กาหนดการศึกษา
กระบวนการในการพัฒ นาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งด้านการศึกษา
เพื่อให้มองเห็นถึงพัฒนาการ มี เส้นทางการพัฒนาสามารถสรุปได้เป็น 2 เส้นทาง ดังนี้
1.1 การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 1.2 การดาเนิน
โครงการอื่น ๆ ก่อนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเป็นหลักคิด โดยสามารถดาเนินการได้
ตามแนวทางดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนใน สถานศึกษา ขั้นที่ 2 การจัดระบบการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ขั้นที่ 4 การดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต
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