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          การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและหาคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยมีหองเรียนเปนหนวยในการสุม เครื่องมือที่ใช  
ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แบบประเมินความ
สอดคลองของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองหลักสูตรและหาคุณภาพใชเวลาการทดลอง 14 
ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการสอบกอนและหลังการทดลอง  
         ผลการวิจัยพบวา 
         หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
เน่ืองจาก  
         1. ประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานความ
เหมาะสมของรางหลักสูตร ทั้งฉบับอยูในระดับมีความเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ดานความสอดคลองของรางหลักสูตร ทั้งฉบับมีความ
สอดคลองเทากับ 0.90 และดานความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ทั้งฉบับมีความสอดคลอง
เฉลี่ยเทากับ 0.86 
          2.  ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ที่เรียนหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         3.  ประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ที่
เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยรวมอยูในระดับดี นักเรียนที่
ไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.66 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 



THE DEVELOPMENT OF SCHOOL CURRICULUM IN SOCIAL, RELIGION AND 
CULTURE GROUP ON SUFFICIENT ECONOMY OF PRATHOMSUKSA 4  

 STUDENTS, WATNAGNIMIT SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

SURIYA   KAMTHORN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education degree in Elementary Education 

at  Srinakharinwirot  University 
May  2010 



Suriya  Kamthorn.  (2010).  The Development of School Curriculum in Social, Religion  
 and Culture Group on Sufficient Economy of Prathomsuksa 4 Students,  
 Watnagnimit School. Master thesis, M.Ed. (Elementary Education). Bangkok: 
 Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee. Assoc. Prof.  
 Dr.Prapansiri SuSaoraj, Dr.Rungtiwa Yamrung. 
 
 This research aimed to develop and investigate a school curriculum in the Social, 
Religion and Culture Subject Group on the Sufficient Economy of Prathomsuksa 4 students, 
Watnagnimit School. The samples for this research were 30 Prathomsuksa 4/1, 
Watnagnimit School, Jomthong Service Area Office under the Bangkok Educational Service 
Area Office, in the 2nd semester of the academic year B.E. 2552.  They were acquired by 
simple random using classroom as the unit of sampling. The tools used included a 
structured interview form, an evaluation form on the appropriateness of the curriculum, an 
evaluation form on the curriculum concordance, a teaching and learning management plan, 
a learning achievement evaluation form and a student’s desirable characteristics evaluation 
form. The researcher implemented 14 hours on the curriculum experiment and its quality 
investigation. The research was one-group design with pretest-posttest.  
 The results of the study indicated as follow. 
 The school curriculum in the Social, Religion and Culture Subject Group on the 
Sufficient Economy of Prathomsuksa 4 students, Watnagnimit School under the 
development was qualified because of the followings. 
 1. The efficiency, evaluated by the experts, in 3 aspects: the appropriateness of 
the curriculum was at the high level, mean = 4.50, S.D. = 0.76; the concordance of the draft 
curriculum was 0.90; and the mean concordance of the teaching and learning management 
plan was 0.86. 
 2. The efficiency in terms of the learning achievement. The students who studied 
the School Curriculum in Social, Religion and Culture Subject Group on the Sufficient 
Economy, Watnagnimit School, had higher posttest scores than the pretest scores at .01 
level of significance. 25 students gained 80 percent scores, which was 83.33 percents of 
the samples. The overall mean of the students was 4.18, at the good level. 
 3. The efficiency in terms of the students’ desirable characteristics. Prathomsuksa 
4 students who studied the School Curriculum in Social, Religion and Culture Subject 
Group on the Sufficient Economy, Watnagnimit School had desirable characteristics at the 



good level. 26 students gained mean scores higher than 3.50 which was 86.66 percents of 
the samples. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จดวยดีเพราะความเพียรพยาม มุงม่ันและไดรับความกรุณาอยาง
ยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ และอาจารย ดร.รุงทิวา  แยมรุง ที่ใหความ
ชวยเหลือเอาใจใส ใหคําแนะนํา ดูแลตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือขอผิดพลาดในการทําปริญญานิพนธ
ในครั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี และรองศาสตราจารย สุนทร จันทรตรี 
กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม ที่กรุณาใหคําแนะนําเพื่อใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยชูจิตต  วัฒนารมย หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานยุทธศาสตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  อาจารยพัชนี  สิทธิพลากุล หัวหนากลุมงาน
หลักสูตรและวิธีสอน สํานักงานยุทธศาสตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  อาจารยโสภณ   
คํานึงเนตร  นักวิชาการศึกษา 7ว. กลุมงานประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานยุทธศาสตร 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  อาจารยสายพิณ  ตันสิริ  ศึกษานิเทศก ระดับชํานาญการพิเศษ 
หนวยศึกษานิเทศก กรุงเทพมหานคร  คุณอรทิพย  อาชวิบูลโยบล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการพิเศษ  สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหการสัมภาษณ และการประเมิน
คุณภาพสาระของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
 การวิจัยครั้งน้ีไดรับความอนุเคราะหจากคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไดแก อาจารยเจริญรัตน  สมเกษม  ผูอํานวยการโรงเรียน คุณครู
กัลยา  อมรปาน  คุณครูพิมพิมล  มหุติวิชเยศ  คุณครูกาญจนา  ตอบสันเทียะ คุณครูพัชรา  ปนแกว 
คุณครูพรทิพย  นวลแกว  คุณครูมนัสนันท  เหิรอดิศัย ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
  

 ทายที่สุดดวยความสํานึกในพระคุณ คุณพอเหวียง คุณแมชม กําธร  พ่ีๆ นองๆ  
พระอาจารยไสว  เพชรสีเงิน  ปาสุลัดดา เจนวรนิชยกุลชัย  พ่ีไพวรินทร กูกีรติกุล  ที่สนับสนุนให 
กําลังใจตลอดระยะเวลาจนประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในวโรกาสปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนพระมหากษัตรยิปกครองแผนดินโดยธรรมมาตลอดรัชสมัยอันยาวนาน 
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย เพ่ือประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงพระราชทาน
แนวทางในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพ่ือไปสูหนทางที่ถูกตอง ม่ันคงและยั่งยนื ทรงมีพระราชดําริ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูฯ ทรงมีพระราช
ดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชีวติแกพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลงัไดทรงเนนย้าํแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหพสกนิกร
ของพระองคใหรอดพนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือชวยใหสามารถดํารงอยูได
อยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสงัคม  
 เม่ือป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง จนเกิด 
ผลกระทบทั่วประเทศและเพี่อเปนการแกปญหาดังกลาว จึงพระราชทานพระบรมราโชวาทเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549: 92) ความวา  
 

 “...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหพอเพียงกับตัวเอง...” 
 และทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541  
ความวา  
 “...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู
ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยาง
ของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง... 
 …พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น  
ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง... 
 ...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคน อ่ืนนอย  
มีความคิดวาทาํอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู 
เปนสุข...”  

 

จากแนวคิดดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2545: 1) 
ไดอัญเชิญเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐและรัฐตองสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 83: 57) 
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จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และระมัดระวัง
อยางยิ่ง และในขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 
มีสติปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และกวางขวาง ทั้งดานวัตถ ุสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554: 40) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  
and Happiness Society) ดังน้ัน แนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550: 2) เปนการฝกใหคิด พูด ทํา อยางพอดี พอเหมาะ พอควร บนหลัก
เหตุผล ไมประมาทโดยใชสติปญญาในทางที่ถูกตอง ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่
พอเพียง ใหสามารถอุมชูตัวเองและครอบครัวได  โดยไมเบียดเบียนตวัเองและผูอ่ืนและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบ สุข รูรักสามัคคี อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุลและยั่งยืนและมี
คานิยมที่ดีงาม รวมรักษาคณุคาของความเปนไทย  
 การจัดการศึกษาพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร โดยมีมาตรฐาน ส 3.1 คือเขาใจ 
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ในการผลิตและการบริโภค การใชทรพัยากรที่มีอยูจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคารวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ (กรม
วิชาการ. 2545: 19) โดยเนนใหเขาใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกตใชกบัชีวติประจําวนัได 
 กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 21 – 23) มีเปาหมาย สราง
กระบวนการเรียนรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ 
โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการ
พัฒนาและสรางคนที่มีความรูและความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหสถานศึกษา
เปนผูนําการพัฒนาความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดและเปนวิถีชีวิตที่อยูบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงอยางยั่งยืนและไดกาํหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สาระการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง สูการเรียนการสอนใหมีโอกาสไตรตรองและเรียนรูจากการปฏิบตัิ เพ่ือใหเกิดความรู 
ความเขาใจและตระหนักถงึประโยชนที่ไดจากการนําหลักเศรษฐกจิพอเพียงไปใช และสามารถนํา
หลักการนี้ไปประยุกตใชไดจริง ในชีวติประจําวัน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 26 – 27)  ซ่ึง
พบวา การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา ในทุกระดับทุกรูปแบบให
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สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา80 (3): 35 – 54) มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองใชขอมูลพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความคาดหวังในอนาคต
ของสังคมไทย ตองการพัฒนาผูเรียนในปจจุบันไปถงึเปาประสงคจุดหมายในอนาคต มาใชในการ
กําหนดจุดหมายของหลักสตูร ซ่ึงจะเปนขอกําหนดใหเกิดโครงสรางของหลักสูตรและแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2549: 10, 20 – 21) ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ ตอง
เนนความรูสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละระดบัการศกึษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (มาตรา 6, 
มาตรา 23, มาตรา 24) รายงานการศึกษาคุณภาพที่เปนมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมตองการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547: 11) มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ตัวบงชี้ 1 มีวนัิย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
ระเบียบและหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา ตัวบงชี้ 2 ซ่ือสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสําหรับระดับอาชีวศึกษา) ตัวบงชี้ 3 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละเพื่อ
สวนรวม ตัวบงชี้ 4 ประหยัด(ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 22) ไดดําเนินผานกลยุทธ 5 
กลยุทธ 6 มาตรการ ดานการปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชน มีความขยันหม่ันเพียร 
ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน มีระเบียบวินัย รูจักใหแบงปน รับผิดชอบ รูรักสามัคคี มีคารวธรรม  
มียุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย (ปงบประมาณ 2550 – 2551) 
กระทรวงศึกษาธิการไดขอสรุปคุณธรรมพื้นฐานที่ควรเรงรัดรวม  8 คุณธรรม ไดแก ขยัน 
ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ เพ่ือเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาไดนําไป
ประยุกตใชตามเหตุการณและปญหาในทองถิ่นของตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 60)  
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลว ผูวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนวัดนาคนิมิตร เพ่ือใชในการจดัการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู ความคิดรวบยอดการเรียนรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความขยันและความ
ประหยัด ซ่ึงเปนคุณธรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลกูฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
แกเยาวชนของชาต ิ
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและหาคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้น้ีทําให 
 1.  ไดหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนวัดนาคนิมิตร โดยเปนไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร ครูผูสอน ตลอดจนผูมีสวน
รวมเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 150 คน ซ่ึงแตละหองจัดแบบคละ
ความสามารถ 
 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรยีน จํานวน 30 คน 
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดนาคนิมิตร ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการทดลองสอน สัปดาห
ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง 
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 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาที่ประกอบในหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาขึน้มาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส 3.1 
เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกจิอยางพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวติอยางมีดุลย
ภาพ   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก 
  หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร      
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  2.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค: ความขยันหม่ันเพียรและความประหยดั 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาค
นิมิตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาการวางแผน การดําเนินการหรือปรับปรุงหนวยการเรียนรู เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยกําหนดโครงสราง
ของหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณตางๆ มีขั้นตอน 
ดังน้ี    
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไป โดยแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) วิเคราะหศักยภาพของ
โรงเรียน วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ชวงชัน้ที่ 2 มาตรฐาน ส 3.1 นําขอมูลที่
ไดใชกําหนดองคประกอบของหนวยการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับระดับการเรียนรูของผูเรียน  
  ขั้นตอนที่ 2 การรางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย โครงสรางของหนวยการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู ผล
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การเรียนรูที่คาดหวังรายป /ภาค สาระการเรียนรูและเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อและ
แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางหลักสูตร นํารางหลักสูตรที่ไดมาประเมินดาน
ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ คือ ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการสอน ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศกึษาและ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผูมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยางนอย 5 ป เพ่ือนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้ 
  ขั้นตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช นําหลักสูตรที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 นําไปทดลองใช
หลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู เกบ็รวบรวมขอมูลของหลักสตูร เพ่ือนําขอมูลไปศึกษาวิเคราะห
ตอไป 
  ขั้นตอนที่ 5 การประเมินหลักสูตร เปนขัน้ตอนตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 
 
 2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
หมายถึง หนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 4 โรงเรียนวดันาคนิมิตร ประกอบดวย 
  2.1 เดินตามพออยางพอเพียง 
  2.2 ทรัพยากรมีคาใชรักษาแตพอดี 
  2.3 ใชจายอยางรูคาเพื่อนําพาชีวติพอเพยีง 
  2.4 ชุมชนแหงความพอเพยีง 
 
 3.  คุณภาพของหลักสูตร หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพ 3 ดาน ดังน้ี 
  3.1  ประสทิธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  3.2  ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3  ประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
  3.1  ประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผลการประเมินความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
จํานวน 5 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญดาน



 7 

เศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและมีประสบการณ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยางนอย 5 ป โดยทําการประเมนิ 3 
ดาน คือ 
 
   3.1.1  ดานความเหมาะสมของรางหลักสูตร เปนการประเมนิความเหมาะสม
ของรางหลักสูตร 6 ดาน ไดแก  
    1) ดานโครงสรางหนวยการเรยีนรู  
    2) ดานสาระการเรียนรู 
    3) ดานผลการเรยีนรูที่คาดหวงั  
    4) ดานการจัดการเรียนรู  
    5) ดานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู  
    6) ดานการวัดและประเมินผล 
    โดยวัดจากแบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษา  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Numerical Rating 
Scale) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
    5 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
    4 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมมาก     
    3 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมปานกลาง   
    2 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมนอย    
    1 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมนอยที่สุด  
    เกณฑการตดัสิน ตองมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป 
 
   3.1.2  ดานความสอดคลองของรางหลักสูตร เปนการประเมินความสอดคลอง
ในประเด็นตางๆ ของรางหลักสูตร โดยวัดจากแบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยวัดความสอดคลองของรางหลักสูตร ดังน้ี 
    1) หนวยการเรียนรูของหลักสตูรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
    2) สาระการเรียนรูของหลักสตูรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
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    3) ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
    4) การจัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
    5) สื่อและแหลงการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 
    6) การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 
    การประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร ใชการวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
    1 หมายถึง หลักสูตรมีความสอดคลอง  
    0 หมายถึง ไมแนใจวาหลักสตูรมีความสอดคลอง  
    -1 หมายถึง หลักสูตรไมมีความสอดคลอง  
    เกณฑการตดัสิน ตองมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญในแต
ละรายการตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
 
   3.1.3 ดานความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู เปนการประเมินความ
สอดคลองในประเด็นตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงวัดจากแบบประเมินความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
    1) ดานแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสตูร 
    2) ดานกิจกรรมการเรียนรู 
    3) ดานสื่อและแหลงการเรียนรู 
    4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 
  3.2  ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมิน
ความสามารถในการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซ่ึงวัด
จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานสติปญญา ใน 4 ดาน คือ   
   3.2.1  ดานความรู – ความจํา (Knowledge) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถที่
ระลึกออกมาไดหรือจําได 
   3.2.2  ดานความเขาใจ (Comprehension) เปนขอคําถามทีว่ดัความสามารถในการ
จับในความสําคัญจากเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ 
   3.2.3  ดานการนําไปใช (Application) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการนํา
ความรูที่เรยีนมาไปใชแกปญหาในสถานการณใหม 
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   3.2.4 ดานการวิเคราะห (Analysis) เปนคําถามที่วัดความสามารถในการ
แยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย
หรือความประสงคสิ่งใด 
   เกณฑตัดสิน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตหลังการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
  3.3  ประสิทธิภาพดานคุณลกัษณะอันพึงประสงค หมายถึง ผลการประเมินการรบัรู
หรือเอาใจใส การตอบสนองตอคุณธรรม จริยธรรมที่สําคัญ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนํามาเปนแนวทางการปฏิบัติตน เพ่ือดํารงชีวิตดวยความสุขในสังคมตอไป  
เปนการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิต ภายหลังจากการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงวัดจากแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินใน 2 ดาน คือ 
   3.3.1  ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง เปนขอคําถามที่วัดความตั้งใจเพียรทาํหนาที่ 
การงานอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ไมทอถอย เม่ือพบอุปสรรค 
   3.3.2  ความประหยดั หมายถึง เปนขอคําถามที่วัดการรูจักเก็บออมใชทรัพยสิน
สิ่งของแตพอควร พอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ตัดทอนคาใชจายในทกุดาน ลดละความ
ฟุมเฟอย มีชีวิตที่เรียบงาย 
   เกณฑตัดสิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
 
 4.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานสติปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่เรียนหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง ที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้นและผานการหาคุณภาพแลว เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ซ่ึงประเมิน
ตามกระบวนการการวัดผลดานสติปญญาของบลูม (Bloom) โดยนําไปใชวัดผูเรยีนกอนและหลังการ
เรียนรูตามหลกัสูตรสถานศกึษาเพื่อหาประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
 5.  แบบวดัคุณลกัษณะอันพึงประสงค หมายถึง แบบประเมินที่ใชวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่เรียนหลักสตูรสถานศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูวิจัยไดสรางขึน้และ
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ผานการหาคุณภาพแลว โดยนําไปใชวดัคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนหลังการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
   การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคทีก่ําหนด ใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณ
คาแบบตวัเลข โดยแบงเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ คือ  
  5 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
  3 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับนอยที่สุด 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1. พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. แนวคิดดานหลักสูตร 
3. แนวคิดดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. แนวคิดดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. แนวคิดดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนที่ 2  การรางหลักสูตร   
ข้ันตอนที่ 3  การตรวจสอบรางหลักสูตร 
ข้ันตอนที่ 4  การนําหลักสูตรไปใช 
ข้ันตอนที่ 5  การประเมินผลหลกัสูตร 
 

หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1. ความขยันหม่ันเพียร 
  2. ความประหยัด  
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
หลังการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอนการเรียน 
 2.  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร    
ที่เรียนหลักสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
                       
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนมิิตร ผูวิจัยศกึษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
  1.1  ความหมายของหลักสูตร 
  1.2  องคประกอบของหลักสูตร 
  1.3  ระดับของหลกัสูตร 
  1.4  ลักษณะที่ดีของหลักสูตร 
  1.5  ความสําคัญของหลักสูตร 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  2.1  ความหมายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2  แนวคิดการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.3  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.4  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1  พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  3.2  นิยามความความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4  วิธีการปฏิบตัติามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการศกึษา 
 4.  เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  4.1  ความหมายของการวัดผลและการประเมนิผล  
  4.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.3  วิธีการประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 5.  เอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  5.1  ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  5.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคทางการเรียน 
  5.3  วิธีการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. เอกสารที่เก่ียวกับหลักสูตร 
 1.1 ความหมายของหลักสูตร 
 คําวา หลักสตูร (Curriculum) ไดมีนักการศึกษา นักวิชาการและรวมทั้งผูรูดานในสาขา
ตางๆ ไดใหนิยามความหมายไวดังน้ี 
 สุมิตร คุณานกุร (2518: 4-5) กลาววา หลักสูตร หมายถึง  
 1.  เอกสาร ที่กําหนดโครงการศึกษาของผูเรยีน โดยบรรจุความมุงหมายของการใหปรึกษา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของความรู ประสบการณและกิจกรรมใหกับผูเรียน  
 2.  โครงการ ที่ประมวลความรูและประสบการณใหผูเรียน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ
ดานตางๆ ของผูเรียน 
 3.  วิชาความรูสาขาหนึ่ง ที่วาดวยหลักการและแนวปฏบิัตใินการพัฒนาหลักสูตร 
 วิชัย วงษใหญ (2521: 3) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา ประสบการณทั้งหลายที่
โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเรยีนรูและการพัฒนาตนเองไปในทศิทางที่โรงเรียน
ปรารถนา 
 ธํารง บัวศรี (2542: 6) หลักสูตร คือ แผนซึ่งประกอบดวยจุดมุงหมายของการศึกษา  
การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ ในแตละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว 
 วิชัย ดิสสระ (2535: 12) หลักสูตร คือ หลักสูตรแมบทเอกสารและวัสดุอุปกรณการเรียน 
กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาหลักสูตรโดยสมบูรณแบบและ
จะตองเปนไปตามการกระบวนการทั้ง 4 ตามลําดับ 
 วิชัย ประสทิธวิุฒิเวชช (2542: 44) หลักสตูร หมายถึง มวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน 
โดยมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขัน้ตอน กําหนดไวในเอกสารเพื่อเปนแมบท ในการจดัการ
เรียนการสอนตามระดับชั้น 
 สุนีย เหมะประสิทธ (2537: 2) ไดสรุปความหมายของหลักสูตร ไดดังน้ี 
 1.  หลักสูตร ในฐานะที่เปนวิชา (Courses) หรือเน้ือหาวิชา (Content) หรือกลุมวิชา  
(A Sequence of Courses) ที่จัดไวอยางมีระบบ 
 2.  หลักสูตรในฐานะที่เปนเอกสาร (Document) ซ่ึงในรูปแบบของเอกสารหลักสูตร 
(Curriculum Guide หรือ Syllabus) คือ ตัวหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง
และเนื้อหา การเรียนการสอน เวลาเรียน การวัดประเมินผล สวนเอกสารประกอบหลักสตูรนั้น  คือ 
เอกสารที่ใหรายละเอียดเกีย่วกับการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ ไดแกคูมือครู โครงการสอน แผนการสอน
กลุมวิชาหรือรายวิชาตางๆ คูมือการประเมินผลการเรียน หนังสือแบบเรียน หนังสอือานประกอบ 
ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ หลักสตูรในความหมายนี้ มุงเนนหลกัสูตร ในฐานที่เปน
แผนซึ่งเปนเอกสารเพื่อนําไปสูการปฏิบตั ิ (The Plan for Action)ใหบรรลุตามเปาประสงคของ
หลักสูตร 
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 3.  หลักสูตรในฐานะที่เปนกิจกรรมและประสบการณ (Activites and Experiences) 
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูและประสบการณตางๆ ที่ผูเรียนไดรับ ภายใตการกํากับของผูสอน 
สถานศึกษา และนักการศกึษา โดยบูรณาการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ เทคนิคการสอนและ
ประเมินผล ทั้งน้ีมีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความงอกงามทั้งทางดานพุทธพิิสัย (Cognittive 
domain) เจตพิสัย (Affective domain) และทักษะพิสยั (Psychomotor domain) 
 ดังน้ัน หลักสูตร หมายถงึ แผนจัดกิจกรรมหรือประสบการณ ซ่ึงเปนการวางแผนหรือ
ประสบการณการเรียนการสอนแกผูเรียน โดยระบุขั้นตอน วธิีการและเครื่องมือทีใ่ช เพ่ือบรรลผุูเรียน
จุดมุงหมายหรือเปาประสงคที่ไดกําหนดไว 
 
 1.2 องคประกอบของหลักสูตร 
 ธํารง บัวศรี (2532: 8) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญมีดังน้ี 
 1.  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมทีต่องการ   ใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากที่เรียนจบหลักสตูรไปแลว 
 2.  จุดประสงคของการเรียนการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ตองการให
เกิดแกผูเรียนหลังจากที่เรียนจบเน้ือหาสาระในวชิาที่กาํหนดไว 
 3.  เน้ือหาสาระและประสบการณ (Content and Experiences) หมายถึง สิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรู และประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
 4.  ยุทธศาสตรการสอนการเรียน (Instructional Strategies) หมายถึง กระบวนการและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทาง
ความรูและอ่ืนๆ  
 5.  วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media and Materials) หมายถงึ 
เครื่องมือ เครื่องใช และวสัดุตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทศันศึกษาและอื่นๆ ที่ชวยสงเสริมคณุภาพ
และประสิทธภิาพการเรียนการสอน 
 6.  ประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสตูรและการประเมินผลการ
เรียนการสอน 
 นักการศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก พิศมัย ถีถะแกว (2532: 9-10); สุนีย     
เหมะประสิทธิ ์(2537: 21); วิชัย ประสิทธิว์ุฒิเวชช (2542: 50-52); บุญชม ศรสีะอาด (2546: 11) ได
กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรใกลเคียงและสอดคลอง ซ่ึงสรุปพ้ืนฐานของหลักที่สําคัญอยางนอย 
4 สวน คือ 
 1.  จุดมุงหมาย (Objectives)  เปนการกาํหนดทิศทางของการจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือมุงใหผูเรียนไดพัฒนาไปในลักษณะตางๆ ที่พึงประสงคอันจะกอใหเกิดประโยชน
ในสังคมนั้นๆ 
 2.  เน้ือหาวิชา (Content) เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในหลกัสูตรมุงใหผูเรียนไดมี
ประสบการณการเรียนรู เพ่ือพัฒนาไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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 3.  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) เปนกิจกรรมที่จะแปลง
หลักสูตรไปสูการปฏิบตัิ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 4.  การประเมินผล (Evaluation) การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบตัิน้ันบรรลุจุดมุงหมาย
หรือไม ขอมูลจากการประเมินผลน้ีจะเปนแนวทางไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรตอไป 
 ดังน้ันองคประกอบของหลกัสูตรที่สําคัญ สรุปไดดังน้ี 
 1.  จุดหมายและจุดประสงค คือ การกําหนดรูปแบบ ทศิทางการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา เพ่ือสนองความตองการของผูเรียนสามารถนําความรู ความสามารถที่ไดไปปรับใชในการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชวีิตความเปนอยูใหดีขึ้น 
 2.  เน้ือหาสาระและประสบการณ คือ การเลือกเนื้อหาสาระ ความรูและประสบการณการ
เรียนรูตางๆ เพ่ือชวยใหผูเรยีนพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 3.  การจัดการเรียนการสอน คือ เปนกิจกรรมที่เปลีย่นหลักสูตรไปสูกระบวนการปฏิบตัิให
เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
 4.  การวัดและประเมินผล คือ การพิจารณาคุณคาของหลักสูตรตามทีก่ําหนดไว ในความ
มุงหมายหรือไม มากนอยเพียงไรและอะไรเปนสาเหตุ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตอไป  
    
 1.3 ระดับของหลักสูตร 
 วิชัย วงษใหญ (2525: 3-4) ไดแบงหลักสูตรเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1.  หลักสูตรระดับชาติหรือหลกัสูตรแมบท คือเปนหลกัสูตรแกนทีเ่ขียนไวกวางและบรรจุ
สาระที่จําเปนที่ทุกคนในประเทศจะตองเรียนรูเหมือนกัน เพ่ือเสริมสรางความเปนเอกลักษณของ
ชาติไว 
 2.  หลักสูตรระดับทองถิ่น คือการนําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพ
ชีวติความเปนอยูของชุมชนนั้น สาระการเรียนจะสอดคลองสัมพันธกับทองถิ่นมากขึ้น ไมใชการเรียน
แบบรูไวใชวา แตเปนการเรยีนรูที่นําไปใชไดจริงในชีวติ 
 3.  หลักสูตรระดับหองเรียน ซ่ึงเปนหลักสตูรที่สําคญัที่สดุ สังคมจะเปลี่ยนแปลงไดหรือไม
น้ัน อยูที่หลักสูตรระดบัน้ี และบคุคลที่สําคัญที่สุด คือ ครู  
 การแบงระดับของหลักสูตร มีนักวิชาการดานการศึกษา บุญชม ศรีสะอาด (2546: 19); 
และใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 15-16) ไดแบงระดับของหลักสูตรที่มีความสอดคลองกัน ดังน้ี 
 1.  หลักสูตรระดับชาติหรือหลกัสูตรแมบท เปนหลักสตูรที่กําหนดจดุหมาย เน้ือหาสาระ 
และกิจกรรมอยางกวางๆ เพ่ือใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกันและเพ่ือสรางเอกลักษณของชาติ  
 2.  หลักสูตรระดับทองถิ่น เปนหลักสูตรที่นําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับ เพ่ิม ขยาย หรือ
สรางหลักสูตรยอในระดับทองถิ่นขึ้นมาเสริมหลักสูตรแมบทเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
ความจําเปน หรือความตองการของทองถิ่นนั้นๆ ดังน้ันหลักสูตรในระดับน้ีจะมีลักษณะเปนแนว
ปฏิบตัิไดมากกวาหลักสตูรแมบท 
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 3.  หลักสูตรระดับโรงเรียนหรอืหองเรียน ที่สรางหรือปรับ เพ่ิม ขยายใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของชุมชนที่โรงเรียนนั้นๆ ตัง้อยูและนักเรยีนนั้น ครูผูสอนจะเปนผูที่มี
บทบาทมากทีสุ่ด และจะเปนหลักสูตรที่มีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรู
และประสบการณไปใชในชวีิตและในทองถิ่นของตน 
 แมวาจะมีการปรับหลักสูตรระดับชาติใหเหมาะสมกับสภาพและวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนและทองถิ่นแลว เพ่ือใหการนําหลกัสูตรไปสูการปฏิบตัิอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) อยาง
เสมอภาค(equality) และอยางมีเสรีภาพ (freedom) จําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาและผูสอนจะตอง
คํานึงถึงสิ่งดังกลาว เพ่ือสนองตอบความตองการจําเปนของชาติและผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนดวย หลักสูตรระดับหองเรียนเปนหลักสูตรที่สําคัญที่สุด สังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไดหรือไมน้ันอยูที่หลักสตูรระดับน้ี ซ่ึงผูสอนเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดพัฒนาขึ้น 
 
 1.4 ลักษณะที่ดีของหลักสูตร  
 วิชัย วงษใหญ (2525: 2) กลาววาหลักสูตรที่ดีน้ัน ควรจะตองเปนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการความสนใจของผูเรียนอันสอดคลองกับความตองการของชีวติที่เหมาะสมที่สดุไดแก 
 1.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางการศึกษา 
 3.  การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
 4.  สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
 5.  สภาพทางการเมืองการปกครอง 
 6.  สภาพทางดานขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมคานิยมและคุณธรรม 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2537: 6-7) ไดสรุปไวดังน้ี 
 1.  สอดคลองกับแผนของพัฒนาของชาติ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
และแผนการศึกษาของชาติ ทั้งน้ีเพราะหลักสตูรเปรยีบเหมือนแมบทของการจดัการศึกษา ซ่ึงถือ
เปนเครื่องมือสําคัญยิ่งของการพัฒนาชาต ิ
 2.  หลักสูตรควรมีลักษณะเปนหลักสูตรเชิงรกุ เพ่ือเตรียมผูเรียน ใหสามารถปรับตัว รับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีสติ สามารถนําตนเองและพึ่งตนเองอยางเต็มภาคภูมิ อีกทั้ง
สามารถนําสังคมในชุมชนของตนไปในทศิทางของการพัฒนาที่เกื้อกูลซ่ึงกันและกนัอยางสมานฉันท 
 3.  มีลักษณะพลวัติ หรือยืดหยุน คลองตัว เปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข และสภาพของความตองการและความเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
 4. เปนผลที่เน่ืองจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ปนไปตามหลักวชิาเปนวทิยาศาสตร
สมเหตุสมผล และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
 5.  หลักสูตรแตละระดับหรือชัน้มีความสอดคลอง สัมพันธและตอเน่ืองกัน 
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 6.  มีชองหรือเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงแกไขเปนระยะ  คือมีการประเมินหลักสูตร
เปนระยะๆ 
 7.  มีกรอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน ในดานทักษะ
กระบวนการ มากกวาเนื้อหาวิชา เชน ทักษะหรือความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การถายโอนความรู มีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคและความมีเหตุผล 
 8.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาส ใหผูเรียนไดสํารวจ และตรวจสอบ
ความรู ความสามารถ ความสนใจ ความตองการ และความถนัด เพ่ือวางแนวทางในการศึกษาและ
ประกอบอาชพีของตน 
 9.  ไมสรางความยุงยากหรือความสับสนตอการนําหลักสตูรสูการปฏบิตัิของผูที่เกีย่วของ 
เชน ผูบริหาร ผูสอน ศึกษานิเทศก 
 10. ใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และเปนประโยชนมากที่สุด 
 เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (วิชัย ดิสสระ.  2533: 42-44;  อางอิงจาก  Saylor;  & 
Alexander. 1974: 44-45) สรุปไดดังน้ี 
 1.  เน้ือหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลมุขอมูลที่ไดมาจากนักเรียน สังคม 
กระบวนการเรียนและความรูที่ควรจะไดรับในระหวางการศึกษา 
 2.  จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจนและเปนที่เขาในกับผูเกี่ยวของ 
 3.  กระบวนการเรียนผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระทีจ่ะพัฒนาตามความสามารถ 
ความสนใจตามแนวทางของตนเอง 
 4.  นักเรียนและครูมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรยีนตางๆ ในหลักสูตร 
 5.  กลุมจุดมุงหมายที่สําคัญๆ มีความสอดคลองกบัโอกาสที่จะเรียนในแตละกลุม เพ่ือบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายนั้นๆ  
 6.  ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมายและโอกาสในการเลือกทางเรียนที่
เกี่ยวของมีรูปแบบหรือกระสวนที่แสดงใหเห็นความตัง้ใจที่จะใหเกดิขึ้น 
 7.  แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนและมีแผนการที่สรางขึ้นจาก
ภายนอกโรงเรียนและไดรับการปรับปรุงนํามาใชโดยใหโอกาสทางการเรียนตางๆ ไดรับการวางแผน
ใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชน 
 8.  ความตองการที่เปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการที่
กําหนดไวอยางสมดุล 
 9.  แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางและสอดคลองกับการเรียน      
การสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนทีก่ําหนดไว 
 10. กลุมที่รับผิดชอบในการวางแผนการนั้นเปนตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน 
นักเรียน ผูปกครอง ประชาชนเปนตน 
 11. แผนการตางๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกลับจากนักเรียนหรือกลุมชนที่
เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางที่จะปรับปรุงแผนนั้นๆ 



 18 

 12. แผนการและสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและชี้แจงจนเปนที่
เขาใจของนักเรียน ผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลที่เกีย่วของ โดยมีขอบขายหรือสาย
งานที่จะทําหนาที่ติดตอประสานงานกับบุคคลที่แกปญหานั้นๆ ได 
 14. แผนงานนั้นๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียน ชมุชนอยาง
กวางขวางทั่วถึงและเปนประโยชน 
 15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุน เพ่ือใหมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลง
ตามโอกาสของการเรียน วธิกีารเรียนการสอน ตลอดทัง้การรับฟงความคิดเห็นของครูและนักเรยีน
เพ่ือพัฒนาใหดีที่สุด 
 ดังน้ันหลักสูตรที่ดีควรมีคุณลักษณะดังน้ี 
 1.  มีความสอดคลองกับแผนพฒันาของประเทศ เชน แผนพัฒนาศึกษาและสังคมแหงชาติ 
แผนการศึกษาแหงชาติ เปนตน 
 2.  เปนลักษณะเชิงรุก เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศตอไป 
 3.  มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยน แกไขจุดบกพรอง เพ่ือความเหมาะสมกับ
สถานการณยคุสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4.  มีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ความ
เหมาะสมแกผูเรียน ครูหรือผูสอน และผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา  
 
 1.5 ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของการศึกษาของชาติ ลงสู
ภาคปฏิบตัิไปแปลงเปนการกระทําขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศกึษา ซ่ึงเปนแนวทางที่กําหนด
ไววา ควรเรียนรูวิชาอะไร เน้ือหาสาระมากนอยแคไหน ควรไดรับการฝกฝนอบรมใหมีทักษะดานใด
และควรมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ สังคมและสตปิญญา (ธํารง บัวศรี.2535: 9) 
 ดวงเดือน เทศวานชิ (2530: 17) หลักสูตรมีความสําคัญดังน้ี 
 1.  เปนหลักและเปนแนวทางในการปฏิบัติของครูวาจะสอนอะไร สอนอยางไร ในเวลา
เทาใด 
 2.  เปนแผนการดําเนินงานของนักบริหารการศึกษา ในการควบคุมดูแลและติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร 
 3.  เปนสิ่งกําหนดวาผูเรียนควรจะไดรับประสบการณและความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
อะไรบางที่เปนประโยชนแกผูเรียน สังคมและประเทศชาต ิ
 4.  เปนสิ่งกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการ    ของผูเรียน
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
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 5.  เปนสิ่งกําหนดวิธีการดําเนนิชีวติของผูเรยีนใหเปนไปดวยดี มีความสุขและราบรื่น 
 6.  เปนสิ่งกําหนดแนวทางความรู ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติใน
การที่จะอยูรวมกันในสังคมและบําเพ็ญประโยชนตอชมุชนและชาต ิ
 7. เปนเครื่องชีล้กัษณะของสังคมและบําเพญ็ประโยชนตอชุมชนและชาต ิ
 8.  เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศกึษา
ระดับตางๆ 
 ทัศนีย ศุภเมธี (2535: 7) ความสําคัญของหลักสูตร สามารถสรุปไดดังน้ี 
 1.  หลักสูตรเปนแนวทางใหบคุคลผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบ และเกี่ยวของกับการศึกษาไป
ปฏิบตั ิ
 2.  หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา ใชควบคุมระบบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศกึษาระดับตางๆ 
 3.  หลักสูตร เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยการใหการ
ดําเนินงานทางดานการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัด
การศึกษาของรัฐ 
 4.  หลักสูตร เปนแนวทางไปสูในการปฏิบตัิของครู เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนซึ่งครูควรปฏิบตัิตามอยาง
จริงจัง 
 5.  หลักสูตร เปนตัวจักรสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคน 
 6.  หลักสูตรเปนเครื่องชี้บอกถงึความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน  
 7.  หลักสูตรจะเปนตัวกําหนดแนวทางการใหความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจนความสามารถ
ของผูเรยีนที่จะเปนประโยชนตอสังคม 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2537: 7) ไดกลาวถงึความสําคัญของหลักสูตรดังน้ี 
 1.  เปนเครื่องบงชี้ถึงสภาพของการพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศ ทั้งทางวัตถุ
และจิตใจ 
 2.  เปนหลักหรือแนวทางในการปฏิบตัิงานการจัดการศึกษา สําหรับบคุลากร ดานการศึกษา 
อันไดแก นักการศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูสอน เปนตน 
 3.  เปนบรรทัดฐานหรือเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา ทีช่วยกาํกับและตรวจสอบคุณภาพ
ทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา 
 4.  เปนสิ่งกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูเรียน วาควรไดรับประสบการณการเรียน ทั้ง
ทางดานความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และความประพฤติอะไรบาง อันเปนประโยชน  ตอ
เอง ทองถิ่น และประเทศชาต ิ
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 จะเห็นไดวา หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของ
ชาติ ถาประเทศใดมีหลักสตูรที่เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้น    ก็ยอมมี
ความรูและศักยภาพในการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มที่ 
 

2. เอกสารที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.1 ความหมายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชขอมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาสิ่งที่เปนปญหาในปจจุบันอันควรแกการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงตางของสังคมโลก รวมทั้งความคาดหวังใน
อนาคตของสงัคมไทย ทีต่องการจะพัฒนาผูเรียนในปจจุบันไปถึงเปาประสงคจุดหมายในอนาคต มา
ใชในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร ซ่ึงจะเปนขอกาํหนดใหเกิดโครงสรางของหลกัสูตร และแนว
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิชัย วงษใหญ (2525: 10) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือ ระบบโครงสรางของการ
จัดโปรแกรมการเรียนการสอน การกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระการปรับปรงุตํารา แบบเรียน 
คูมือครู และสื่อการเรียนตางๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการใชหลักสตูร การปรับปรงุแกไข 
และการใหการอบรมครูผูใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
รวมทั้งการบรหิารและการบริการหลักสูตร 
 วชิัย ประสิทธิว์ุฒิเวชช (2542: 10) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตรขึ้นมา
ใหมหรือการจัดทําหลักสูตร ที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยวิธีการปรับหรือขยาย 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2537: 39) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
หรือปรับปรุง หรือสรางหลักสูตร ทั้งในแนวกวางและแนวลึก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาการวางแผน ออกแบบและสรางหลักสูตร การใชหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร 
 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539: 14;  อางอิงจาก  Saylor; & 
Alexander) ใหคําจํากัดความของการพัฒนาหลักสูตรวาหมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว
ใหดีขึ้น หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูกอน  
 อุมาพร หลอสมฤดี (2545: 20) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน คือ การดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งแผนประสบการณหรือแผนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกันระหวาง
บุคลากรของของโรงเรียน เพ่ือกําหนดการเรียนรูของนักเรียนที่ประกอบดวย จุดประสงค เน้ือหา
สาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อตางๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผล 
 ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตร คือ การวางแผน การดําเนินการหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน โดยกําหนด จุดหมาย/จุดประสงค เน้ือหาสาระ/ประสบการณ การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสภาวการณตางๆ  
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 2.2 แนวคิดการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 วิชัย ประสทิธิ์วุฒิเวชช (2542: 119) หลักการพัฒนาหลักสูตร เปนแนวดําเนินการที่ใช
ในการประมวลขอมูลแตละดาน จัดหาขอมูลเหลานั้นอาจเปนลําดับขัน้ตอน มีหลักการที่สําคัญ คือ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับการพัฒนาหลักสูตร เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน โดยใชวธิีการทางสถิติหา
ขอสรุป 
 2 .  การกําหนดจุดมุ งหมายของหลักสูตร  เปนการกําหนดคุณลักษณะ  ความรู 
ความสามารถ เจตคติ คานิยมตางๆ ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปาประสงคใน
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาตางๆ ทั้งน้ีใหมีครบทกุพิสัยหรือขอบเขต 
 3.  การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ เปนการคัดเลือก การจัดเนื้อหาสารและ
ประสบการณ ที่คาดวาจะชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร จึงตอง
พิจารณาตัดสินความยาก งาย ความกวาง ลึก ขอบขายใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 
 4.  การนําหลักสูตรไปใช เปนการนําโครงการประมวลความรูหรือหลักสูตรไปปฏิบัติให
เกิดผล หัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปใชคือ การสอน บุคคลที่มีความสําคัญคือ ผูสอนและ
ผูบริหารโรงเรียน 
 5.  การประเมินหลักสูตร เปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตร โดยนําผลที่ไดจาก
การวัดดวยวิธกีารตางๆ มาพิจารณารวมกันแลวสรุปเปนคุณคาของหลกัสูตรฉบบัน้ัน 
 6.  การปรับปรุง แกไข และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนการตัดสินหลักสูตรฉบับที่กําลังใช
หรือทดลองใชในกรณีที่เปนหลักสูตรฉบับรางขึ้นใหมโดยใชวิธีการหรือรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือผสมผสานกัน 
 สุนีย เหมะประสิทธิ ์(สุนีย เหมะประสิทธิ.์  2537: 39-41;  อางอิงจาก  Oliva.1992: 30-45) 
ไดเสนอสัจพจนซ่ึงเปนความจริงโดยมิตองพิสูจนเกี่ยวกับหลักสตูร 10 ประการ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนสิ่งจําเปนและหลีกเลี่ยงไมได (Necessity and 
Inevitability) 
 2.  การเปลี่ยนแปลงหลักสตูรเปนผลผลิตของกาลสมัยหรือชวงเวลา (Product of Its Time) 
 3.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนไปในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย (Concurrent 
Changes) 
 4.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เกี่ยวของ 
(Change in People) 
 5.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตองอาศัยความรวมมือจากกลุมตางๆ (Cooperative 
Endeavor) 
 6.  การพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการตัดสินใจเปนพ้ืนฐาน (A Decision Making) 
 7.  การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด (A Never-Ending Process) 
 8. การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการการหลอมรวม (Comprehensive Process) 
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 9. การพัฒนาหลักสูตรเปนการพัฒนาอยางมีระบบ (Systematic Development) 
 10. นักพัฒนาหลักสูตรดําเนินงานจากหลักสูตรที่มีอยูเดิม (Staring from the Existing 
Curriculum) 
 บีน และคณะ (Beane; et al.  1986: 356-357) ไดเสนอหลักเกณฑในการพัฒนาหลักสูตร
ดังน้ี 
 1.  แผนหลักสูตรควรพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตรที่
กําหนดไว 
 2.  ควรคํานึงถึงศักยภาพของสถาบันการศึกษา ซ่ึงเปนผูดําเนินการตามโปรแกรม
การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 3.  ควรสอดคลองกับความสนใจ ความตองการจําเปนและปญหาของผูเรียน 
 4.  หลักสูตรควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรียนรูภายใต
ความแตกตางระหวางบุคคลและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา โดยตองตอบสนองจุดประสงคของ
หลักสูตร 
 5.  หลักสูตรตองกําหนดแนวทางการจัดสภาพการณการเรียนการสอน อันไดแกจุดประสงค 
เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ทรัพยากร และวิธีการวัดผล รวมทั้งตารางเวลา สิ่งอํานวยความ
สะดวกและการจัดสิ่งสนับสนุนตางๆ เปนตน เพ่ือชวยผูสอนและผูเรียนเขาใจ  และปฏิบัติตาม
หลักสูตรไดดีขึ้น 
 6.  หลักสูตรควรพัฒนาภายใตขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน   อันไดแก 
ระดับพัฒนาดานพุทธิพิสัย ความตองการจําเปนที่จะพัฒนา รูปแบบการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์เดิม   
มโนมติเกี่ยวกับตนและอ่ืนๆ 
 7.  เน้ือหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร จะตองกอใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาตางๆ 
โดยตองกอใหเกิดความสมดุลระหวางจุดประสงคของหลักสูตร และความตองการจําเปน   ของกลุม
ผูเรียนที่มีลักษณะหลากหลาย 
 8.  หลักสูตรตองมีลักษณะยืดหยุน เพ่ือเปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 
 9.  หลักสูตรตองมีลักษณะยืดหยุน คือใหผูสอนและผูเรียนระดมความคิดในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู หรือใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันในสภาพการณการเรียนรูน้ันๆ 
 10. หลักสูตรตองครอบคลุมและมีลักษณะสมดุลระหวาง พุทธิพิสัย เจตพิสัย   และทักษะ
พิสัย 
 บุญชม ศรีสะอาด (2546: 73) ไดสรุปหลกัการพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี 
 1.  ใชพ้ืนฐานจากประวตัศิาสตร ปรัชญา สงัคม จิตวิทยา และวชิาความรูตางๆ 
 2.  พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม โดยวิเคราะหปญหาความตองการและ
ความจําเปนตางๆ ของสังคม 
 3.  พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของผูเรียน 
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 4.  พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 
 5.  ในการเลือกและจัดประสบการณการเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสม ในดาน
ความยากงาย ลําดับกอนหลัง ความตอเน่ือง และบูรณาการของประสบการณตางๆ  
 6.  พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธกัน ตามลําดับจากจุดประสงค สาระความรูและ
ประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 7.  พิจารณาถึงความเปนไปไดสูงในทางปฏบิัต ิ
 8.  พัฒนาอยางเปนระบบ 
 9. พัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยดุยั้ง 
 10. มีการวิจัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 
 11. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
 12. อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของหลายฝาย 
ระดับการพัฒนาหลักสูตร 
 ชูศรี สวุรรณโชติ (2542: 88-89) การพัฒนาหลักสูตรจะเกิดขึ้นเม่ือมีเหตุการณตางๆ ที่
สําคัญดังน้ี 
 1.  เม่ือวิทยาการตางๆ ของสังคมและของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 2.  เม่ือนโยบาย ปรัชญา และแนวทางการพฒันาการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 
 3.  เม่ือผูใชหลักสตูรอันไดแก ผูบริหารการศึกษา ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองเรียกรอง 
 4.  เม่ือขอมูลพ้ืนฐานของสังคมและชุมชนเปลี่ยนแปลง 
 จากหลักการสําคัญขางตน เม่ือมาพิจารณาโดยละเอียดแลวหลักการพัฒนาหลักสูตร จะ
ประกอบดวยหลักการตางๆ ดังน้ี คือ 
 1.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนและ
ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนจนถึงขั้นสุดทายอยางรอบคอบ 
 2.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองเปนสวนที่สรางความรูและประสบการณใหกับผูเรยีนที่ดี
ขึ้นกวาหลักสตูรเดิม 
 3.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการอบรมครูประจําการใหเกิดความเขาใจ
หลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหม โดยทันทีเม่ือหลักสูตรใหมไดพัฒนาขึ้นมาและจะนําเอาไปใช 
 4.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงตัวผูเรียนที่จะไดรับผลจากหลักสูตรที่สราง
ขึ้นมาใหม ทั้งน้ีเปนการไดผลทั้งในดานจิตใจและดานทัศนคติ 
 5.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองไดรับความรวมมือและมีการประสานงานเปนอยางดีจาก
ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารขอมูลตางๆ ที่จะนํามาดําเนินงานอยางพรอมเพรียง 
 6.  หลักการพัฒนาหลักสูตรจะตองมีผูชํานาญการในการพัฒนาหลักสูตรเปนผูนํา และมี
ความสามารถเปนอยางดี รูจักเนื้อหาสาระนั้นอยางลึกซึ้งดีพอที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียน เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor; & 
Alexander. 1974: 8-9) ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรนั้น มีงานที่ตองทําสําคัญๆ อยู 3 ประการ คือ 
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 1.  การพิจารณาและการกําหนดเปาหมายเบื้องตนที่สําคัญของหลักสูตรที่จัดทํานั้น มี
เปาหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยสวนรวมและสวนยอยของหลักสูตรนั้นๆ อยางชัดเจน 
 2.  การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุประกอบการเรียนการสอน การเลือกสรร
เน้ือหาสาระ เพ่ือการอาน การเขียน การทําแบบฝกหัด หัวขอสําหรับการอภิปราย กิจกรรมทั้งใน 
และนอกหองเรียน เปนตน 
 3.  การกําหนดระบบการจัดวสัดุอุปกรณและการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการทดลอง
ที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละวิชาและแตละชั้นเรียน 
 สุริยา เหมตะศิลป (2537: 141-145) ไดกลาวถึงเง่ือนไขที่ทําใหมีการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนจากโครงการของ OECD/CERI (Organization for Economic Co-operation and 
Development: Centre for Education Research and Innovation) ซ่ึง สกิลเบ็ก (Skilbeck) ไดมี
สวนรวมอยางใกลชิดในโครงการ ไดสรุปการพัฒนาหลักสูตรโรงเรยีนวาเกิดขึ้นจากเง่ือนไข ดังน้ี 
(Skilbeck. 13-15) 
 1.  การเรียกรองของโรงเรียน เพ่ือใหมีอํานาจมากขึ้น ในการสรางหลักสูตร เปนการ
เคลื่อนไหวในสังคมสมัยใหม เพ่ือมีสวนรวมในการควบคุมและจัดการ ใหการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวของโดยตรง ไดรับการคาดหวังใหจัดเตรียมความเปนผูนําใหอยางนอยที่สุดตอสมาชิกของ
โรงเรียนเอง ซ่ึงประกอบดวย นักเรียน ผูปกครองและชุมชนทองถิ่น 
 2.  นโยบายหลักสูตรที่สรางมาจากสวนกลางโดยทองถิ่นไมมีสวนรวม หรือการออก
กฎหมายหรือสั่งใหเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดองคการไดทําใหเกิดความ        
ไมพอใจหรือตอตานกัน เน่ืองจากการขาดทรัพยากรหรือออกแบบไวไมครอบคลุมนวัตกรรมตางๆ 
 3.  โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม ประกอบดวยบุคคลที่มีความสัมพันธกันเปนองคกรที่มี
ชีวิต จําเปนตองจัดระบบการบริหารงานตามจุดประสงคขององคกร เพ่ือใหเด็กมีสัมฤทธิ์ผล
การศึกษาที่ดีที่สุด โรงเรียนมีความสัมพันธเชิงซอนกับสิ่งแวดลอม ไมใชลักษณะความสัมพันธทาง
เดียว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องความคิด บุคลากรและทรัพยากร ตางไดรับอิทธิพลซ่ึงกันและ
กัน การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตองมีความเปนอิสระ มี
โอกาส มีศักยภาพและทรัพยากร คงไมสามารถคาดหวังใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนไมมีบทบาทในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของตัวเอง หลักสูตรเปน
สวนประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอน ความมีชีวิตชีวา ความแข็งแกรง ทางการศึกษา
ของโรงเรียน และความสําเร็จในภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนขึ้นอยูกับการควบคุมหลักสูตร
อยางสมเหตุสมผลของโรงเรียนเอง 
 4.  เน้ือหาของหลักสูตร ประกอบดวย ประสบการณการเรยีนรูทีไดมีการวางแผน สนับสนุน
ทางดานทรัพยากร จัดวางโครงสราง จัดระเบียบและจัดประสบการณ ตลอดจนมีการวัดและ
ประเมินผลไว ประสบการณการเรียนรูเหลานี้ตองรางออกแบบเปนแผนภูมิ โดยเริ่มจากทรัพยากร
พ้ืนฐาน เน้ือหาของประสบการณที่เรียกวา วัฒนธรรม โครงสรางของความรูที่เรียกวา  วิชาตางๆ 
และแนวของเรื่อง หัวขอเร่ืองในชีวิตประจําวัน ในการรางทําแผนภูมิประสบการณเหลานี้ตองให
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สัมพันธกับความตองการของผูเรียนแตละคนและสิ่งนี้จําเปนตองมีความรูอยางดีและรูจักผูเรียน 
ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม การวางแผนและการออกแบบหลักสูตรสําหรับกลุมนักเรียน ใน
สถาบัน ที่เฉพาะหรือมีความพิเศษออกไป เปนสิ่งที่โรงเรียนเองสามารถทําได เพราะการสราง
กําหนดการหรือรายวิชาเฉพาะ และการสอนทั้งการเรียนรูในกําหนดการหรือรายวิชาเฉพาะนั้น   
เปนภารกิจเกี่ยวกับหลักสูตรที่สําคัญของโรงเรียน 
 5.  ความจําเปนที่ตองมีการดัดแปลง การแกไขและการปรับในเรื่องเกี่ยวกับแผน
กําหนดการ และแบบแผนสําหรับหลักสูตร เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณที่ไมไดคาดหมาย หรือ
เหตุการณเฉพาะหนาของการสอนและการเรียนรู อยางนอยที่สุดโรงเรียนควรอยูในฐานะที่จะ
ดัดแปลงหลักสูตรใหเขากับสถานการณของทองถิ่นได เพราะวาการเรียนรูกิจกรรมของกลุม และ
กิจกรรมบางรายบุคคลมีอยูหลากหลาย การใชประโยชนที่ตางกันของทรัพยากร เครื่องมือ   และ
อ่ืนๆ ความยืดหยุนในการจัดการกับหลักสูตรเปนเรื่องสําคัญสําหรับประสิทธิภาพในการจัดองคการ
ของโรงเรียน สิ่งเหลานี้เปนบทบาทของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร บทบาทดังกลาวสามารถจะ
ดําเนินการไปไดอยางประสิทธิผล เม่ือโรงเรียนมีอิสระและมีโอกาส ในรูปแบบของความรับผิดชอบที่
ไดรับการมอบหมายหรือแตงตั้ง เพ่ือที่จะออกแบบและสรางหลักสูตรพอๆ กับที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลง
และแกไขหลักสูตร 
 6.  บทบาทของครูในฐานะบุคคลทางวิชาชีพที่มีอิสระและรับผิดชอบไมสามารถที่จะทําให
สําเร็จได ถาไมมีสวนรวมโดยตรงในสวนที่สําคัญของหลักสูตร รวมทั้งการวางแผนหลักสูตร การ
ออกแบบหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร การรูจักตนเองของครู การจูงใจ และการตองการ
สัมฤทธิ์ผล รวมกับการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร เปนสาระสําคัญของวิถีชีวิตทางวิชาชีพของครู 
 7.  การมองยอนไปในอดีต อาจเห็นวาโรงเรียนในปจจุบันนี้เปนสถานที่ม่ันคง   และคงที่
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรมากกวาหนวยงานทางการวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค (เขต) ระดับรัฐ
และระดับชาติ โรงเรียนมีทรัพยากรที่มีประโยชนที่สุดสําหรับการพัฒนาหลักสูตร โดยเชิงโครงสราง 
โรงเรียนมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในฐานะชุมชนโรงเรียนเกิดขึ้นดวย คุณสมบัติของความรูความ
ชํานาญและความเปนวิชาชีพ และโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรตางๆ มาใชได 
 จะเห็นไดวา การพัฒนาหลักสูตร เปนสิ่งที่นักการศึกษา ครูอาจารยจะตองดําเนินการอยู
เสมอ  จนเปนกิจนิสัย จะกระทําทุกครั้งเม่ือสังคมมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทําใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนประสบการณขึ้นมาใหม และพรอมที่จะนําประสบการณ
และความรูที่เกิดขึ้นนั้นไปพัฒนาตนและสังคมใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดดังกลาว การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดเปลี่ยนแปลงของสังคมและกระแส
โลกาภิวัตน พรอมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโดยนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา และเปนวาระ
แหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาแบบองครวมซึ่งมีคนเปนศูนยกลาง นําไปสูการพัฒนา
อยางมีดุลยภาพ มีหลักธรรมาภิบาลและเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
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 2.3 รูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่ทําใหครูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหกับ
ผูเรียนใหเปนของผูเรียน ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร กลาวไดวา
ผลิตผลโดยตรงของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน        
และในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในปจจุบันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูอีกดวย     
เพราะเชื่อวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะทําใหครูไดรับความรูมากขึ้น มีทักษะมากขึ้น และมี
ประสบการณมากขึ้น ไมหยุดนิ่งของกระบวนการเรียนรูในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เชนในปจจุบัน 
 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากหลักสูตรเปนแนวทางในการจัด
การศึกษา ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิชาการ ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญดังน้ี 
 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรตามแนวคิดของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส  
 (J.Galen Saylor and William M. Alexander and Arthur J. Lewis) 
 แนวคิดของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539: 20-22;  
อางอิงจาก Saylor; & Alexander.  1974; Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ประกอบดวย 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญ 4 ขั้นตอน  
 1.  เปาหมาย วัตถุประสงค และความครอบคลุม เปาหมาย วัตถุประสงค และในแตละ
เปาหมายควรบงบอกถึงความครอบคลุมของหลักสูตร ที่สําคัญไดแก พัฒนาการสวนบุคคล     
มนุษยสัมพันธ ทักษะการเรียนรูที่ตอเน่ืองและความชํานาญเฉพาะดาน ซ่ึงกําหนดจากความเปน
โลกาภิวัตน ความตองการของสังคมที่อยูอาศัยกฎหมาย ขอบังคับ เปนตน 
 2.  การออกแบบหลักสูตร คือ การวางแผนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหา
สาระ การจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค โดยคํานึงถึงปรัชญา 
ความตองการของสังคมและผูเรยีนมาพิจารณาดวย 
 3.  การนําหลักสูตรไปใช ครูตองเปนผูวางแผนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งการจัดทําสื่อการเรียนการสอน เชน ตํารา แบบเรียน วัสดุอุปกรณ  ตางๆ เพ่ือ
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ครูตั้งเปาหมายไว 
 4.  การประเมินหลักสูตร ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันตัดสินใจ เพ่ือเลือกวิธีการ
ประเมินผลที่สามารถประเมินผลที่สามารถประเมินไดวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไดผลตาม ความ     
มุงหมาย การประเมินผลหลักสูตรจะเปนขอมูลที่สําคัญที่บอกผูที่มีสวนเกี่ยวของไดวาควรปรับปรุง
หลักสูตรในจุดใด เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกาใชหลักสูตรในอนาคต 
 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร อเล็กซานเดอร และ เลวิส แสดง
ดังภาพประกอบ  ดังน้ี 
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     (1)                                                 ใหขอมูลยอนกลบัและปรับปรุง 
 
 
 
     (2)                                       (3)                                 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคดิของเซเลอร อเล็กซานเดอรและเลวสิ 
 

 ที่มา: ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏบิตัิ.  หนา 
20-22.  
  
 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของสุมิตร คุณานุกร 
 สุมิตร คุณานุกร (2518: 5-8) ขบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวยกิจกรรมหลัก  5 
ประการดังน้ี คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร ในแตละหลักสูตรตองมีความมุงหมาย
ที่แสดงถึงเอกลักษณและวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป ความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ
ความสอดคลองและเสริมความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ เพ่ือสนองความตองการของ
ผูเรียนที่มีสภาพทางจิตใจ รางกาย มีความสามารถในการเรียนรูและมีความตองการทางการศึกษา
แตกตางกันออกไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือก การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ การเลือกสรรวิชาความรูและ
ประสบการณตางๆ ที่คาดวาจะชวยใหผู เรียนพัฒนาไปสู จุดมุงหมายที่กําหนดไว เม่ือเลือก
เน้ือหาวิชาและประสบการณมาแลว ผูพัฒนาหลักสูตรตองพิจารณาตอไปอีกวา เน้ือหาสาระอะไรควร
นําไปสอนกอนหรือสอนหลัง เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไปไดอยางมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

เปาหมาย 
จุดประสงค 

และความครอบคลุม 

การออกแบบ
หลักสูตร 

การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผล
หลักสูตร 

- ออกแบบโดยนักพัฒนา 
  หลักสูตร 
- เลือกเนื้อหาสาระและ  
  ประสบการณการเรียนรู 
  ที่เหมาะสมกับผูเรียน 

- ครูเปนผูวางแผนจัดทํา 
  แผนการสอน 
- จัดทําส่ือการเรียนการ 
  สอน 

- ครูและผูมีสวนเกี่ยวของ 
   เลือกวิธีประเมินที่มี 
  ประสิทธิภาพ 
- นําขอมูลที่ใชจากการ 
  ประเมินมาปรบัปรุง 
  แกไขหลักสูตร 



 28 

 ขั้นตอนที่ 3 การนําเอาหลักสูตรไปใช การที่ผูบริหารโรงเรียนและครู นําเอาโครงการ
ของหลักสูตรที่เปนรูปเลมเหลานั้นไปปฏิบัติใหเกิดผล ซ่ึงรวมถึงการบริหารงานทางดานวิชาการ
ของโรงเรียน เพ่ืออํานวยใหครูและนักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสุด 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร คือการหาคําตอบวา หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่
กําหนดไวในความมุงหมายหรือไม มากนอยเพียงไร และอะไรเปนสาเหตุ ผูปฏิบัติไมสามารถจะ
ดําเนินการใหบรรลุตามนั้นไดทุกประการหรืออาจเปนเพราะเลือกเนื้อหาหรือประสบการณไมสัมพันธ
กับความมุงหมาย ครูสอนไมเปน โรงเรียนขาดอุปกรณ ไมมีคูมือหลักสูตร ฯลฯ การประเมินผล
หลักสูตรครอบคลุมไปถึงพิจารณาขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรทั้งสามเพื่อหาขอบกพรอง 
 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตร เริ่มตนดวยขบวนการและขั้นตอน คือ ปรับปรุง
ความหมาย เม่ือความมุงหมายซ่ึงเปนแมบทเปลี่ยนไป ขบวนการที่เหลือก็ตองถูกเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองรับกันจนมาถึงการประเมินผลหลักสูตรและนําเอาขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไป
ปรับปรุงหลักสูตรอีก เปนวัฏจักรวนเวียนตอเน่ืองกัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพประกอบ 3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสุมิตร คุณานุกร 
 

 ที่มา: สุมิตร คุณานุกร. (2518). หลักสตูรและการสอน. หนา 8. 
 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของวชิัย วงษใหญ  
 ว ิชัย วงษใหญ (2535:  5-25) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร เพ่ือให
การพัฒนาหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกันมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานหรือสิ่งที่กําหนดหลักสูตรดานตางๆ ที่จะนํามาใชใน
การพัฒนาหลักสูตร ไดแก สิ่งกําหนดหลักสูตรทางดานวิชาการและสิ่งที่กําหนดหลักสูตรทางดาน

การปรับปรุง
หลักสูตร 

การประเมินผล
หลักสูตร 

การกําหนด
วัตถุประสงค 

การเลือกและการจัด
เนื้อหาและกิจกรรม 

การนําหลักสูตร 
ไปปฏิบัติ 

ปรัชญาการศึกษา  ความมุงหมายของโรงเรียน 
ความมุงหมายของการศึกษา  โลก  สังคม 

ชุมชน ครอบครัว เด็ก 
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สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับผูเรียน
และสังคม เปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนา เปนการนําขอมูลพื้นฐานจากสิ่งกําหนดหลักสูตรใน
ดานตางๆ มาใชกําหนดรูปแบบของหลักสูตรวาควรมีลักษณะใด โครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตรเปนอยางไร ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลักสูตร เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและศึกษา
ความเปนไปไดของหลักสูตรที่รางขึ้น เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร อาจทําไดหลายวิธี เชน การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ หรือการทดลองใชหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับแกหลักสูตรกอนไปใช เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ผานมา มา
สังเคราะหเพ่ือแกไขหลักสูตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรทบทวนใหรอบคอบวา
ขอมูลสวนใดที่จะใชเพ่ือการปรับปรุง และมีผลกระทบตอโครงสรางอ่ืนๆ ของหลักสูตรมากนอย
เพียงใด 
 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของสุนีย ภูพันธ  
 สุนีย  ภูพันธ (2546: 174) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดจุดหมาย เปนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร ที่
สอดคลองกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดเนื้อหาของหลักสูตร เปนการจัดเนื้อหาที่ตอบสนองจุดมุงหมายของ
หลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช เพ่ือหาขอบกพรองแลวนํามากแกไขใหไดหลักสูตรที่มี
องคประกอบครบถวนสมบูรณ แลวจึงนําหลักสูตรไปใช 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลกัสตรู เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงและแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ 
 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 124-135) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะทํางาน 
 การจัดตั้งคณะทํางาน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานเนื้อหาวิชา 
ดานการสอน ดานสภาพของทองถิ่นและดานการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงไดแก  ครู หรือผูสอน ผูบริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก วิทยากรทองหรือประชาชนที่มีความรูในดานเนื้อหาวิชา   ดานสภาพปญหา
และความตองการของสังคมในทองถิ่นนั้นๆ และนักวิชาการ ซ่ึงไดแก อาจารย  จากมหาวิทยาลัย 
เปนตน 
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 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการของชุมชน โดยศึกษาสภาพและความ
ตองการของชุมชน เชน ดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ความคาดหวังของชุมชน เปนตน   
 2.  สํารวจสภาพและความตองการของผูเรียน เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับ
พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ รวมทั้งสอดคลองกับความสนใจและความตองการ
ของผูเรียนดวย 
 3.  ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรแกนกลาง คณะทํางานตองศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา หลักการ จุดหมาย สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรและอ่ืนๆ  
เพ่ือพิจารณาวามีสวนใดทีห่ลักสูตรเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม 
 4.  วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน  ในดานตางๆ  
เชน ดานบุคลากร การบริหาร วัสดุอุปกรณ ความรวมมือระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ความ
รวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือทองถิ่น ฯลฯ ผลจากการวิเคราะหทําใหทราบวาโรงเรียนมี
จุดเดนหรือความพรอมในเรื่องใดมากที่สุด และมีจุดดอยหรือความขาดแคลนในเรื่องใดบาง เพ่ือใช
เปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 กาํหนดจุดประสงคของหลักสูตร  
 การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรวิชา ควรศึกษาจากสภาพ ปญหา และความตองการ
ของทองถิ่นและผูเรียน จุดประสงคในระดับกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณของรายวิชานั้นๆ เพ่ือ
กําหนดสภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเม่ือเรียนจบรายวิชาแลว 
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดเนื้อหา 
 การกําหนดเนื้อหาของรายวิชาอยางกวางๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาดังกลาว 
และครอบคลุมสวนที่เปนทั้งความรูและทักษะดวย ซ่ึงในสวนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให
เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดกิจกรรม 
 ควรกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรู โดยพิจารณาจากจุดประสงคแต
ละขอ  กิจกรรมที่กําหนดไมควรมากหรือนอยเกินไป  เนนทักษะกระบวนการเปดโอกาสใหผูเรียนได
กระทํากิจกรรม โดยครู ผูสอน เปนผูประสานกิจกรรมและชี้แนะ 
 ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดคาบเวลาเรียน 
 การกําหนดคาบเวลาเรียนของรายวิชา มักถือเอาโครงสรางของหลักสูตร และปริมาณของ
เน้ือหาที่ผูเรียนตองเรียนเปนเคร่ืองกําหนด ในระดับประถมศึกษา จํานวนคาบเวลาเรียนที่กําหนด
น้ัน ตองไมทําใหคาบเวลาเรียนสําหรับกลุมประสบการณหรือหนวยยอยที่มีอยูเปลี่ยนแปลงไป 
 ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล 
 เกณฑการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่จัดทําขึ้นใหม สิ่งที่ควรระบุ คือ รายวิชานี้มีการ
วัดและประเมินผลแบบใด เชน กอนเรียน ระหวางเรียนและเม่ือจบหลักสูตร เปนตน 
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 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทําเอกสารหลักสูตร 
 การจัดทําเอกสารหลักสูตร เชน แผนการสอน คูมือครู หนังสืออานเพิ่มเติมและสื่อตางๆ 
เพ่ือใหผูใชหลักสูตรหรือครูผูสอน สามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนที่ 9 การตรวจสอบคณุภาพและการทดลองใชหลกัสูตร 
 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรตางๆ เพ่ือนําผลมาปรับปรุง
ขอบกพรองกอนนําไปใชจริง ตองกําหนดเปนแผนอยางมีขั้นตอนและระบบ มีการประชุมพิจารณา
รวมมือกันหรือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ
กอนนําไปใชจริง 
 ขั้นตอนที่ 10 การเสนออนุมัติใชหลักสตูร 
 เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามลําดับชั้น เพ่ือขออนุมัติการใชหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 11 การนําหลักสตูรไปใช 
 การวางแผนการใชหลักสูตร โดยอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใชหลักสูตร เพราะถึงแมวามีคูมือ
ครูในการใชหลักสูตร หรือเอกประกอบหลักสูตรอ่ืนๆ แตอาจเขาใจไมตรงกัน เพ่ือใหการสอนเปนไป
ตามจุดประสงคของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 12 การประเมินผลหลักสตูร  
 เม่ือครูไดนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนระยะหนึ่งแลว โรงเรียนควรพิจารณาใหคุณคาของ
หลักสูตรวาเปนอยางไร ใหผลตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข 
เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 จาก 12 ขั้นตอน กลาวไดวาขั้นตอนที่ 1-2 เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 3-7 
เปนการวางแผนและยกรางหลักสูตร ขั้นตอนที่ 8-11 เปนการนําหลักสูตรไปใช และขั้นตอนที่ 12 
เปนการประเมินหลักสูตร สรุปเปนแผนภาพประกอบดังน้ี  
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ใจทิพย เชี้อรัตนพงษ 
 

 ที่มา: ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏบิตัิ. หนา 
135.  

การยกรางหลกัสูตร 

คณะทํางาน 

หลักสูตร 
แมบท 

สภาพและความ
ตองการ 

ของทองถ่ิน 

ศักยภาพ 
ของ 

โรงเรียน 

สภาพและความ
ตองการ 
ของผูเรียน 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

กําหนดการจัดและ
ประเมินผล 

กําหนด 
เนื้อหา 

กําหนด 
จุดประสงค 

กําหนด 
คาบเวลา 

กําหนด 
กิจกรรม 

การจัดเอกสารหลักสูตร 

การขออนุมัติ 

การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร 

การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหเปนเห็นภาพรวมของขั้นตอนใน
การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคลองและความแตกตางกันในรายละเอียดของแตละขั้นตอน ผูวิจัย
ไดสังเคราะหแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือกําหนดเปนขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรในการวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
เซเลอร 
และคณะ 

สุมิตร คุณานุกร วิชัย วงษใหญ สุนีย ภูพันธ ใจทิพย 
เชื้อรัตนพงษ 

 
ขั้นตอนการ

พัฒนาหลักสูตร 
1. กําหนด
เปาหมาย 
วัตถุประสงค
และความ
ครอบคลุม 

1. กําหนด
จุดมุงหมายของ
หลักสูตร 
 
 

1. ศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานหรือส่ิง
กําหนด
หลักสูตรดาน
ตางๆ 

 1. กําหนด
จุดมุงหมาย
หลักสูตร 
 
 

1-2  วิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

1. การศึกษา
และวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

2. ออกแบบ
หลักสูตร 
 

2. เลือก การจัด
เนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ 

2. กําหนด
รูปแบบของการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. จัดเนื้อหา
หลักสูตร 
 

3-7 วางแผน
และยกราง
หลักสูตร 

2. การทําโครง
รางหลักสูตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. การ
ตรวจสอบโครง
รางหลักสูตร 

3. นําหลักสูตร
ไปใช 

3. นําหลักสูตร
ไปใช 

3. การ
ตรวจสอบ
หลักสูตร 

3. การนํา
หลักสูตรไปใช 

8-11 การนํา
หลักสูตรไปใช 

4. การนํา
หลักสูตรไปใช 

4. ประเมิน
หลักสูตร 

4. ประเมิน
หลักสูตร 
5. ปรับปรุง
หลักสูตร 

4. ปรับแก
หลักสูตร 
 

4. ประเมินผล
หลักสูตร 
5. ปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลง
หลักสูตร 

12 การประเมิน
หลักสูตร 
 

5. การประเมิน
หลักสูตร 

 
 จากตาราง 1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมที่นักการศึกษาไดเสนอสอดคลอง
กันแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคมิตร ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวสภาพ
ทั่วไป โดยแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 
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วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ชวงชั้นที่ 2 มาตรฐาน ส 3.1 นําขอมูลที่ได
ใชกําหนดองคประกอบของหลักสูตร เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับระดับการเรียนรูของผูเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2 การรางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง
หลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูและการวัดและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางหลักสูตร นํารางหลักสูตรที่ไดมาประเมินดานความ
เหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
และการสอน ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยางนอย 5 ป เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แกไขรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช นําหลักสูตรที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 นําไปทดลองใชหลกัสตูร
ตามแผนการจัดการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลของหลักสูตร เพ่ือนําขอมูลไปศึกษาวิเคราะหตอไป 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินหลักสูตร เปนขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
  2.4  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 ความหมายของการประเมินหลักสูตร  
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการประเมินไวตางๆ ดังน้ี 
 คารเตอร กูด  (Carter Good. 1945: 209) ไดใหความหมายไววา  การประเมินหลักสูตร 
คือ การประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายใจขอบขายของการสอนที่เนนเฉพาะจุดประสงคของ
การตัดสินใจในความถูกตองของจุดมุงหมาย ความสัมพันธและความตอเน่ืองของเนื้อหา และ
ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคเฉพาะซึ่งนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการ การ
ตอเน่ืองและการหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการตางๆ ที่จะจัดใหมีขึ้น 
 วิชัย วงษใหญ (2523: 192) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา การประเมิน
หลักสูตรเปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจากการวัดในแงมุม ตางๆ ของสิ่งที่
ประเมินเพ่ือนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นมาเปน
อยางไร มีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม   มีสวนใดที่
จะตองปรับปรุงแกไข 
 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 192) กลาววา การประเมินผลหลักสูตร หมายถึง การ
รวบรวมและวเิคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสินหาขอบกพรองหรือปญหา เพ่ือหาทาง
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ปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณภาพของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 ดังน้ัน การประเมินหลักสูตร หมายถึง การประเมินผลหลักสูตร โดยนําผลที่ไดมา
พิจารณาตัดสินวาหลักสูตรที่พัฒนามานั้นมีคุณภาพหรือไมเพียงใด รวมทั้งสามารถบอกจุดบกพรอง
หรือปญหาของหลักสูตรนั้นๆ ได เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตตอไป 
 
 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 วิชัย วงษใหญ (2521: 151-152) การประเมินหลักสูตรใดๆ ก็จะมีจุดมุงหมายและขั้นตอน
ของการปฏิบัติสวนใหญ ดังน้ี  
 1.  เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบดูวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนระยะของการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลตามลําดับดังน้ีคอื 
  1.1  การประเมินผลจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตรและจุดมุงหมายเฉพาะที่สําคัญๆ 
ของหลักสูตร 
  1.2  การประเมินผลแตระยะของการวางแผนงาน 
  1.3  การทดลองและการปรบัปรงุวัสดุประกอบหลักสตูรและวธิีการสอนตางๆ  
  1.4  การประเมินระยะทดลองตางๆ  
  1.5  การประเมินผลการทดลองใชหลักสตูรของกลุมใหญ 
  1.6  การควบคุมคณุภาพของการใชหลักสตูรทั่วไป 
 2.  เพ่ือวัดผลดูวา การวางเคาโครงและรูปแบบของหลักสูตร รวมทั้งวัสดุประกอบหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตรเปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม โดยแบงระยะของการประเมินผลดังน้ี 
  2.1  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวชิา ตรวจสอบเสนอแนะใหขอมูลในการประเมินผล 
  2.2  กลวธิีการสังเกต การสอน เพ่ือความเที่ยงตรงในการประเมินผล 
  2.3  ศึกษาแหลงขอมูลสําหรับการประเมินผล จากครู ผูปกครองและชุมชน 
  2.4 รวบรวมและวเิคราะหขอมูลเพ่ือการประเมินผล 
 3.  การประเมินผลจากตัวผูเรียนเอง เพ่ือตรวจสอบดูวามีลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม เพียงไร    
 ทิศนา แขมมณี (รัตนะ บัวสนธ. 2535: 71; อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2528: 113-114) 
กลาวถึงจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 
 1.  เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรนั้น โดยดูวาหลักสูตรที่จัดขึน้สามารถสนองตามวัตถุประสงค
ที่หลักสตูรนั้นตองการหรือไม 
 2.  เพ่ือตัดสินใจวา การวางเคาโครงและรูปแบบของหลักสตูร ตลอดจนการบริหารงาน และ
การสอนตามหลักสูตร เปนไปในทางทีถ่กูตองแลวหรอืไม 
 3.  เพ่ือวัดผลดูวา ผลผลติคือผูเรียนนั้นเปนอยางไร 
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 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 192 –193) มีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
 1.  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ   ของหลักสูตร 
การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะดําเนินในชวงที ่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู 
เพื่อที่จะพิจารณาวาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร  เชน จุดหมาย โครงสราง เน้ือหา การวัดผล 
ฯลฯ มีความสอดคลองและเหมาะสมหรือไม สามารถนํามาปฏิบัติในชวงการนําหลักสูตรไปทดลองใช
หรือ ในขณะที่การใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูไดมากนอยเพียงใด 
ไดผลเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคอะไร จะไดเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตรและผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นไดทันทวงที 
 2.  เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการใน
ขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใช จะไดชวยปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
 3.  เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวา ควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการหลังจากที่ใช
หลักสูตรไปแลวระยะหนึ่งแลวจึงประเมินเพ่ือสรุปผลตัดสินวาหลักสูตร มีคุณภาพดีหรือไมดี บรรลุ
ตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวมากนอยเพียงใด สนองความตองการของสังคมเพียงใด และ
เหมาะสมกับการนําไปใชตอไปหรือไม 
 4.  เพ่ือตองการทราบคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางศึกษามาแลวหรือไม 
อยางไร การประเมินผลในลักษณะนี้จะดําเนินการในขณะที่มีการนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากที่ใช
หลักสูตรไปแลวระยะหนึ่งก็ได 
 จะไดเห็นวา จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร เพ่ือใหตองการทราบคุณภาพ
ขอบกพรอง เปนเครื่องมือของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมา วาควรหรือไมควรใชหลักสูตรตอไป หรือไม อยางไร 
 
 ประเภทของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสูตรแบงออกเปน  3 ประเภท ตามระยะเวลาจุดมุงหมายของการ
ประเมินไดดังน้ี  
 1.  การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชหรือการประเมินในระหวางการรางหลักสูตร (Ex-ante 
Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร เพ่ือหาขอมูลที่ไมสมบูรณอันจะนําไปสูการปรับแกกอนนําหลักสูตรไปใช 
 2.  การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร (On-going or Formative Evaluation) ในชวง
ระยะการใชหลักสูตร เพ่ือเปนการใหแนใจวาหลักสูตรจะมีการดําเนินไปอยางถูกตอง จึงตองมีการ
ประเมินเปนระยะเพื่อดูความกาวหนาการใชหลักสูตรควบคุมแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะใช
หลักสูตร 
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 3.  การประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการใชหลักสูตร (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินเพ่ือสรุปผลการใชหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะสําหรับการหลักสูตรตอไป  
 โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรนิยมทํากัน คือ การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร และการประเมินหลังจากใชหลักสูตร งานวิจัยน้ีก็
เชนเดียวกัน ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว 
 
 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
 รัตนะ บวัสนธ (2535: 72-75) รูปแบบการประเมินหลักสูตร มีหลายรปูแบบแตกตางกันไป
ตามลักษณะการใช มีดังน้ี 
  

 รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler’s Model of Evaluation) 
 ไทเลอร เปนผูที่วางรากฐานการประเมินผลหลักสูตรนับตั้งแตป ค.ศ. 1930 และไดใหคํา
นิยามของการศึกษาวา การศึกษา คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม ดังน้ันการประเมินผลหลักสูตรจึงเปน
การเปรียบเทียบวา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเปนไปตามจุดมุงหมาย ที่ไดตั้งไวหรือไม (Worthen; 
& Sanders. 1973: 211)  นอกจากนี้ ไทเลอร มีความเห็นวา กระบวนการจัดการศึกษานั้นประกอบ
ไวดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ จุดมุงหมายของการศึกษา ประสบการณเรียนรู และการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงทั้งสามสวนนี้จะมีความสัมพันธกัน (Tyler. 1949: 110-125) 
 ตามแนวคิดดังกลาวนี้  พ้ืนฐานของการจัดหลักสูตร คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถ
วางจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร บทบาทของการ
ประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การดูผลผลิตของหลักสูตรวา ตรงตามจุดมุงหมายหรือไม แนวคิคของไท
เลอร ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model) 
 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ถือวาเปนการประเมินผลหลักสูตรเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงไดเสนอขั้นการเรียนการ
สอนและการประเมินผลดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหทรัพยากรของจุดมุงหมาย (Goal 
Sources) คือ นักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระ และขอบเขตของจุดมุงหมาย (Goal-Seleans) คือ
จิตวิทยาการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา 
 2.  กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงจะเปนพฤติกรรมที่
ตองการวัดในภายหลัง 
 3.  กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 4.  เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะทําใหเน้ือหรือประสบการณ ที่วางไวประสบ
ความสําเร็จ 
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 5.  ประเมินผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา  หรือการทดสอบสัมฤทธิ์ผล
ในการเรียน 
 6.  ถาไมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิก หรือปรับปรุง
หลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชผลสะทอนกลับ (Feedback)  ของหลักสูตรนั้น
เปนขอมูลในการปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมาย หรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณคาของหลักสูตร 
 การประเมินผลของไทเลอรไดจัดลําดับขัน้ตอนการเรียนการสอน  และการประเมนิผล  
ดังภาพประกอบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  ขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินหลักสตูรของไทเลอร 
 

 ที่มา: ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏบิตัิ.  หนา 
225. 
  

 การประเมินตามขั้นตอนของไทเลอร จึงเปนกระบวนการเวียนกลับ (Recurring Process) 
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงขอแกไขหรือปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ประเมินน้ันก็จะสงผล
ใหเกิดการปรบัปรุงวธิีการในการประเมินดวย (Worthen; & Sanders. 1973: 156) การประเมินผล
แบบน้ีจึงมีลักษณะเปนการประเมินผลสรปุ (Summative Evaluation)  

กําหนด 
จุดมุงหมาย 

ถาผลการวัด 
หลังเรียนดีกวา 

ถาผลการวัด 
กอนเรียนดีกวา 

กําหนดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณการเรียนรู 

วัดพฤติกรรม 
หลังเรียน 

ประเมินผล
การเรียนรู 

วัดพฤติกรรม 
กอนเรียน 

กําหนดจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

เลือกวิธีการเรียน 
การสอน 

ยก 
เลิก 
หรือ 
ปรับ 
ปรุง
หลัก 
สูตร 

 

ปรับ 
ปรุง 
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 รูปแบบการประเมินของสครีฟเวน (Scriven) 
 สครีฟเวน เสนอลักษณะของการประเมินผลหลักสตูรไว 4 ลักษณะ คือ 
 1.  การประเมินผลยอย (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลสิ่งตางๆ ที่เกิดจริง
ในขณะใชหลักสูตรอยู เพ่ือเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  การประเมินผลรวบยอด (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลสิ่งตางๆ ทีเ่กิด
จริงเม่ือสิ้นสุดกระบวนการใชหลักสตูรแลว เพ่ือตัดสินคณุคาของหลักสูตร 
 3.  การประเมินผลภาพใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่งตางๆ 
ภายในตัวของมันเอง เชน การประเมินเนื้อหา จุดมุงหมาย โครงสรางของหลักสูตร ฯลฯ เปนตน 
 4.  การประเมินผลสําเร็จ (Pay-off Evaluation) เปนการประเมินผล    ที่เกิดจากสิ่งตางๆ 
ที่ใชในการดําเนินการหลักสูตร เชน การประเมินผลที่เกิดจากการสอนของครู   ที่มีตอนักเรียน 
 การประเมินผลทั้ง 4 ลักษณะ สวนที่ สครีฟเวน เสนอมามีความสัมพันธกันดังน้ี 
 
ตาราง 2 รูปแบบการประเมนิคาของสครฟีเวน 
 

ลักษณะการประเมิน การประเมินภายใน การประเมินผลสําเร็จ 
การประเมินยอย ตัดสินความสมบูรณของเนือ้หา 

โครงสรางและลําดับของเนื้อหา 
ตัดสินผลที่เกดิระหวางที่
ดําเนินการ 

การประเมินรวม ตัดสินขั้นสุดทายเกี่ยวกบัวสัดุ
ตางๆ  

ตัดสินผลที่เกดิขึ้นเปนครั้ง
สุดทาย 

 
 ที่มา: รัตนะ บวัสนธ.  (2539). การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีศึกษาชมุชนแหงหน่ึงในเขตภาคกลางตอนลาง.  หนา 75. 
 
 ประโยชนของการประเมินหลักสูตร 
 สุมิตร คุณานกุร (2518: 201-202) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินผลหลักสตูร ดังน้ี 
 1.  ชวยใหความมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายในการสอนกระจางขึ้น เพราะถา
คลุมเครือกว็ัดไมได ตองมีความหมายใหกระจางเสียกอนจึงจะประเมินได 
 2.  ชวยสงเสริมการสอนในโรงเรียนใหดีขึ้น ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลจะมีลักษณะเปน
ผลสะทอน (Corrective feedback) ไปสูการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน  
 3.  สงเสริมการเรียนของนักเรียน เม่ือความมุงหมายกระจางแลว นักเรียนก็สามารถเรียนรู
ไดอยางชัดเจนวาตนเองประสบความสําเร็จมากนอยเพียงไร เปนการใหแรงจูงใจแกนักเรียน 
 4.  ชวยในการแนะแนวของครู ขอมูลตางๆ ที่ครูรวบรวมไดเกี่ยวกับนักเรียนจะเปน
ประโยชนตอการแนะแนวไปในตัวดวย 
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 5.  ชวยในดานการสื่อสารระหวางโรงเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน 
เปนการสงเสริมความสัมพันธของโรงเรียนและชุมชนไปในตัวดวย ประโยชนขอน้ีจะเกิดขึ้นได
หรือไมขึ้นอยูกับเทคนิคในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนไปสูผูปกครอง ระบบที่ใชอยูใน
ปจจุบันชวยใหเกิดประโยชนขอน้ีนอยมาก  
 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 197) กลาวถึงประโยชนของการประเมินผลหลักสตูร ดังน้ี  
 1.  ทําใหทราบวาหลักสูตรที่สรางหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 2.  ชวยสงเสริมและปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการประเมินผล  
จะชี้ใหเห็นถึงขอดีขอเสียที่เกิดขึ้น จึงสามารถชวยในการวางแผนการเรียนการสอน 
 3.  ชวยในการสงเสริมการเรียนของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนสามารถทราบระดับการเรียน
และการพัฒนาของตน ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจแกผูเรียนไดทางหนึ่ง 
 4.  ชวยในการปรบัปรุงการบรหิารในสถานศึกษาและการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
 5.  ชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียนและอาชีพแกผูเรียน 
 6.  ชวยชี้ใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนา 
 จะเห็นไดวา ประโยชนของการประเมินหลักสูตร สามารถเปนเครื่องชี้วัดของหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น มีความถูกตองเหมาะสม สอดคลอง เพ่ือสงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซ่ึงการ
ประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่ซับซอน ตลอดทั้งรูปแบบและวิธีการประเมินผลก็แตกตางกัน
ออกไปตามหลักการและเหตุผลของแตละรูปแบบน้ันๆ  
 

3. เอกสารที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช . )  โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 3-5) เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทางเนนย้ํา
แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส     
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอ
โลก ยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน
การนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใจชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
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ความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ  สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 3.1  พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช . )  โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 90-91) ไดประมวลคําในพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ
ราชดํารัสใหแกคนไทยนําไปปฏิบัติอันยาวนาน ตามลําดับดังน้ี  
 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงพระบรมราโชวาท ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความวา 

 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความมีกินมีใช ของ
ประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เพ่ือพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคง
พอควรแลว การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และต้ังตัวใหมีความพอกินพอใช
กอนอื่นเปนพ้ืนฐานนั้น เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง 
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริม
ความเจริญ ใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดลมเหลว 
 และพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูแทนสมาคมองคการเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียน 
โรงเรียนตางๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ดังความตอนหนึ่งวา 
 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีส่ิงที่
สมัยใหมแตเราอยูพอมี พอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยอยูพออยูพอกิน มี
ความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินไมใชวา
จะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษา
ความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได 
 ฉะนั้นทุกทาน ซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิด
เหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ 
ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยู 
ตลอดกาล...” 

   

 อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549: 40-44)   ตอมาเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ความวา 
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 “...ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การทุมเทสรางเครื่องจักรกล
อันกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใชในการผลิต ทาํใหผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และมากมายจนอาจถึงขั้นฟุมเฟอย พรอมกันนั้นก็ทําใหคนวางงานลง เพราะถูกเครื่องจักรกลแยงไปทํา 
เปนเหตุใหเกิดความยุงยากตกต่ําขาดทุน เพราะสินคาขายไมออก จึงนาจะตองดัดแปลง แนวคิด 
แนวปฏิบัติ การสงเสริมความเจริญดานอุตสาหกรรมไปบางใหสมดุลกับดานอื่นๆ เพ่ือความอยู
รอด...” 

 

  ในโอกาสวันขึ้นปใหมพุทธศักราช 2523 ไดพระราชทานพระราชดํารัสแกประชาชน 
ชาวไทย ในเรือ่งการเปนอยูโดยประหยัด เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ความวา 
   

 “...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องจาก
ความวิปริตของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเล่ียงใหพน
ได จึงทําใหตองระมัดระวังประคับประคอบตัวเรามากเขาโดยเฉพาะ ในเรื่องการเปนอยูโดย
ประหยัด เพ่ือที่จะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสด.ี..” 

 

 ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง  
จนเกิดผลกระทบทัว่ทั้งประเทศ และเพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาว ประกอบกับการที่ทรงมีพระราช
ประสงคใหประชาชนคนไทยมีความพออยูพอกินตามอัตภาพ  จึงพระราชทานพระบรมราโชวาท   
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน  ในสภาวะที่
ประเทศประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความวา  

 

 “...ถาสามารถที่จะเปล่ียนไปในทางที่ จะทําใหกลับมาเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตอง
ทั้งหมด แมจะครึ่งหนึ่งก็ไมตอง อาจจะเศษหนึ่งสวนส่ีก็จะสามารถอยูได การแกไขจะตองใชเวลา 
ไมใชงายๆ โดยมากคนก็จะใจรอนเพราะเดือนรอน แตถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได” 
 “...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา “การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามี
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได” ใหมีพอเพียงกับตัวเอง 
อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมได หมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหาร   ของตัว 
จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร
ไมตองเสีย คาขนสงมากนัก อยางนี้ทานักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัย คนอื่นเขาตองมี   
การเศรษฐกิจที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียกวา เปนเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง    
เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได...” 
 

  ตอมาเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะ   
บุคคลตางๆ ที่เขาเผาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย    
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมวา 

 

 “...คําวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตําราไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยางอื่นแต 
ไมใชคํานี้ ปที่แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมไดและไดพูดอยางหนึ่งวา  
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนส่ีก็พอ  
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ในคราวนั้น  เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน   แตเมื่อไมนานเดือนที่แลวมีผูที่ควรจะรู เพราะวาได 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลวมาบอกวา  เศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแลวก็เขาใจวา 
ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนส่ีก็พอนั้น  หมายความวา  ถาทําไดเศษหนึ่งสวนส่ีของประเทศก็จะ 
พอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษ
หนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา ตองพูดเขาในเรื่องเลย เพราะหนักใจวา 
แมแตคนที่เปนดอกเตอรก็ไมเขาใจอาจจะพูดไมชัด แตเมื่อกลับไปดูที่เขียนจากที่พูด ก็ชัดแลววาควร
จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไมตองทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใชได แมจะเปนเศษหนึ่งสวนส่ีก็พอ 
หมายความวาวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตองทําทั้งหมด และขอเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทํา
ไมได ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสีก็ควรจะพอแนะและทําได อันนี้
เปนขอหนึ่งที่จะอธิบายคําพูด    ที่พูดมาเมื่อปที่แลว... 
 ...คําวา พอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการ
พอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดอยูที่  ณ ในศาลานี้ 
เมื่อเทาไหร 20, 24 ป เมื่อป 2517,2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ป ใชไหม วันนั้นไดพูดวาเราควรจะ
ปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมีพอกิน ก็
ใชได ย่ิงถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไมพอมีพอกินบางคนก็มี
มาก บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกินจึงตองมีนโยบายที่จะทํา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได... 
 ...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ  อันนี้ก็
ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ   หรือระบบพอเพียงเมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง  แปลในใจ  
แลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน Self-Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง 
แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา Self-Sufficiency คือ Self-Sufficiency นั้น 
หมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่นอยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง) ...   
เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลวาพ่ึงตนเอง) แตพอเพียงนี้มีความหมาย
กวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ 
ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม
ใชเศรษฐกิจ” มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ
อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ไดแตวาตองไมไป
เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจากก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง...” 

   

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 39) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทรงมี  
พระราชดํารัสพระราชทานเนื่องในวโวกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติลดา 
พระราชวังดุสติฯ เพ่ิมเติมวา 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียง เขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน คือหมายความวา ใหพอเพียงใน
หมูบานหรือในทองถ่ินใหสามารถที่จะพอมีพอกิน มันเริ่มดวย พอมีพอกิน พอมีพอกินไดพูดมา
หลายป 10 กวาปมาแลว ใหพอมีพอกิน แตวาใหเปนพอมีพอกินมันเริ่มตนของเศรษฐกิจ เมื่อปที่ 
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แลวบอกวาถาพอมีพอกิน Self-Sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น มันเปนเศรษฐกิจสมัย 
หินมันไมใชวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน  
แตวาคอยๆ พัฒนาขึ้นมา ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบานหรือระหวางอําเภอ 
จังหวัด ประเทศ ก็ตองมีการแลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียงกัน ถึงบอกวา ถามีเศรษฐกิจ เพียงเศษ
หนึ่งสวนส่ีก็จะพอแลว...” 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 115) ตอมาในวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 
ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานเนื่องในวโรกาส วันเฉลมิพระชนมพรรษา ณ  ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตลดา พระราชวังดุสติฯ เพ่ิมเติมในเรื่องคําแปลวา 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดยํ้าแลวยํ้าอีก แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economyใครตอ
ใครก็ตอวาไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ไดก็หมายความวา ประหยัด แต
วาไมขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
แลวทุกคนจะมีความสุข แตวาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนส่ิงที่ปฏิบัติยากที่สุด เพราะวาคน
หนึ่งอยูที่นี้ อีกคนอยากจะนั่งเกาอี้เดียวกัน นั่งไดไหม ไอนี่ก็พูดมามาหลายปแลวแตละคนก็ส่ันหัว
วานั่งไมได เพราะวาเดือดรอนเบียดเบียน...” 

 

 อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549: 45) ไดพระราชทานอธิบายเพิ่มเติมในวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2544 ณ พระตําหนักเปยมสุข ความวา  
 

 “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทํา
จากรายได 200-300 บาทขึ้นไป เปน 2 หมื่น 3 หมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ  เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทําเปน Self-Sufficiency มันไมใช
ความหมายไมใชแบบท่ีฉันคิด ที่ฉันคิด คือเปน Self-Sufficiency of Economy เชน ถาเขา
ตองการดู TV ก็ควรใหเขามีดี ไมใชไปจํากัดเขาไมใหซื้อ TV ดู เขาตองการดูเพ่ือสนุกสนาน        
ในหมูบานไกลๆ ที่ฉันไป เขามี TV ดูแตใชแบตเตอรี่ เขาไมมีไฟฟา แตถา Sufficiency นั้นมี TV 
เขาฟุมเฟอยเปรียบเทียบคนไมมีสตางคไมตัด Suit และยังใส Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...” 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 117) ไดพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาส       
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ความวา 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียง ที่กาวหนาไมใชเพียงแตปลูกพอกินอยางนั้น มันตองมีพอที่จะตั้ง
โรงเรียน แมแตศิลปะเกิดขึ้น ประเทศชาติถือวาประเทศไทยเจริญในทุกทางไมหิว มีกิน คือไมจน  
มีกินมีอาหารใจ หรืออะไรอื่นๆ ใหมากๆ ... 
 ....ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก นี่คือ เศรษฐกิจพอเพียง สําคัญวาตองรูจักขั้นตอน 
ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียง ถาไมเร็ว ชาไปก็ไมพอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดยไม
ทําใหคนเดือดรอน อันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคงไดศึกษามาแลวเราพูดมาแลว 10 ปตองปฏิบัติดวย...” 
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 จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเกี่ยวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงวิธีการปฏิบัติแกปวงชนชาวไทย ซ่ึงเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่มีความสุขอยางยั่งยืน 
ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดนอมนําแนวคิดของพระองคเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางองคความรูความ
เขาใจ และการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตอไป 
 
 3.2 นิยามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดย 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 92) พระราชดาํรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ.2541 ความวา  
 

 “…พอเพียงนี้มีหมายความกวางขวางคือ คําวา พอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...ทางความคิดก็
เหมือนกัน ไมใชทางกายเทานั้น ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว 
ความเห็นแกตัว และปลอยใหอีกคนพูดบาง และมาพิจารณาวาที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหน
พอเพียง อันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่อก็แกไข เพราะวาถาพูดกันโดยไมรูเรื่องกันก็จะกลายเปน
การทะเลาะกัน...ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณ และความมีเหตุผล” 

 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2543: 286 -287) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่
สามารถอุมชูตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเองใหไดดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกิจพอใช ไมใชมุงหวัง     แตจะ
ทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียง
พอที่จะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไปตามลําดับ
ตอไปได 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) (2550: 22) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถ
อุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตอง
สรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแต
จะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียง
พอที่จะพ่ึงตนเอง ยอมสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับ
ตอไปได 
 ประเวศ วะสี  (ปยบุตร หลอไกรเลิศ. 2547: 30-32; ประเวศ  วะสี.  ม.ป.ป.) ไดขยาย
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอเพียงใน 7 ประการ ดังน้ี 
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 1.  พอเพียงสําหรับทุกคน 
 2.  จิตใจพอเพียง 
 3.  สิ่งแวดลอมพอเพียง 
 4.  ชุมชนเขมแขง็พอเพียง 
 5.  ปญญาพอเพียง 
 6.  อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง 
 7.  มีความมั่นคงพอเพียง 
 ไดกลาวสรุป เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มี
ความรักพอเพียง มีปญญาพอเพียง เม่ือทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกวาเศรษฐกิจ
สมดุลก็ได เม่ือสมดุลก็เปนปกติ สบายไมเจ็บไข ไมวิกฤต เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนลวน
มุงไปสูเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (อุดมพร อมรธรรม อางอิงจาก 2549: 28) ไดให
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว เปน 2 ดาน คือ มองอยางวัตถุวิสัย และมองแบบจิตวิสัย 
 1.  มองอยางวัตถุวิสัย มองภายนอก คือตองมีกินมีใช มีปจจัยสี่เพียงพอ ที่เราพูดวา
พอสมควรแกอัตภาพ ซ่ึงใกลเคียงกับคําวา พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 
 2.  ดานจิตวิสัยหรือดานจิตใจภายใน คือคนจะมีความรูสึกเพียงพอไมเทากัน บางคนมี  
เปนลานก็ไมพอ บางคนมีนิดเดียวก็พอเปนการเพียงพอทางจิต 
 ปนัดดา พงษนภาพิไล (2543: 68) เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได 
จึงหมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและ
บริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปน
เจาของ ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน 
กําหนดความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยมมีอิสรภาพ เสรีภาพไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด น่ันก็คือ การหันกลับมายึดเสนทางสาย
กลางในการดํารงชีพ 
 ศศิพร ปาณิกบุตร (2544: 17) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเอง 
(Relative Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมเดือดรอนโดยตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให
ดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกิน พอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ  ยกเศรษฐกิจ
ใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง  ยอมสามารถสราง
ความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับได 
 พัฒนาภรณ ฉัตรวิโรจน (2545: 11) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการดําเนินชีวิตของ
คนโดยการพึ่งตนเอง มีความประหยัด พัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูภูมิปญญา สอดคลองกับสภาพ
ทองถิ่น รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคาอยางยั่งยืน มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเอง
และสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเปนแนวทางที่คนไทยจะตองรูเพ่ือนําไปปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่จะเปนกําลังของประเทศในอนาคต ครูจึงควรนําความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสงเสริมในโรงเรียน 
 ปยบุตร หลอไกรเลิศ  (2547: 26) ไดสรุปความหมาย เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง 
ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิด 
เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ 
 ดังน้ันเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการดําเนินชีวิตที่มีความรูเทาทันกับสิ่งตางๆ รอบตัว
เอง เพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติตอสิ่งน้ันๆ ดวยความรูเขาใจอันดี มีจิตสํานึกที่ดีตอกัน เพ่ือการพัฒนา
ตน สังคม ใหมีความดุลยภาพ เปนธรรมและยั่งยืน 
 
 3.3 หลักการของเศรษฐกจิพอเพียง 
 เกษม วัฒนชัย (2549: 156) ไดกลาววา แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกา    
ภิวัตน 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2548: 115-116) ไดกลาวถึงหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
 1.  ตองสรางระบบภูมิคุมกันในตัว เพ่ือสามารถเผชิญและอยูรอดจากผลกระทบ   ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
 2.  ตองมีความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ 
มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกๆ ขั้นตอน 
 3.  ตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรม 
 4.  ตองดําเนินชีวติดวยมีความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 
 5.  สรางความสมดุลและความพรอมตอการรอบรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 11-14) ไดเสนอหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
ซ่ึงมีหลักพิจารณาอยู 5 ประการ ดังน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และ
เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพน  จากภัยและวิกฤต 
เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
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 2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนได ในทุก
ระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
 3.  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กันดังน้ี 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
   สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 92-95) ไดนําเสนอแนวทางการปฏิบัติอีกแนวทางหนึ่ง 
คือ ความพอดี มีดังน้ี 
   1)  ความพอดีดานจิตใจ คือ เขมแข็งมีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึก
ถึงประโยชนสวนรวม 
   2)  ความพอดีดานสังคม คือ ชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งให
ครอบครัวและชุมชน 
   3)  ความพอดีดานเศรษฐกิจ คือ เพ่ิมรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร 
พออยูพอกิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน 
   4)  ความพอดีดานเทคโนโลยี คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอ
ความตองการเปนประโยชนตอสภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาจากภูมิ
ปญญาชาวบานกอน 
   5)  ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ รูจักใชและจัดการอยาง
ฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 
  3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผลโดยพจิารณาจากเหตุปจจัยที่เกีย่วของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา  จะเกิดขึ้น
จากการกระทาํนั้นๆ อยางรอบคอบ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 25) ไดกลาวถึง หลักการของความมีเหตุผล ดังน้ี 
   1)  ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอยในการดํารง
ชีพ 
   2)  ยึดถือการประกอบอาชพีดวยความถกูตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด
แคลนในการดํารงชีพ 
   3)  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในทางการคาขายประกอบอาชีพ
แบบตอสูกันอยางรุนแรง 
   4)  ไมหยุดนิ่งที่หาทางในชวีิตใหหลุดพนจากความทุกขยาก 
   5)  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป ไมกอความชั่วให
เปนเครื่องทําลายตัวเอง ทําลายผูอ่ืน พยายามเพิ่มพูนรักษาความดีที่มีอยูใหงอกงามสมบูรณยิ่งขึ้น 
  3.3  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ     ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
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 4.  เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ   
  4.1  เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบ 
การวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  4.2  เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวติไมโลภ และไม
ตระหนี ่
 5.  แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
 กลาวโดยสรุป คือ การหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)  ในการดํารงชีวิต 
โดยใชหลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ (สุเมธ ตันติเวชกุล. 2543: 289-290) ดังน้ี 
 1.  พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้น
สามารถพึ่งตนเองได ดังน้ันจึงควรที่จะสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความ
สุจริต แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม มิพึงความทอแท ใหพยายามตอไป  
 2.  พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน นําความรูที่ไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน  
 3.  พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือการสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของผูใน
ทองถิ่นสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  
ซ่ึงสงผลใหเกดิการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง  สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น  (Local 
Wisdom) ซ่ึงมีมากมายในประเทศ 
 4.  พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  
 5.  พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึงสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน 
กลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาวกิน ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถ
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย 
 
 3.4 วิธีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.  2550: 5-6) การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 



 50 

 1.  ความพอประมาณ การดําเนินชีวิตอยางพอดี ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืนและทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริโภคที่มีความพอประมาณและมีรายรับ
สมดุลกับรายจาย 
 2.  ความมีเหตุผล การใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการวางแผนการดําเนินชีวิตอยาง 
มีเหตุผล และมีการประเมินสถานการณและผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําอยางรอบคอบ 
 3.  การมีภูมิคุมกัน มีการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ทั้งใน
อนาคตใกลและไกล มีการออม มีความสุข มีสุขภาพดี มีครอบครับอบอุน มีสังคมดีและมีเครือขาย
การรวมกลุม เพ่ือการพัฒนาสังคม 
 4.  ความรอบรู ความรอบคอบ การเปนผูใฝรูและนําความรูมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน และ
นําไปสูความสุข การใชความรอบคอบของความรูมาเชื่อมโยงการวางแผน การใชความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 
 5.  คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหม่ันเพียร การชวยเหลือเกื้อกูล
และแบงปน การเสียสละเพื่อสวนรวม การมีสวนรวมกับสังคม ความรูจักพอเพียงตามศักยภาพของ
ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และไมยึดติดกับสิ่งที่เปนอบายมุข 
 เกษม วัฒนชยั (2549: 160) ไดเสนอแนวทางการปฏิบตัิมีเง่ือนไขพืน้ฐานดังน้ี 
 1.  จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจ ใหสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
 2.  ดําเนินชีวติดวยความอดทน มีความเพียร มีสตแิละความรอบคอบ 
 3.  จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆ 
มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2543: 290 - 291) ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
 1.  ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ
อยางจริงจัง 
 2.  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีพก็ตาม 
 3.  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบ
ตอสูอยางรุนแรงดังอดีต  
 4.  ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งน้ี โดยตองขวนขวายใฝหา
ความรูใหเกิดมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ 
 5.  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วในหมดสิ้นไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยที่ลมสลายใน 
ครั้งน้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอายตอแผนดิน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 24) ไดเสนอหลักปฏิบตัติามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
 1.  พ่ึงตนเอง 
 2.  การพิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร สมเหตุ สมผล 
 3.  การสรางความสามัคคีใหเกดิขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุล 
 4.  ความครอบคลุมทั้งทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และเศรษฐกิจ 
 สมพร เทพสิทธา (2548: 25) ไดกลาววา การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มี
ขอปฏิบัติที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.  มีชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงฟุมเฟอย 
 2.  ใหยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ 
 3. มีความเมตตาเอื้ออาทรตอกัน รวมมือและชวยเหลือกัน ไมเบียดเบียนกัน ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมมุงรายทําลายกัน 
 4.  ประกอบสัมมาอาชีพดวยความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต ใฝหาความรู เพ่ือนํามาใช
ใหเปนประโยชน 
 5.  ใหสามารถพึ่งตนเองได ใหพนจากความยากจน ใหสามารถพออยูพอกิน ไมเดือดรอน 
ไมตกเปนทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
 สุนัย เศรษฐบุญสราง (2549: 28-29) กระบวนการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือนําไปไปสูวิถีแหง
เศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  จับประเด็นปญหา 
 2.  วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 3.  กําหนดขอบเขตเปาหมายในการแกปญหา 
 4.  กําหนดแผนการปฏิบตัิหรือตั้งปณิธาน 
 5.  ดํารงความมุงหมาย 
 6.  ใชความอดทนอดกลั้นและอดออม 
 7.  สรุปประเมินผล (ในการละวางความชัว่ความทุจริต) 
 ดังน้ัน เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปดังภาพประกอบตอไปน้ี  
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ทางสายกลาง 
 

พอประมาณ 
 

      
     มีเหตุผล   มีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี
                        เงื่อนไขความรู                     เงื่อนไขคุณธรรม 
 
 
 
 (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)           (ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน สติปญญา แบงปน) 

 

นําสู 
 

ชีวิติ/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม 
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 

 

ภาพประกอบ 6 สรุปเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.   
หนา 15.  
  
 3.5 เศรษฐกจิพอเพียงกบัการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 21) ไดนอมนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” สวน
การเรียนการสอน โดยไดดําเนินการตอเน่ืองและมีเปาหมายในการดําเนินการดังน้ี 
  
 เปาหมาย 
 1.  สรางกระบวนการเรียนรู เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในผูเรยีนและบุคลากร      ทาง
การศึกษาในทุกระดับ 
 2.  สรางความรู ความเขาใจและกระแสสนบัสนุนเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  สรางผูนํา สถานศึกษาตนแบบ เกิดการพัฒนาและสรางคนที่มีความรูและ  ความเขาใจ
ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 



 53 

 5.  การขยายสูสถานศึกษาระดับองคกรหลกั 
 6.  องคกรหลักนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกมิติและขับเคลื่อนสู
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดอยางจริงจังและตอเน่ือง 
 7.  เชิญชวนโรงเรียนเขารวมโครงการโดยความสมัครใจ เพ่ือเปนโรงเรียนตนแบบ 
 8.  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและตามระดับ
ความสําเร็จที่กําหนด ทั้งการมีสวนรวมของภาคีตางๆ ใหเกิดการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในทุกระดับอยางตอเน่ืองและหลากหลายภายใต
สถานการณที่แตกตางกัน 
 9. การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 10. นําทูลเกลาเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 11. กําหนดนโยบายตอเน่ืองสูการปฏิบตัทิี่ยั่งยืน 
 
 5 กลยทุธ 6 มาตรการ ในการดําเนินการไปสูเปาหมาย 
 ในการดําเนินการไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จน้ัน กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการ
ผานกลยุทธ 5 กลยุทธ ดังน้ี 
 1.  ใชแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปน
การเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป และปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 
 2.  ใหสถานศึกษาเปนผู นําการพัฒนาความรู เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองได และเปนวิถี
ชีวิตที่อยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียงอยางยั่งยืน 
 3.  ปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความขยันหม่ันเพียร ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน 
มีระเบียบวินัย รูจักใหแบงปน รับผิดชอบ รูรักสามัคคี มีคารวธรรม 
 4.  ศึกษาวิจัย พัฒนา การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรู 
 5.  เผยแพรแนวทางการพัฒนา การนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
 มาตรการ 6 ประการ ดังน้ี 
 1.  ใหมีสถานศึกษาตนแบบ เพ่ือพัฒนาการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
 2.  พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานทุกกลุมสาระรวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวศึกษา 
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 3.  พัฒนาการจัดการเรียนรู และผลิตสื่อตางๆ เพ่ีอเผยแพรความรู ความเขาใจให
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร หนวย/สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  สถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรูและเผยแพรแนวทางดําเนินการประยุกต ใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 
 5.  สงเสริมการวจัิย และพัฒนารูปแบบการพัฒนา การประยุกตใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและชุมชนในลักษณะภาคี
การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนํารูปแบบการพัฒนา การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริไปใชใหบังเกิดผลอยางจริงจัง และเปนแนวทางในการปรับปรุง     
การจัดการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม 
 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: ม.ป.ป.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไดพัฒนาความพรอมที่จะขับเคลื่อนสูหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาดวยการนอมนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงอยางเปนรูปธรรม สงเสริมให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายคุณธรรมนําความรู 
 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549: 3-11) ประธานคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู  
การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังน้ี 
 1.  เปาหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากร 
ตางๆ ฝกการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมคานิยม เอกลักษณและความเปนไทย 
 2.  การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการไดใน 2 สวน ดังน้ี 
  2.1  การบริหารสถานศึกษาในดานตางๆ  
  2.2  การจัดการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย 
   2.2.1  การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงใหหลักสูตรและสาระการเรียนรูใน
หองเรียน 
   2.2.2  การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอก
หองเรียน 
 3.  การเรียนรูในหองเรียน มาตรฐานการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
  การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา   และ
วัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีมาตรฐานการเรียนรู     
(ส 3.1) ที่เนนใหเขาใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันได 
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 4.  มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
  ชวงชั้นที่ 1 เนนใหเด็กใชชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว รูจักชวยเหลือ
ตนเอง และรูจักชวยเหลืองานในครอบครัว แบงปนสิ่งของใหเพ่ือน ชวยเหลือผูอ่ืน รูจักวิเคราะห
รายรับ - รายจายของตนเอง  สอนใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งของ ตระหนักถึงคุณคาของเงินทอง  
จะไดฝกนิสัยประหยัด ฝกจิตสํานึกและนิสัยพอเพียง 
 
ตาราง 3  มาตรฐานการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 
 

ประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 
1.  รูจักชวยเหลือตนเอง 1.  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองและ

ครอบครัวอยางมีความ
รับผิดชอบ 

1.  รูจักชวยเหลือครอบครัว และ
ชุมชน 

2.  ใชทรัพยากรอยางประหยัด 2.  รูจักใหทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา 

2.  รูจักเลือกใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา 

3.  รูจักการออม 3.  มีวินัยในการใชจาย 3.  วิเคราะหรายรับ - รายจายของ
ตนเอง 

4.  รูจักการแบงปนส่ิงของชวยเหลือ
ผูอ่ืน 

4.  รูจักเสียสละแบงปนทรัพยากรที่
มี เพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

4.  รูจักการแบงปนส่ิงของที่มีใหกับ
ผูอ่ืน 

5.  ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมีความสุข 

5.  ชื่นชมและปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมี
ความสุข 

 
 ที่มา: ปรียานุช พิบูลสราวธุ.  (2550).  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง: ดานการศึกษา.  
หนา 5. 
 
  ชวงชั้นที่ 2 ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียนและมีสวนรวมใน
การสรางความพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนใกลตัว โดยเริ่มจากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ใน
โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตางๆ ทั้งดานวัตถุ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม และรวบรวมองคความรูมาเปนขอมูลในการเรียนรูชีวิตของชุมชน 
และเห็นคุณคาของการใชชีวิตอยางพอเพียง 
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ตาราง 4  มาตรฐานการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
 

ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 6 
1.  เขาใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และนําไปประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1.  ปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เขาใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และนําไปประยกุตใชชีวิต 

2.  สํารวจ สภาพปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกปญหา 

2.  วิเคราะหการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลในชุมชน 

2.  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามหลักแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เขาใจสภาพรายรับ-รายจายของ
ตนเอง และวางแผนการใชจาย
ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  เขาใจสภาพรายรับ - รายจาย
ของครอบครัวและนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาลด
รายจาย และเพ่ิมรายไดให
ครอบครัว 

3.  วิเคราะหวางแผนและจัดทํา
บันทึกรายรับ - รายจายของ
ตนเองและครอบครัวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  สํารวจและเห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

4.  มีสวนรวมในการอนุรักษและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของ
ชุมชน 

4.  รวบรวมองคความรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาประยุกตใช 

 
 ที่มา: ปรียานุช พิบูลสราวธุ. (2550). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง: ดานการศึกษา.  
หนา  6. 
  
 5.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะดังน้ี 
  5.1  กิจกรรมสามารถมีความหลากหลายของเนื้อหา แลวแตตามสภาวะภูมิสังคมของแต
ละสถานศึกษา แตที่สุดตองปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการหลักโดยนักเรียน นักศึกษา และมีครูเปนผูนํา  หรือ
ผูสนับสนุน 
  5.3  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา และสามารถขยายผลออกสูชุมชนได 
 สําหรับงานวิจัยน้ีไดวิเคราะหตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และประยุกตการจัดการศึกษาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ เปนแนวทางไปสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เอกสารที่เก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การประเมินผลการเรียนรูตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26  

 

 “ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ      
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่ง
มาใชประกอบการพิจารณาดวย”  

 

 จะเห็นไดวาสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน     
การสอน เพ่ือพัฒนาและคนหาศักยภาพ จุดเดน  จุดดอยของผูเรียนและตรวจสอบวากระบวน      
การเรียนรูไดพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไวหรือไม   อีกทั้งผลการเรียน       
ของผูเรียนเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูดวย 
 
 4.1 ความหมายของการวดัผลและการประเมินผล 
 การวัดผล (Measurement/Assessment) เปนกระบวนการสืบคนหารายละเอียด   หรือ
จํานวน ปริมาณเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงอาจเปนวัตถุสิ่งของ สภาพ
ตางๆ หรือของบุคคล โดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือเปนหลักในการวัด ซ่ึงมีนักการศึกษา 
ใหคํานิยามความหมายไว ดังน้ี 
 รุงทิวา แยมรุง (2549: ม.ป.ป.) กลาววา การวัดผลเปนผลที่เกิดจากการนําเครื่องมือไป
ทดสอบกับผูสอบ แลวกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัด การวัดผล
การศึกษาจึงหมายถึง การนําเครื่องมือวัดทางการศึกษาไปทดสอบกับผูเรียนหรือผูสอบแลว         
จะเกิดผลที่เปนปริมาณหรือสัญลักษณแทนสิ่งที่วัด เชน  การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เปนตน  
 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2544: 15) การวัดผล หมายถึง กระบวนการที่จะกําหนด
ปริมาณของสิ่งที่ตองการวัด ออกเปนจํานวนหรือตัวเลข ซ่ึงใชแทนคําอธิบายคุณลักษณะที่กําลังวัด 
โดยจะอธิบายลักษณะของบุคคล ใหอยูในรูปของระดับของคุณลักษณะนั้นแบบตอเน่ือง 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 3) การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ
ใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลักษณะที่จะวัด 
 ฮอปกินส และแอนทีส  (รุงทิวา แยมรุง. 2549; อางอิงจาก Hopkins; & Antes. 1990: 7) 
การวัดผล หมายถึง กระบวนการที่กําหนดตัวเลข จากการสังเกตคุณลักษณะบางอยางของสิ่งของ 
บุคคล หรือเหตุการณ 
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 สุวิมล วองวาณิช และคนอื่นๆ (2546: 52)  การวัดผล หมายถึง การกําหนดคาเชิง
ปริมาณ ใหกับสิ่งที่ตองการวัด ดวยวิธีการที่เปนระบบและเปนที่ยอมรับ เชน การวัดความสามารถ
ทางการคิดของผูเรียนออกมาในรูปคะแนน เปนตน  
 มัณฑนี กุฏาคาร (2529: 3) การวัดผลทั่วไป หมายถึง กระบวนการบงชี้ (Determined) 
ผลผลิต (Outcome) หรือคุณลักษณะ (Attribute) ที่วัดไดจากเครื่องวัดผลประเภทใดประเภทหนึ่ง
อยางมีระบบ ดังนิยามวา การวัดผล คือ การกําหนดตัวเลขใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามเกณฑที่ตั้งไว  
สวนการวัดผลทางการศึกษา (Educational Measurement) หมายถึง กระบวนการที่พยายามคนหา
ระดับ (Degree) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณของคุณลักษณะในตัวบุคคล (Person) หรือสิ่งของ (Object) 
หรือเหตกุารณ (Event) ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 
 สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการพิจารณา ตัดสิน ลงสรุป เกี่ยวกับสมบตัิ 
หรือคุณลักษณะของสิ่งตางๆ หรือของบุคคลโดยใชผลที่ไดจากการวดั และอาศัยเกณฑ (Criteria) ใน
การตัดสิน ซ่ึงไดมีนักการศึกษาใหนิยามความหมายไวดังน้ี 
 สุวิมล วองวาณิช และคนอื่นๆ (2546: 52) การประเมินผล หมายถึง การตีคา หรือการให
ความหมายของผลการวัด เชน การตีคาคะแนนที่วัดไดออกมาเปนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หรือการตีคาน้ําหนักและสวนสูงที่วัดไดออกมาเปนระดับความสมบูรณของสุขภาพ เปนตน 
 มัณฑนี กุฏาคาร (2529: 3) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน พิจารณา 
วินิจฉัย ตีราคาคุณคาของสิ่งที่วัดวามีความเหมาะสมกับเกณฑที่ไวหรือไมเพียงใด ซ่ึงจะตองเปน
กระบวนการที่เปนไปอยางมีระบบและมีระเบียบแผน 
 การวัดและการประเมินผล เปนกระบวนการตอเน่ืองกัน โดยเริ่มดวยการวัดแลวนําผลจาก
การวัดไปทําการประเมินตัดสินตามเกณฑและดุลยพินิจตอไป อาจเรียกทั้งสองกระบวนการรวมกัน
วา การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
      
 4.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความ 
สามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ
การเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปน
การตรวจสอบระดับความสามารถของผูเรียนวาเรียนรูไปแลว เทาไหร มีความสามารถอะไร เทาไหร 
ซ่ึงสามารถวัดได 2 แบบ คือ 
 1.  การวัดภาคปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของ
ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปของการกระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน 
เชน ศิลปศึกษา พลศึกษา คหกรรม การงานพื้นฐานอาชีพ เปนตน การวัดแบบนี้ตองใชแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ (Performance Test) 
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 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในเนื้อหาวิชา  ซ่ึงเปน
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมตางๆ และความสามารถในดานตางๆ 
สามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
 
 การวัดภาคปฏิบัต ิ
 การวัดภาคปฏิบัติหรือความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียน เปนการวัดที่ใหผูเรียนแสดง
พฤติกรรมออกมา ดวยการลงมือกระทํา โดยการปฏิบัติเปนความสามารถในการผสมผสานหลักการ 
เทคนิควิธีการตางๆ ที่ไดรับการฝกฝนมา ใหปรากฏออกเปนทักษะ (Skill Outcomes) ของผูเรียน 
 1.  วิธีการ เม่ือตองการทราบวา ผูเรียนรูหลักและวิธีการในการปฏิบัติงานสิ่งใดแลว จะ
สามารถปฏิบัติจริงไดหรือไม โดยเฉพาะในรายวิชาที่มุงเนนการลงมือปฏิบัติ ควรใหผูเรียนไดปฏิบัติ
สิ่งนั้นจริงๆ ใหออกมาเปนผลงานหรือใหสังเกตเห็นได หลักสําคัญในการวัดภาคปฏิบัติตองกําหนด
ชิ้นงานขึ้นมาใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง งานที่กําหนดใหลงมือปฏิบัติอาจเปนงานจริงที่สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนไดโดยตรง หรืออาจเปนงานจําลองเหมือนของจริง เชน การเขียนภาพ การ
ตัดเย็บเสื้อผา การเพาะชําตนไม เปนตน หรืออาจเปนงานสมมติหรือเลียนแบบของจริง (Simulated 
Work) เชน การจําลองแบบบาน การปนรูปผลไม เปนตน ในการวัดภาคปฏิบัติ จึงมีความสําคัญอยูที่
การกําหนดงานใหผูเรียนปฏิบัติ ซ่ึงมีหลักการดังน้ี 
  1.1  ควรเปนงานทีบ่อกระดับทักษะหรือความสามารถในการปฏิบตัิไดอยางแทจริง งาน
น้ันสามารถจําแนกความสามารถของผูเรียนได  
  1.2  ควรเปนงานที่ใหผูเรียนปฏิบัติ โดยอาศัยทักษะตางๆ ประกอบกันหรือผสมผสาน
กัน เปนงานที่มีความสําคัญเพียงพอที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนในการปฏิบัติสิ่งอ่ืนๆ ไดดวย 
  1.3  ควรพิจารณาลักษณะที่ใหผูเรียนปฏิบัติวาเปนงานที่ควรจะปฏิบัติ เปนรายบุคคล
หรือเปนรายกลุม หรือปฏิบัติพรอมกัน 
  1.4  งานที่กําหนดควรใหอยูในวสิัยที่ผูเรียนสามารถปฏิบตัิได ไมยากหรืองายจนเกินไป 
และผูสอนก็สามารถจัดสถานการณเพ่ือการปฏิบตัิไดอยางแทจริง 
  1.5  ควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจงานที่จะปฏิบตัิอยางชัดเจนกอนทุกครั้ง 
 2.  การตรวจภาคปฏิบัติ ความยุงยากประการหนึ่งในการวัดภาคปฏิบัติ คือ การตรวจให
คะแนน ซ่ึงมักจะขาดความเชื่อม่ัน โดยปกติผูสอนนิยมใหเปนคะแนนผลงานการปฏิบัติ โดยใชการ
สังเกตและตัดสินใจใหคะแนน ยอมเกิดความผิดพลาดไดงาย การตรวจภาคปฏิบัติที่ดีมีหลักเกณฑ
ดังน้ี 
  2.1  การตรวจผลงานภาคปฏิบตั ิควรตรวจใหคะแนนทั้ง 2 ดาน คือ 
   2.1.1  วิธีปฏิบัติ (Procedure or Process) ไดแก วิธีดําเนินการทั้งหลายของการ
ปฏิบัติ 
   2.1.2  ผลปฏิบัติ (Product or Output) ไดแก ผลผลิตหรือสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติ 
ควรพิจารณาอยางรอบคอบทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
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  2.2  การตรวจผลงานภาคปฏิบัติในแตละวิชา ควรเนนความสําคัญของวิธีการปฏิบัติ
และผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติแตกตางกัน ผูสอนควรพิจารณากอนวา การปฏิบัติของรายวิชา
น้ันๆ ควรเนนหนักทางดานใด เพ่ือจะกําหนดอัตราสวนของความสําคัญในแตละดานไวใหแนนอน
กอน 
  2.3  ควรตั้งเกณฑในการตรวจใหคะแนนอยางชัดเจน  
 3.  วิธีการตรวจใหคะแนนภาคปฏิบัติ ไมควรตรวจใหคะแนนผลงาน โดยใชเพียงการสังเกต
แลวใหคะแนนทัน เพราะจะทําใหคะแนนที่ไดมีความเชื่อม่ันต่ํา และไมตรงกับ   สภาพแทจริง วิธี
ตรวจใหคะแนนภาคปฏิบัติที่นิยมมี 2 วิธีคือ 
  3.1  ใชแบบสํารวจรายการ (Checklist) สําหรับตรวจใหคะแนนภาคปฏิบัติทั้งในดานวิธี
ปฏิบัติและผลปฏิบัติ โดยใชการกําหนดหรือรายละเอียดตางๆ ที่ตองการประเมินโดยระบุทั้งวิธีการ
ทําและผลปฏิบัติขึ้นมา 
  3.2  ใชการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) สําหรับตรวจใหคะแนนเกี่ยวกับสิงที่เปน
คุณคาหรือคุณภาพตางๆ จึงเหมาะที่จะนํามาใชกับการใหคะแนนการปฏิบัติ ในดานผลปฏิบัติ 
มากกวาวิธีปฏิบัติ หลักสําคัญของการจัดอันดับคุณภาพ คือ พยายามประเมินผลงานของผูเรียนดวย
การเปรียบเทียบกันภายในกลุม เพ่ือจัดลําดับ (Rank Order) ของผลงานเหลานั้นแลวจึงแปลงอันดับ
ที่ไดมาเปนคะแนน 
 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่นิยมใชกัน  อยาง
แพรหลาย และเปนเคร่ืองมือหลักสําหรับการวัดผลการเรียน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหมีคุณภาพนั้น นอกจากคํานึงถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและใชคําถามที่ดีแลว 
จําเปนตองคํานึงถึงพฤติกรรมการเรียนรูตางๆ ที่เปนจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร คือ  
ตองพยามเขยีนขอคําถามที่วัดพฤติกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายทางการศึกษาของ บลูม 
(Bloom) ไดเขียนไวในหนงัสือ Taxonomy of Educational Objectives (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 172-176) โดยสรุปมีดังน้ี   
 1.  ความรู-ความจํา (Knowledge) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถที่ระลึกออกมาไดหรือ
จําได เชน ถามคําศัพท นิยาม สถานที่ เวลา ขนาด ปริมาณ บุคคล ระเบียบ ประเพณี ลําดับขั้นของ
การทํางานอยางใดอยางหนึ่ง แนวโนม จัดประเภท จัดกลุม เกณฑ วิธีการ หลักวิชาโครงสราง 
ทฤษฎี และขยายความ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสอนกันมาแลวจึงเอามาถาม และถือวาเปนการวัดดาน
ความจําเทานั้น 
 2.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการจับใน
ความสําคัญจากเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ เชน ความสามารถในการจับใจความดานการแปล
ความหมาย การตีความหมาย และการขยายความของขอความ คํา เร่ืองราว เหตุการณ ภาพ เปน
ตน 
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 3.  การนําไปใช (Application) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการนําความรูที่เรียน
มาไปใชแกปญหาในสถานการณใหม เชน เรียนรูมาวา ถาตองการใหคนสลบ เพ่ือจะผาตัดก็ตอง
ใชยาสลบ เปนการวัดความจํา แตถาจะผาตัดไมมียาสลบจะทําอยางไร ถาตอบไดก็แสดงวามี
ความสามารถดานนําไปใช เปนตน 
 4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนคําถามที่วัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของ
เหตุการณ เร่ืองราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใด 
นอกจากนั้นยังมองถึงวา สวนยอยๆ ที่สําคัญน้ันแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และ
เกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นไดวาความสามารถดานการวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหา
เหตุผลมาเกี่ยวของกันอยูเสมอและพยายามมองใหลึกลงไปถึงแกนแทของเนื้อหาและเหตุการณน้ันๆ 
การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจและการนําไปใชมาประกอบการ
พิจารณา 
 5.  การสังเคราะห (Synthesis) เปนคําถามที่วัดความสามารถในการผสมสวนยอยๆ เขา
เปนเรื่องราวเดียวกัน เปนการวัดวาจะสามารถนําความรูแตละหนวยมารวมกันจัดเปนหนวยใหมขึ้น 
หรือโครงสรางใหมที่ตางจากของเดิมไดหรือไม ลักษณะคําถามประเภทนี้จะถามเกี่ยวกับการ
สังเคราะหขอความ การวางแผน และสังเคราะหความสัมพันธเปนคําถามที่จะลวงดึงดูวาใครมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมากเพียงใด 

 6.  การประเมินคา (Evaluation) เปนคําถามที่วัดความสามารถในการวินิจฉัยตีราคาโดย
สรุปอยางมีหลักเกณฑ สิ่งที่ตีราคาอาจเปนวัตถุ สิ่งของ ผลงานตางๆ หรือเปนความคิดเห็นที่ได ซ่ึง
ในการประเมินคานั้นตองอาศัยเกณฑและมาตรฐานไปประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดเสมอวาสิ่งน้ันเรื่อง
น้ัน ดี-เลว อยางไร และเพราะเหตุใดจึงดีหรือเลว เปนตน ขอคําถามอาจจะอยูในรูปการประเมินคา
โดยอาศัยหลักเกณฑภายใน หรือการประเมินคาที่อาศัยเกณฑภายนอกตัดสินก็ได 
 มัณฑนี กุฏาคาร (2529: 45-46) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบ ที่มุง
ตรวจสอบ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของผูเรียนวา หลังจากการเรียนรูเร่ือง
น้ันๆ แลว ผูเรียนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ 
เพียงใด มีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพียงใด ซ่ึงสามารถวัดได 3 แบบ ตาม
จุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
 1.  การวัดดานเนือ้หา (Content) เปนการทดสอบความสามารถดานเนื้อหาวิชา 
 2. การวัดดานปฏิบัติ (Performance) เปนการทดสอบความสามารถดานการปฏิบัติหรือ
ทักษะของผูเรียน 
 3.  การวัดดานทกัษะ (Skill) เปนการทดสอบความสามารถภายหลังการฝกฝนเลาเรยีนแลว 
 ซ่ึงแบบทดสอบที่ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มี 2 แบบ คือแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น
เอง (Teacher-Made Test) และแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
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 4.3 วิธีการประเมินทางการศึกษา 
 สุวิมล วองวาณิช และคณะ (2546: 12 - 15) กระบวนการวัดและประเมินผลควร
สอดคลองกับธรรมชาติของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการประเมินที่สามารถ
นํามาใชได เชน การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) การทดสอบ (Testing) การประเมิน
โดยใชศูนยการประเมิน (Assessment Centers) เปนตน 
 วิธีการวัดมีหลากหลาย ผูใชควรเลือกใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู วิธีการวัด
ที่นิยมใช เชน การทดสอบ การสัมภาษณ การสอบถาม การสังเกต การตรวจผลงานการใชแฟม
สะสมงาน เปนตน แตละวิธีสามารถใชเครื่องมือวัดไดแตกตางกันตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 1. การทดสอบ (Testing) เชน แบบสอบขอเขียน (Written Test) แบบสอบภาคปฏิบตั ิ
(Performance Test) แบบวัด (Scale) 
 2.  การสัมภาษณ (Interview) เชน แบบสัมภาษณ (Interview Guide) 
 3.  การสอบถาม (Inquiry) เชน แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 4.  การสังเกต (Observation) เชน แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรประเมิน
คา (Rating Scale) แบบบันทึก (Record) 
 5.  การตรวจผลงาน เชน แบบประเมินผลงาน 
 6.  การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) เชน แบบบันทึก (Record) แบบประเมินผลงาน แบบ
ประเมินตนเอง 
 7.  การใชศูนยการประเมิน (Assessment Centers Method)  เชน แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) แบบบันทึก (Record) แบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) แบบประเมินพฤติกรรม
แบบประเมินผลงาน 
 
 การประเมนิตามสภาพจริง 
 ชวลิต ชูกําแพง (ชวลิต ชกูําแพง. 2550: 37; อางอิงจาก Mitchell. 1992; Baker O’Neil; & 
Linn. 1993) การประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยวิธีน้ี ผูตองแสดงใหคนอ่ืนเห็นวาตนเองทํา
อะไรไดบาง เชนเดียวกบัวธิีของคนที่ปฏบิัตใินสังคม ซ่ึงสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะที่จําเปน
ของนักเรียนในสถานการณที่เปนจริงแหงโลกปจจุบัน 
 การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) เปนกระบวนการตัดสินความรู
ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเรื่องราวเหตุการณ 
สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก 
ลงมือกระทําหรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะเปนการ
สะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด 
นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จ ซ่ึง สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545: 27) ไดกลาวถึงหลักการ 
ดังน้ี 
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 1.  เปนการประเมินที่ไมเนนทักษะ แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดระดับสูง ในการ
ทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา และการประเมินตนเอง ความพยายามในการรวมมือซ่ึงจะ
คลายคลึงกับโลกของงานจริง 
 2.  เปนการวัดและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย ซ่ึงจะเปนประโยชน การประเมิน
การทํางานและการประเมินความกาวหนาการปฏิบัติงาน 
 3.  เปนการสะทอนใหเห็นการสงัเกต สภาพการทํางานของบุคคล และสิ่งที่บุคคลไดปฏบิัติ
จริง 
 ชวลิต ชูกําแพง (ชวลิต ชูกําแพง. 2550: 40; อางอิงจาก Herman, Aschbacher; & 
Winters. 1993)   ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินจากทางเลือกใหมไว 6 ประการ ดังน้ี 
 1.  การประเมินจากทางเลือกใหมน้ี ผูสอนตองจัดโอกาสการเรียนรูใหผูเรียนไดแสดงออก
ในภาคปฏิบัติ คิดสรางสรรค ผลิตผลงาน หรือกระทําบางสิ่งบางอยางที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน 
 2.  ตองดึงหรือกระตุนใหผูเรียนไดใชระดับการคิดขั้นสูง และใชทักษะในการแกปญหา 
 3.  งานหรือภารกิจ หรือกิจกรรม ที่ใหผูเรียนทําตองเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับผูเรียน 
 4.  สิ่งที่เรียนตองสามารถนําไปประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริงในชวีติประจําวันได 
 5.  ตองใชคนเปนผูตัดสินการประเมิน ไมใชเครื่องจักรตัดสิน 
 6.  ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทใหม ทั้งในดานการสอนและการประเมนิ 
 เครื่องมือสําหรับวัดผลที่ตรงตามสภาพจริงมีหลายประเภท เชน การสังเกต การสัมภาษณ 
การตรวจงาน การรายตนเอง การบันทึกจากผูเกี่ยวของ การทดสอบที่เนนภาคปฏิบัติ การใชแฟม
สะสมงาน เปนตน 
 การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการที่เนนการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance 
Assessment) โดยสามารถใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) ชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน และผลงานในแฟมสะสมงาน สามารถใชสะทอนความรู ความสามารถและทักษะของผูเรียน 
 การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนการประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติงานของผูเรียนภายใตสถานการณและเง่ือนไขที่สอดคลองกับสภาพจริง โดยพิจารณาจาก
กระบวนการทําและคุณภาพของงานเกณฑการประเมินอาจสรางขึ้นจากมิติความสําคัญ (Rubric) 
ของคุณลักษณะดานตางๆ ของผลงานนั้น 
 แฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนแหลงรวบรวมตัวอยางผลงานที่ดีเดนและพอใจ สวนการ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนตาม
สภาพจริง โดยพิจารณาผลงานจากแฟมสะสมงาน จากบันทึกที่เกี่ยวของและผลงานสามารถใช
สะทอนใหเห็นกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง 
 กรมวิชาการ (2545ง: 20) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะเปน
งานหรือสถานการณที่เปนจริง (Real life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณ
ซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
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สวนวิธีการประเมินตามสภาพจริงน้ัน  ไมแตกมีความแตกตางจากการประเมินจากการปฏิบัติ 
(Performance Assessment)  เพียงแตอาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวา เน่ืองจากเปน
สถานการณจริง  หรือตองจัดสถานการณใหใกลจริง แตจะเกิดประโยชนกับผูเรียน เพราะจะทําให
ทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียน วามีจุดเดนและขอบกพรองในเร่ืองใด อันจะนําไปสูการ
แกไขที่ตรงประเด็นที่สุด 
 
 การประเมินโดยใชศูนยการประเมิน 
 การประเมินโดยใชศูนยการประเมิน (Assessment Centers) เปนกระบวนการตัดสิน
ความรูความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนอยางรอบดาน โดยใชตัวอยางงาน (Work Sample) 
หลายๆ ลักษณะที่สอดคลองกับงานจริงสรางเปนสถานการณจําลอง หรือสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนอง
โดยการแสดงออกพฤติกรรมที่แสดงออกตามพฤติกรรมบงชี้สามารถประมวลสรุปถึงความรู
ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด และอยูระดับใด 
 กิจกรรม สามารถเลือกใชไดหลายลักษณะ เชน Games, Inbasket Exercise, Leaderless 
Group Discussion, Individual/Group Presentation เปนตน 
 เครื่องมือที่สามารถนํามาใชสําหรับวัดในแตละสถานีของศูนยการประเมิน ไดแก แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินคา แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินผลงาน แบบทดสอบ เปนตน 
 ในการวิจัยครั้งน้ี การวัดและประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสรางตามแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสติปญญาของบลูม (Bloom) ไดเขียนไวในหนังสือ Taxonomy of 
Educational Objectives มีดังน้ี   
 1.  ดานความรู-ความจํา (Knowledge) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถที่ระลึกออกมาได
หรือจําได 
 2.  ดานความเขาใจ (Comprehension) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการจับใน
ความสําคัญจากเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ 
 3.  ดานการนําไปใช (Application) เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการนําความรูที่
เรียนมาไปใชแกปญหาในสถานการณใหม 
 4.  ดานการวิเคราะห (Analysis) เปนคําถามที่วัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ 
ของเหตุการณ  เรื่องราว  หรือเน้ือหาตางๆ  วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงค   
สิ่งใด 
  ทั้งเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการ มีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
อยางไร เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลใช
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอ้ือตอการ
คนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้น
แกผูเรียน อันเปนแนวทางพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ  
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5. เอกสารที่เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนคุณลักษณะแฝงภายในบุคคลเกี่ยวของกับอารมณ 
ความรูสึกและจิตใจ ไดแก ความสนใจ เจตคติ คานิยม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ซ่ึงเปนคุณลักษณะ
ที่สังเกตไดยาก ดังน้ันการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคหรือจิตพิสัยใหใกลเคียงกับคุณลักษณะ
ภายในของบุคคลมากที่สุด จึงตองอาศัยขอมูลอางอิงหลายๆ ดานมาประกอบกัน รวมกับเกณฑที่
ชัดเจนและเชื่อถือได (ชวลิต ชูกําแพง. 2550: 105) 
 
 5.1 ความหมายของคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ในปจจุบันนิยมใชคําวา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้น สําหรับพัฒนาผูเรียนเปนกรณีพิเศษ เพ่ือแกปญหาหรือ
สรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอื่นๆ ใหแกผูเรียน จากคํากลาว
ดังกลาว ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ี 
 
 ความหมายของคุณธรรม 
 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2531: 34) ไดใหความหมายไววา คุณธรรม หมายถึง 
ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล 
 ไตตัส (กนกวรรณ วิวัฒนธนศิษฎ. 2545: 8; อางอิงจาก Titus. 1936: 200) กลาววา 
คุณธรรมเปนลักษณะนิสัยที่ดีของอุปนิสัย เปนคุณภาพหรือนิสัยของมนุษยซ่ึงคนทั่วไปชมเชยและ
เห็นคุณคา เปนการจัดระเบียบจนเปนนิสัยของแรงกระตุนทางจิตใจ เปนเจตคติ หรือรูปแบบ
แสดงออกซึ่งคุณคา ความดีทางศีลธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายไววา คุณธรรม หมายถึง 
สภาพคุณงามความดี 
 ดังน้ัน คุณธรรม หมายถึง สภาวะที่แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมดานความดีงาม 
 
 ความหมายของจริยธรรม 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: ออนไลน) จริยธรรม ธรรม คือ ความประพฤติ 
ธรรม คือการดําเนินชีวิต หลักความประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต 
        คํา “จริยธรรม” น้ี นักปราชญในประเทศไทยไดบัญญัติใหใชสําหรับคําภาษาอังกฤษวา 
ethics หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม; 
        จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกวา พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือ
พรหมจรรย) แปลวา “ความประพฤติอันประเสริฐ” หรือทางดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ หมายถึง 
มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา เทียบ ศีลธรรม 
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 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ( 2541: 7) จริยธรรม เปนเรื่องของการฝกนิสัย
โดยทําบอยๆ ซํ้าๆ จนเปนนิสัยแลวกลายเปนคุณธรรม เปนริเร่ิมจากภายนอกเขาไปสูภายในและ
เปนลักษณะนิสัย เปนคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้นการทําดีตองทําบอยๆ จนเปนนิสัย  
 โคลเบอรก (กนกวรรณ วิวัฒนธนศิษฎ. 2545: 9; อางอิงจาก Kohlberg. 1976: 4-5) กลาว
วา จริยธรรมมีพ้ืนฐานของความยุติธรรม ถือเอาการกระจายสิทธิหนาที่อยางเทาเทียมกัน โดยมิได
หมายถึง กฎเกณฑที่บังคับทั่วไป แตเปนกฎเกณฑที่มีความเปนสากลที่คนสวนใหญรับไวในทุก
สถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิ ขอ
เรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา จริยธรรม หมายถึง 
ธรรมที่เปนขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 ดังน้ัน จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะทีดี่ของการประพฤติ การปฏบิัตใินการดําเนินชีวติ 
 
 5.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคทางการเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร. 2550: 6) ไดเสนอคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังน้ี 
 1.  ความซื่อสัตยสุจริต  
 2.  ความขยันหม่ันเพียร  
 3.  การชวยเหลือเกื้อกูลและแบงปน  
 4.  การเสียสละเพื่อสวนรวม  
 5.  การมีสวนรวมกับสังคม  
 6.  ความรูจักพอเพียงตามศักยภาพของตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
 7.  ไมยึดติดกับสิง่ที่เปนอบายมุข 
 เกษม วัฒนชัย (2549: 169-170) กลาววา คุณธรรมพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ตองมีความซื่อสัตยสุจริต ตองอดทน ตองขยันหม่ันเพียรและอันสุดทายตองมีวิชาการ วิชา
ความรูทั้งทางโลกและทางธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 59-62) ไดอางถึงนโยบายและยุทธศาสตรการเสริมสราง
คุณธรรมในระบบการศึกษาไทย โดย พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในดานสังคมที่เกี่ยวกับการศึกษา ขอ 3.3 
ความวา เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงม่ันที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับเสริมสรางความตระหนักสํานึกในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาจะเนนการกระจาย
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อํานาจไปสูเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชน 
เพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ 
 ดวยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายการคุณธรรมนําความรู  ซ่ึงมีแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 มีทิศทาง
และเปาหมายหลัก คือ มุงเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย โดยรวมคิด รวมทําเชื่อมโยง
และเสริมสรางความเขมแข็งใน 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบัน 
การศึกษา เพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาที่ใชคุณธรรมนําความรูที่เปนรูปธรรม ปรับการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมีจุดเนนเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี 
มีความรูและอยูดีมีสุข 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย (ปงบประมาณ 2550-2551) ใน
ที่น้ีคุณธรรม มีความหมายครอบคลุม การปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ทําใหกระทรวงศึกษาธิการ ไดขอสรุป 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพ่ือเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชตามเหตุการณ
และปญหาในทองถิ่นของตน คือ 
 1. ขยัน 
 2. ประหยัด 
 3. ซ่ือสัตย 
 4. มีวินัย 
 5. สุภาพ 
 6. สะอาด 
 7. สามัคคี 
 8. มีนํ้าใจ 
 กรมวิชาการ (2545ข: 10-11) กลาววา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดังตอไปน้ี 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
และศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน 
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การ
สรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 
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 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6. มีประสิทธภิาพในการผลิตและการบรโิภค มีคานิยมเปนผูผลติมากวาเปนผูบรโิภค 
 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองทีดี่ยดึม่ันใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 กรมวิชาการ (2545ก: 11) กลาววากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชวยพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเจตคติ จริยธรรมและคานิยม โดยผานประสบการณการเรียนรูและทักษะ
ตางๆ อยางหลากหลาย ผู เ รียนจะได รับการพัฒนาเกี่ยวกับความเปนสมาชิกที่ ดีในสังคม
ประชาธิปไตย เชน การรูจักตนเอง พ่ึงตนเอง ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย กตัญู รักเกียรติภูมิของตน 
เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม หวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตาง ขจัดขอขัดแยง
ดวยสันติวิธี ยึดม่ันในความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรีภาพ มีนิสัยในการเปนผูผลิตและ
ผูบริโภคที่ดี เห็นคุณคาของการทํางาน การทํางานเปนกลุม การเคารพสิทธิของผูอ่ืน เสียสละ  
เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา อนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
และศรทัธาในหลักธรรมของศาสนา  
 การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพ่ือเปนเปาหมายในพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมใหผูเรียนเพ่ิม
จากที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดให
มีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิง
วินิจฉัย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ทั้งน้ีควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป/รายภาค 
 ในงานวิจัยน้ี ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ นักเรียนมีความรูความ
เขาใจและเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํามาเปนแนว
ทางการปฏิบัติตน เพ่ือดํารงชีวิตดวยความสุขในสังคมตอไป ไดแกดานตางๆ ดังน้ี 
 1.  ขยันหม่ันเพียร หมายถึง ความตั้งใจเพยีงทําหนาที่ การงานอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ไม
ทอถอย เม่ือพบอุปสรรค 
 2.  ประหยัด หมายถึง รูจักเก็บออม ใชทรัพยสินสิ่งของแตพอควร พอประมาณใหเกิด
ประโยชนคุมคา ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอย มีชีวิตที่เรียบงาย 
   
 5.3 วิธีการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 สมบูรณ ชิตพงศ (กนกวรรณ วิวัฒนธนศิษฎ. 2545: 42; อางอิงจาก สมบูรณ ชิตพงศ. 
2544: 10) กลาววา การวัดดานคุณธรรมจริยธรรม ตองมีระดับความเขมในการกระทําที่แสดงออก
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ของผูเรียนวา มีคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงสุดที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนยิ่งเปนจริยธรรมโดย
เจตนาอันเกิดจากปญญาไปกํากับเจตนาในการทําดี ละเวนชั่ว เครื่องมือวัดและประเมินตอง
สะทอนวาผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อันเกิดจากความมีปญญาและปญญานั้นเอง  
ทําใหแสดงการกระทํานั้นออกมา ดังน้ัน การตอบแบบประเมินหรือแบบสอบถามของแสดงวาเด็ก 
มีฐานมาจากการเกิดปญญาวาจะทําหรือ ไมทํา โดยเจตนาของตนเอง  
 ดังน้ัน การวัดและประเมินผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตองใชหลักจิตวัดจิต ไมควรยึด 
ติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตตองใชวิธีการที่หลากหลาย สิ่งที่วัดในดานคุณธรรม มี 4 ประการ 
คือ 
 1.  วัดความรู (Knowledge) เปนการวัดความรูเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม 
 2.  วัดทัศนคติเชิงจริยธรรม (Attitude) คือ ความโนมเอียงทางจิตใจ อันเนื่องมาจากการ
มองเห็นคุณประโยชนและโทษของสิ่งนั้น การกระทําหรือไมกระทํา ในดานคุณธรรมจริยธรรมขึ้นอยู
กับการมองเห็นคุณประโยชนและโทษเหลานั้น ถาเห็นประโยชนก็ทํา ดังน้ัน การวัดทัศนคติเชิง
จริยธรรม คือ การเห็นคุณคาและประโยชนของการกระทํานั้น ซ่ึงดีกวาการวัดความรู 
 3.  วัดเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral reasoning) คือ การวัดเหตุผลที่มาสนับสนุนใหผูเรียน
กระทําหรือไมกระทํา ซ่ึงการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตองมีทฤษฎีทางจริยธรรมมาประกอบการ
พิจารณาการตอบของเด็กดวย อยางไรก็ตาม การนําทฤษฎีหน่ึงมาใชตองดูบริบทของสังคมไทยดวย 
 4.  พฤติกรรมการแสดงออก (Action) เปนการแสดงออกของนักเรียนในการกระทําดี ละ
เวนชั่ว การวัดและประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม ตองสามารถวัดไดที่การกระทําหรือการแสดงออก
ดานคุณธรรมจริยธรรม  
 

 วิธีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ชวลิต ชูกําแพง (2550: 112-125) กลาววา การวัดจิตพิสัยสามารถกระทําไดหลายวิธี มี
ดังน้ี 
 1.  การสังเกต (Observation) 
  สังเกตการพูด การกระทํา การเขียนของนักเรียนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่ครูตองการวัดใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม อาจสังเกตดูความประพฤติของนักเรียนแลว แปลความวา นักเรียนคนนั้น
เปนผูปฏิบัติตนดีมากนอยปานใด เชน การไมขาดเรียนก็แสดงวา มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย 
มีวินัยในตนเอง การไมเลนการพนัน การไมเที่ยวกลางคืน ลวนแตเปนพฤติกรรมที่แปลความหมาย
ไดวา นักเรียนคนนั้นเปนคนดี เปนตน 
 2.  การสัมภาษณ (Interview) 
  การพูดคุยกับนักเรียนในประเด็นที่ครูอยากรู ซ่ึงอาจเปนความรูสึก ทัศนคติของนักเรยีน 
เพ่ือนําสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาแปลความหมายเกี่ยวกับลักษณะจิตพิสัยของนักเรียนได 
 3.  การใชแบบวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
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  นักวัดผลไดสรางเครื่องมือวัดทัศนคติ วัดความสนใจ วัดคุณธรรมจริยธรรมไวมาก
พอสมควร ซ่ึงคนอื่นสามารถนําไปใชได ถาเปนแบบวัดทัศนคติ หรือวัดความสนใจจะมีรูปแบบ
การวัด 3 รูปแบบ คือ แบบลิเคิรท แบบเธอรสโตน แบบออสกูด ซ่ึงในงานวิจัยไดใชแบบวัดมาตรา
สวนประเมินคาแบบลิเคิรท มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 แบบลเิคิรท (Likert’s Method)  
 เครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิรท เปนวิธีการสรางที่งายกวาวิธีของเทอรสโตน มีความเชื่อม่ัน
สูงและพัฒนาเพื่อวัดดานความรูสึกไดหลายอยาง การสรางเครื่องมือวัดเจตคติแบบน้ีเปนวิธีประเมิน
นํ้าหนักความรูสึกของขอความในตอนหลัง คือ หลังจากเอาเครื่องมือไปสอบวัดแลว การสราง
ขอความเปนที่แสดงความรูสึกตอเปาเจตคติจะตองใหครอบคลุมและสัมพันธซ่ึงกันและกัน ขอความ
อาจจะเปนทางบวกหมดหรือทางลบหมดหรือผสมกันก็ได 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือมีดังน้ี 
 1.  เลือกชื่อเปาเจตคติ กอน เปาของเจตคติอาจจะเปนคน วัตถุ สิ่งของ องคกร สถาบัน 
อาชีพ วิชาแลวแตจะเลือก ยิ่งเฉพาะเจาะจงยิ่งดี ยิ่งกําหนดชวงเวลาดวยแลว การแปลผลก็จะทําใหมี
ความหมายดีขึ้น 
 2.  เขียนขอความแสดงความรูสึกตอเปาเจตคติ โดยวิเคราะหแยกแยะดูใหครอบคลุม
ลักษณะของขอความควรเปนดังน้ี 
  2.1  เปนขอความที่แสดงความเชื่อและรูสึกตอเปาที่ตองการ 
  2.2  ไมเปนการแสดงถึงความเปนจริง 
  2.3  มีความแจมชัด สั้น ใหขอมูลพอตัดสินได 
  2.4  ไมครอบคลุมทั้งทางดีและไมดีหรือทั้งบวกและลบ 
  2.5  ควรหลีกเลี่ยงคําปฏิเสธซอน ขอความอางอิงในอดีตที่ผานมา ขอความที่มีคําวา 
ทั้งหมด เสมอๆ ไมเคย ไมมีเลย เพียงเทานั้น 
  2.6  ขอความเดียวควรมีความเชือ่เดียว 
 3.  การตรวจสอบขอความ เปนการตรวจสอบขั้นแรก เพ่ือดูใหแนชัดวา ขอความนั้นเขียน
ไวเหมาะสมดีหรือไม การตอบจะใหตอบวา ชอบ-ไมชอบ ดี-ไมดี หรือเห็นดวย-ไมเห็นดวย ควรใช
มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา หรือ 5 มาตรา เปนตน การเขียนการแสดงออกในมาตราวัดแบบลิเคิรท 
เชน 
   [   ] เห็นดวยอยางยิ่ง 
   [   ] เห็นดวยมาก 
   [   ]  เห็นดวย 
   [   ] ไมเห็นดวย 
   [   ] ไมเห็นดวยมาก 
   [   ] ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
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 4.  การใหนํ้าหนักในชวงแรกๆ ของการพัฒนาจะมีวิธีการใหคะแนนแบบตางๆ  ในระยะ
หลังลิเคิรท จึงแนะใหใชวิธีการกําหนดตัวเลขโดยพลการไดเลย โดยใหตัวเลขเรียงคาตามลําดับ
ความสําคัญของตัวเราหรือตัวเลือก จะใช 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ -2, -1, 0, 1, 
2 ก็ไดทั้งน้ัน 3 แบบน้ีสัมพันธเปน 1.00 คือ ตัวเดียวกันนั่นเอง เพียงแตเอาตัวคงที่บวกหรือลบ 
ออกเทานั้น ตัวเลขแบบนี้คะแนนเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลง แตความแปรปรวนคงที่ 
 5.  การทดลองคุณภาพเบื้องตน ในระยะนี้ตองการศึกษาวา ขอความแตละขอมีอํานาจ
จําแนกผูที่มีเจตคติสูงกับมีเจตคติต่ําแตกตางกันหรือไม น่ันคือพยายามหาวาขอความขอน้ัน ถาใคร
ตอบมาตราสูงแสดงวามีเจตคติสูง ถาใครตอบมาตราต่ําจะเปนคนมีเจตคติต่ําจริงหรือไม การจะ
สามารถบอกไดดังกลาวมาแลว จะตองเอาขอความทั้งหลายไปทดสอบกับกลุมตัวอยางอยางนอย 
100 คนขึ้นไปจึงจะดี เม่ือสอบเสร็จแลวนํามาตรวจใหคะแนนแตละขอ แลวรวมคะแนนเปนของแตละ
คน กรณีขอสอบมี 100 ขอมีคามาตรา 4 คา แปลวา คนไดเจตคตินอยที่ไดคะแนน 100  คนได
คะแนนสูงสุด 400 เอาคะแนนแตละคนเรียงกันตามลําดับ แลวตัวกลุมไดคะแนนสูง 25% และกลุมได
คะแนนต่ํา 25% ตอจากนั้นเอาแตละขอมาแจกแจงความถี่วาแตละขอ แตละมาตราของตัวเลือกมี
จํานวนคนกลุมสูงตอบเทาไร คนกลุมต่ําตอบเทาไร 
  เม่ือไดแจกแจงแลว คํานวณหาคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูงและกลุมต่ํา หาความแปรปรวน
ของกลุมสูงและกลุมต่ํา ใชสูตรการหาอํานาจจําแนกตามแนว  Edwards โดยใช t-test  และถือวา  
ถา  t  มีคามากกวา 1.75 ขึ้นไป เปนขอที่มีอํานาจจําแนกใชได  (ชวลิต  ชูกําแพง. 2550: 121; 
อางอิงจาก  Edwards. 1957) 
 6.  การจัดแบบทดสอบ เม่ือไดขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีแลว พิจารณาวาจะกําหนดกี่ขอ 
ตามหลักการถาขอความมีคุณภาพสูงมากจะใช 10-15 ขอก็ได แตโดยทั่วไป จะมีตั้งแต 20 ขอขึ้นไป 
เพราะถาจํานวนขอนอยความเชื่อม่ันมักจะมีคานอยความเที่ยงตรงก็ไมดี อาจจะเปนเพราะขอความ
แสดงความรูสึกหรือความเชื่อตอเปาอาจไมครอบคลุมทุกอยางในเปาหมาย แบบทดสอบวัดเจตคติ
บางฉบับ มี 100 ขอ การใหจํานวนขอคํานึงถึงกลุมตัวอยางและระดับอายุ ความสามารถในการอาน 
ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการตอบ ระดับเด็กๆ จึงไมควรมีหลายขอจนเกินไป 
 7.  การตรวจใหคะแนน การใหคะแนนใหตามมาตราที่กําหนดแตละขอ ถาเปนขอความ
เปลี่ยนเปนตัวเลข แตถาเปนตัวเลขแลว นําตัวเลขมารวมเลย กรณีขอความเปนความรูสึกทางลบ 
จะตองกลับตัวเลขกันกับขอความที่เปนทางบวก ถาตัวเลือกเปนการอธิบายหรือบรรยาย เชน  
   [   ] เห็นดวยอยางยิ่ง 
   [   ]  เห็นดวย 
   [   ] ไมเห็นดวย 
   [   ] ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
  ขีดตอบตรงเห็นดวยอยางยิ่ง เปน 4 คะแนน ดังน้ีเปนตน ถาตัวเลือกกําหนด ตัวเลข 
เปน [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ] ขีดตอบ 4 ก็ได 4 คะแนน 
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  การแปลคะแนนจะแปลจากผลรวมของทุกขอก็ได เชน แบบทดสอบมี 10 ขอ มี
มาตรา 4 มาตรา สอบเสร็จแลวหาคะแนนเฉลี่ยได 25.0 คะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ได 
5.514 คะแนน จะตองเทียบคะแนนจากคนสอบไดต่ําสุด 10 คะแนน สูงสุด 40 คะแนน แตถา
อยากแปลผลใหเปนตัวเลขมาตรา 4 ก็ใหเอาจํานวนขอไปหารจํานวนคะแนนเฉลี่ยและคะแนนความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจะออกมาเหมือนกับคะแนนของคนสอบเพียงขอเดียวนั่น คือ กลุมตัวอยาง 
กลุมน้ีไดคะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5514 คะแนน  
 8.  การหาคุณภาพอ่ืนๆ  เชน ความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง ความเชื่อม่ันหาไดโดยวิธี
สอบซํ้า (Test-Retest) คูขนาน (Paralell Test) แบงครึ่งฉบับ (Split-Half) สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชความเที่ยวตรงหาไดโดยใช Construct Validity, Concurrent 
Validity, และ Predictive Validity เปนตน 
 9.  แบบวัดเชิงสถานการณ  
  ถาเปนแบบวัดจริยธรรม มักสรางเปนสถานการณ ดังตัวอยาง เชน    ดวงเดือน พันธุ 
มนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก สรางแบบวัดระดับจริยธรรม ไวดังตอไปน้ี 
  (0)  ถาหนวยแพทยและพยาบาลเคลื่อนที่มาขอรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนของขาพเจา 
ขาพเจาจะไมรวมในการบรจิาคโลหิต เพราะ 
   - เปนการเสียสละที่ไมไดผลคุมคา 
   - เปนหนาที่ของขาพเจาที่จะตองรักษาสขุภาพของตัวเอง 
   - ขาพเจากลัววาจะรูสึกเจ็บ และเม่ือบริจาคโลหิตแลว จะทําใหรางกายออนแอ ติด
โรคงาย 
   - บุคคลไมจําเปนจะตองละอายใจตนเอง เม่ือไมไดบริจาคโลหิต เพราะการทําความ
ดีน้ัน ทําไดหลายทาง 
   - ขาพเจาไมกลัววาเพื่อนๆ จะหาวาขาพเจาเปนคนใจแคบ เพราะมีเพ่ือนขาพเจา
หลายคนที่ไมยอมบริจาคโลหิต 
   - คนที่ไมบริจาคโลหิต เพราะมีเหตุอันสมควร ยอมไมทําใหความภูมิใจของตน
ลดลง 
 ตัวอยางนี้ ตัวคําถามจะเปนสถานการณที่สรางขึ้นไมเกิดขึ้นจริง ซ่ึงผูตอบจะเลือกตอบใน
ตัวเลือกที่เปนเหตุผลของตนเทานั้น 
 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 เพ็ญจันทร เกรียงไกรสุข (2545: บทคัดยอ) ไดวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนววิถีพุทธ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
กรณีศึกษาโรงเรียนบานคลองบัว ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตร ตามแนววิถีพุทธ กลุมสาระ
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดหนวยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู  
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ที่เชื่อมโยงหลักธรรมคําสอนของศาสนาในชวงชั้นที่ 2 สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดหนวยการ
เรียนรู 4 หนวย และแผนการจัดการเรียนรู 17 แผน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 41.46 และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 26.82 พฤติกรรม ดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนที่ประเมินโดยนักเรียน อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 80.61 ประเมินโดย 
ครู อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 71.46 ประเมินโดยเพื่อนและผูปกครองอยูในระดับพอใช คิดเปน
รอยละ 64.39 และ 67.68 ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง 
ที่มีตอการเรียนโดยใช แผนการจัดการเรียนรูตามวิถีพุทธ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ 
 สมพร พงษเสถียรศักดิ์. (2546: ออนไลน). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบ
ไตรสิกขา ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 
 1.  นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการ กับการสอน
แบบไตรสิกขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2.  นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการ กับการสอน
แบบไตรสิกขามีการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 3.  นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีการ
ประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบไตรสิกขามีการประพฤติตน
ตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 กีรติวัฒน อัคเส  (2543: ออนไลน)  การดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน: กรณีศึกษาโรงเรียนบาน
หวยชัน ผลการวิจัย 
 1.  สภาพการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานหวยชัน โรงเรียน
บาน หวยชันดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยโครงการใหญๆ 3 โครงการ คือ  
  1.1  โครงการ กิจกรรมสหกรณแบบครบวงจร โครงการนี้จะเปนแหลงเงินทุนให
โครงการเกษตรพอเพียงกูยืม คือ ทําการเกษตรและนําผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน และจําหนาย เปนรายได ผลการดําเนินการปที่ผานมาไดกําไร  
  1.2  โครงการเกษตรพอเพียง ประกอบดวย โครงการยอย 8 โครงการ คือ  
   1.2.1  โครงการเลี้ยง ไกไข  
   1.2.2  โครงการเลี้ยงไกพันธุเน้ือ  
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   1.2.3  โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน  
   1.2.4  โครงการ เลี้ยงกบในกระชัง  
   1.2.5  โครงการเลี้ยงหอยขม 
   1.2.6  โครงการหนูรักผักสีเขียว  
   1.2.7  โครงการปลูก ไมดอกไมประดับ   
   1.2.8  โครงการเพาะเห็ด  
  ผลการดําเนินงานที่ผานมามีโครงการที่ไดกําไร คือ โครงการเลี้ยงไกพันธุเน้ือ โครงการ
เพาะเห็ด โครงการที่คาดวาจะไดกําไรคือ โครงการเลี้ยง ไกไข โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและบอ
ดิน โครงการที่ขาดทุนคือ โครงการเลี้ยงกบในกระชัง 
 2.  โครงการอาหารกลางวันเต็มรูป โรงเรียนบานหวยชันสามารถจัดอาหารกลางวัน  ให
นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันครบตลอดป  
 3.  ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบานหวยชัน 
ประกอบดวยปจจัยตางๆ คือสภาพทางภูมิศาสตรของโรงเรียนอยูในสภาพที่เหมาะสมกับ การทํา
การเกษตรและมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรไดตลอดป ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มุงม่ันใน การทํางาน ขยัน
ขันแข็งเอาใจใสในหนาที่และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี ครูทุกคนในโรงเรียน เอาใจใสในหนาที่และ
งานที่ไดรับมอบหมายและสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ นักเรียนมีความรับผิดชอบงานใน
หนาที่ของตนเอง กรรมการโรงเรียนใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาโรงเรียนและใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนและประการสําคัญโรงเรียนบานหวยชันไดรับความรวมมือและ
ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานทางราชการและหนวยงานภาคเอกชน ทั้งทางดาน
วิชาการและเงินทุน   
 พัชนี พงษสุภา (2544: ออนไลน) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องงานใบตอง สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
  1.  ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นที่มีคุณภาพสูงหรือดีมาก หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่นเหมาะสมกับผูเรียน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดองคประกอบ
ของหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลองกันดี  
 2.  ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01   
 ศยามา ศรมยุรา (2545) การประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ของ โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน เขตภูติภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ดานบริบท ปจจัยภายในและภายนอกของการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรและสาระการเรียนรูของหลักสูตร โดยภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิภาค
ตะวันตกมีการปฏิบัติอยูในเกณฑปานกลาง  
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 2.  ดานปจจัยเบื้องตน คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของนักเรียน และสื่อการเรียนรู 
โดยภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตก มีการปฏิบัติอยูในเกณฑปานกลาง  
 3.  ดานกระบวนการ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตก มีการปฏิบัติ 
อยูในเกณฑปานกลาง  
 4.  ดานผลการปฏิบัติตามกระบวนการการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผล โดยภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิ ภาคตะวันตกมีผล
การปฏิบัติอยูในเกณฑปานกลาง   
 อุบลรัตน กิจไมตรี  (2544: ออนไลน) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว  
ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผลการทดลอง ใชหลักสูตรพบวา 
นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดพังมวง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอนโดยปราชญชาวบานรวมกับผูสอนและผูวิจัยเปน เวลา 60 คาบ และผลการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพลงอีแซว สามารถแสดงเพลงอีแซวไดและ 
มีเจตคติที่ดีตอหลัก สูตรและปรับปรุงหลกัสูตรในเรื่องระยะเวลาใหมีความยืดหยุนในงานใหมีความ
นาสนใจและคาํอธิบายรายวชิาใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  
 ยุพิน บุญญานาม (2544: ออนไลน) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง จังหวัดระยอง กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา   
 1.  ไดหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง จังหวัดระยอง กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนได  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง จังหวัดระยอง   สูง
กวากอนการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนสวนใหญ
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีความรัก ความภาคภูมิใจตอทองถิ่นของ
ตนเอง   
 สิทธิเดช สําลีแกว (2545: ออนไลน) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง การอนุรักษปาชาย
เลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวานโยบายทางการศึกษาของประเทศตองการใหสถาบนั 
การศึกษา องคกรตางๆ และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยให จัด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมี ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นเรื่องการอนุรักษปาชายเลน และควรนําวิทยากรภายนอกในทองถิ่นมารวมสอน โดยมี
การศึกษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  
 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ 
จุดมุงหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และแผนการสอน 9 แผนการสอน 
ขอบขายเน้ือหา ประกอบไปดวย ความหมายของปาชายเลน ระบบนิเวศปาชายเลน พืชในปาชาย
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เลน สัตวในปาชายเลน ความสําคัญและประโยชนที่ ไดรับจากปาชายเลน สาเหตุการลดลงของปา
ชายเลน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ทําลายปาชายเลน การสํารวจปาชายเลน แนวทางการ
อนุรักษปาชายเลน การปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลน และการจัดทําผลงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาชายเลน ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวามีความสอดคลองและ 
เหมาะสม  
 3. การทดลองใชหลักสูตร โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
5 ดําเนินกาสอนรวมกันระหวาง ผูวิจัย ครูผูสอน หัวหนาสวน พิพิธภัณฑสัตวนํ้า อุทยาน
วิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ และผูรูในทองถิ่น มีการศึกษาทั้งในหองเรียนและ นอกสถานที่ 
ที่ปาชายเลนคลองวาฬ  
 4.  ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง การ
อนุรักษ ปาชายเลนกอนและหลังใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
นักเรียนสามารถจัดทําผลงานไดอยูในระดับดี คือ ปายนิเทศ ภาพวาด เรียงความ และหนังสือนิทาน
เกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนมีความถูกตองตาม เน้ือหา สวยงาม และ สรางสรรค และนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนได นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตร เพราะทําใหไดฝก
ปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมกลุมบริเวณปาชายเลนในทองถิ่น นอกจากนี้ครูผูสอนและนักเรียนมีความ
คิดเห็นวาควรเพิ่มจํานวนครั้งในการออกไปศึกษาที่ปาชายเลน และมีการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่อง
ระยะเวลาในการสอนใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับเนื้อหา และปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับ
ความรูพ้ืนฐานของนักเรียน   
 กนกวรรณ วิวัฒนธนศิษฎ (2545: บทคัดยอ) การศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการดังน้ี 
 1.  วิเคราะหองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของนักเรียน โดยรวมและจําแนก
ตามเพศ พบวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 1 องคประกอบ คือ จริยธรรม 
 2.  เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมแตละดานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
พบวา ดานความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
วินัยและความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตย ดานประหยัดและดานความกตัญู แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเห็นไดวา การวิจัยน้ันๆ ชวยสงเสริมใหเปนแนวคิดและ
วิธีการปฏิบัติในการวิจัยในครั้งน้ีใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณของสังคม และมีความ
สมบูรณ เพ่ือสงเสริมงานวิจัยครั้งตอไปอีกดวย 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ผูวิจัยได
ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตวัอยาง 
 2.  ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรศึกษา 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 5.  การนําหลักสตูรสถานศึกษาไปใช 
 6.  การประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษา 
 7.  การวิเคราะหขอมูล 
 8.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีหองเรียน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 150 คน ซ่ึงแตละหองจัดแบบคละ
ความสามารถ 
 
 การสุมกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร   ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนรวม 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
  

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร การวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังน้ี    
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การรางหลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางหลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปทดลองใช  
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินหลกัสูตร 
 มีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังน้ี 
 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 1.  ศึกษาจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางซึ่งจัดเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยมี
ประเด็นที่สําคัญ คือ ขอมูลทั่วไป เชน สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ ประสบการณทํางาน 
รายได ขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ  
 2.  ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ในดานตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณ 
อุปกรณและสื่อตางๆ อาคารสถานที่ หองเรียน ขอมูลตางๆ เหลานี้ ศึกษาไดจากเอกสาร รายงาน
ตางๆ เชน สถิติของโรงเรียน รายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน เปนตน ซ่ึงไดรูถึงความ
ศักยภาพและพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการรางหลักสูตรที่มีความเหมาะสม รวมถึง
ความพรอม ความเอาใจใสของผูบริหาร ครู ซ่ึงเปนเครื่องกระตุนเปดโอกาสการพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.  วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ชวงชั้นที่ 2 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 4.  เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ
ดวยตนเองจากการสัมภาษณ โดยไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลจาก ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาและความรวมมือในประเทศ
และตางประเทศ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา ปฏิบัติหนาที่แทน) ศึกษานิเทศก กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 
 
 ข้ันตอนที่ 2 การรางหลักสูตร 
 1.  นําขอมูลที่ไดจากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 คือ การสัมภาษณ การศึกษาสภาพ
ทั่วไปของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ชวงชั้นที่ 2 มาตรฐาน ส 
3.1และวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชวงชั้นที่ 2 เปนแนวทางในการรางหลักสูตร
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบ 6 สวน 
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  1.1  โครงสรางของหนวยการเรยีนรู 
  1.2  สาระการเรียนรู 
  1.3  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1.4  การจัดการเรียนรู  
  1.5  สื่อและแหลงการเรียนรู  
  1.6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู   
 2.  ผูวิจัยจัดทํารางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
เสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะ ในการปรับปรุง
แกไขตอไป 
 
 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตร  
 1.  นําเสนอรางหลักสูตรตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตร ทั้งฉบับ
กอนนําไปทดลองใชซ่ึงผูเชีย่วชาญ จํานวน 2 กลุม ดังน้ี 
  1.1  ผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 จํานวน 5 ทาน (รายละเอียด ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพรางหลักสูตร ในดานความเหมาะสม ความสอดคลองและแผนการจัดการเรียนรู มีเกณฑใน
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
   1.1.1  มีประสบการณดานหลักสูตรและการสอนและเกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 1 ทาน 
   1.1.2  มีประสบการณดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 ทาน 
   1.1.3 มีประสบการณดานการนิเทศการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 ทาน 
   1.1.4  มีประสบการณดานบริหารสถานศึกษาหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
1 ทาน     
   1.1.5  มีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมอยางนอย 5 ป จํานวน 1 ทาน 
  1.2  ผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 จํานวน 3 ทาน (รายละเอียด ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค มีเกณฑในการ
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
   1.2.1  นักวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู จํานวน 1 ทาน 
   1.2.2  ครูฝายวัดและประเมินผลการเรียนรู จํานวน 1 ทาน 
   1.2.3  ครูมีประสบการณดานภาษาไทยในสถานศึกษาอยางนอย 5 ป จํานวน 1 
ทาน 
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 2.  สิ่งที่ตองตรวจสอบ 
  2.1  ความเหมาะสมของสวนประกอบของหลักสูตร และความสอดคลองของราง
หลักสูตร เปนการพิจารณาวา ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดานโครงสรางหลักสูตร ดานผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู ดานคําอธิบายราย 
วิชา ดานหนวยการเรียนรู ดานแผนการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
และดานการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมและความสอดคลองของรางหลักสูตรหรือไม 
เพียงใด 
  2.2  ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู กับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีความสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาหรือไมเพียงใด 
  2.3  ความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีความสอดคลองกับหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล นํารางหลักสูตรทีผู่เชี่ยวชาญ แตละทานพิจารณาแลวตรวจสอบ
คุณภาพของรางหลักสูตรและเกบ็รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงวิเคราะหดานองคประกอบของรางหลักสูตร โดยใชการวเิคราะห
เน้ือหา  
 5.  การปรับปรุงรางหลักสูตร นําผลการประเมินรางหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหขอแนะนํา ความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมที่สุด จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณกอนนําไปทดลองใช 
 
 ข้ันตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
 ผูวิจัยเปนผูนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น 14 
ชั่วโมง 
 
 ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสตูร สามารถวัดไดจาก 
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลกอนและหลังการทดลองใชหลักสตูร 
 2.  แบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตร 
 
 จากขั้นตอน สามารถเขียนเปนภาพประกอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาได 
ดังภาพประกอบที่ 7 
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เครื่องมือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

สวนประกอบรางหลักสูตร 

เครื่องมือหาคุณภาพของหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         

       
 
 
 

 
                 

 
 
              
   
  
                  
                                  
                 เครื่องมือตรวจสอบรางหลักสูตร 

      
 
                                                                                                                                               
 
          

     
            เครื่องมือตรวจสอบการจัดการเรียนรู 
 

 
 
              
      
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ขั้นที่ 4 
การนําหลักสูตรไป

ทดลองใช 

ขั้นที่ 5 
การประเมินหลักสูตร 

ขั้นตอนที่1 
การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 
การรางหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบ
คุณภาพของราง

หลักสูตร 

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําราง
หลักสูตรสถานศึกษาฯ 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

รางหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

เครื่องมือตรวจสอบราง
หลักสูตร 

- นําหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง    
ไปใชตามแผนการจัดการเรียนรู 
- เก็บรวบรวมขอมูล 

แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. แบบประเมินดานความเหมาะสม
ของหลักสูตร 
2. แบบประเมินดานความสอดคลอง
ของหลักสูตร 

หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 

(Structured interview) 

1.โครงสรางของหนวยการเรียนรู 
2. สาระการเรียนรู 
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
4. การจัดการเรียนรู 
5. ส่ือและแหลงการเรียนรู 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
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เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครั้งน้ี เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มี
ดังน้ี  
 เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 
(Structured interview) 
 แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) (รายละเอียดภาคผนวก ข) แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบเรื่องสถานภาพ อายุ 
การศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางาน รายได 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความหมาย วิธีการปฏิบัติตนความสําคัญในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณความตองการเกี่ยวการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู  
 โดยไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาและความรวมมือในประเทศ
และตางประเทศ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา ปฏิบัติหนาที่แทน) ศึกษานิเทศก กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลประเด็นการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
 เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของรางหลักสูตร ไดแก  
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (รายละเอียดภาคผนวก ข) ซ่ึงเปนแบบ
ประเมินรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยวัดความเหมาะสม
ดานตางๆ ไดแก  
  1.1  ดานโครงสรางของหนวยการเรียนรู 
  1.2  ดานสาระการเรียนรู 
  1.3  ดานผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 
  1.4  ดานการจัดการเรียนรู 
  1.5  ดานสื่อและแหลงการเรียนรู  
  1.6  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยการวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Numerical Rating Scale) โดยผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียดภาคผนวก ก) แบงเกณฑการ
ใหคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
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  5 เม่ือ ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
  4 เม่ือ ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก 
  3 เม่ือ ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมปานกลาง 
  2 เม่ือ ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมนอย 
  1 เม่ือ ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมนอยที่สุด 
  โดยมีเกณฑในการแปลความเฉลี่ยความเหมาะสมของน้ําหนักคะแนนแบงออกเปน 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2540: 100) ดังน้ี 
  การแปลความหมาย ดังน้ี   
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมนอย  
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
  เกณฑการตัดสิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร (รายละเอียดภาคผนวก ข) เปนแบบประเมิน
รางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยวัดความสอดคลองของราง
หลักสูตร ดังน้ี 
  2.1 หนวยการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู 
  2.2  สาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู 
  2.3  ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู 
  2.4  การจัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู 
  2.5  สื่อและแหลงการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู 
  2.6  การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู 
  การประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยผู เชี่ยวชาญ
(รายละเอียดภาคผนวก ก) แบงเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังนี้โดยแบงเกณฑการใหคะแนน 3 
ระดับ ดังน้ี 
   



 84 

  เห็นดวย  เม่ือ ทานแนใจวาสิ่งที่ตองการประเมินมีความสอดคลองกัน 
  ไมเห็นดวย เม่ือ ทานแนใจวาสิ่งที่ตองการประเมินไมมีความสอดคลองกัน 
  ไมแนใจ  เม่ือ ทานไมแนใจวาสิ่งทีต่องการประเมินมีความสอดคลองกันหรือไม 
 
  การวิเคราะหผลการพิจารณาความสอดคลองดวยการวิเคราะหคาดัชนี (Index of 
Consistency: IOC) ซ่ึงมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังน้ี 
  เห็นดวย   หมายถึง   1 
  ไมเห็นดวย หมายถึง   0 
  ไมแนใจ  หมายถึง -1 
  โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวารางหลักสูตรมีความสอดคลอง 
 
 เครื่องมือที่ใชในการนําหลักสูตรไปทดลองใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 

1. แผนการจัดการเรียนรู (ตัวอยางภาคผนวก ข) ของรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มี 11 แผนการจัดการเรียนรู ไดแก 
  1.1 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
  1.2 พอสอนใหพอเพียง 
  1.3 ปฏิบัติตนเปนคนพอเพียง 
  1.4 ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิต 
  1.5 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (โรงเรียน) 
  1.6 รูใชทรัพยากรอยางพอเพียง 
  1.7 สินคาและบริการ 
  1.8 ชีวิตกับการบริโภค 
  1.9 กินอยูอยางพอเพียง 
  1.10 รูเรื่องสหกรณกันเถอะ 
  1.11 สหกรณโรงเรียน 
แตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีองคประกอบดังน้ี 
  1) มาตรฐานการเรียนรู 
  2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  3) สาระการเรยีนรู 
  4) สาระสําคญั 
  5) จุดประสงคการเรียนรู 
  6) กระบวนการจัดการเรียนรู 
  7) สื่อและแหลงการเรียนรู 
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  8) การวัดและประเมินผล 
  9) บันทึกหลังการเรียน 
  การประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูในดานตางๆ ดังน้ี 
  1) ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสูตร 
  2) ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับกิจกรรรมการเรียนรู 
  3) ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับสื่อและแหลงการเรียนรู 
  4) ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับการวดัและประเมินผลการเรียนรู 
  การประเมินแผนการจัดการเรียนรูของรางหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 
(รายละเอียดภาคผนวก ก) แบงเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังน้ี 
  เห็นดวย  เม่ือ  ทานแนใจวาสิ่งที่ตองการประเมินมีความสอดคลองกัน 
  ไมเห็นดวย เม่ือ ทานแนใจวาสิ่งที่ตองการประเมินไมมีความสอดคลองกัน 
  ไมแนใจ  เม่ือ ทานไมแนใจวาสิ่งทีต่องการประเมินมีความสอดคลองกันหรือไม 
  การวิเคราะหผลการพิจารณาความสอดคลองดวยการวิเคราะหคาดัชนี (Index of 
Consistency: IOC) ซ่ึงมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังน้ี 
  เห็นดวย   หมายถึง   1 
  ไมเห็นดวย หมายถึง   0 
  ไมแนใจ  หมายถึง -1  
  โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลอง 
  
 เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ไดแก  
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสติปญญา
ของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่ผูวิ จัยไดสรางขึ้นเปน
แบบทดสอบปรนัย (Objective test) ชนิดใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวมี 4 
ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 50 ขอ นําไปใชจริงจํานวน 30 ขอ เพ่ือใชประเมินความสามารถ
ในการเรียนรูของนักเรียน โดยประเมินผลกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
 2. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซ่ึงไดกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ไดแก ความขยันหม่ันเพียรและความประหยัด เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติตน การ
ดํารงชีวิตดวยสุขในสังคมตอไป จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 50 ขอ นําไปใชจริงจํานวน 20 ขอ เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Numerical Rating Scale) แบงเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
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  5 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
  3 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับนอยที่สุด 
  โดยมีเกณฑในการแปลความเฉลี่ยความเหมาะสมของน้ําหนักคะแนนแบงออกเปน 5 
ระดับ (บุญชม ศรสีะอาด. 2540: 100) ดังน้ี 
  การแปลความหมาย ดังน้ี   
  ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ดีมาก 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง ดี 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
  ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง นอยที่สุด 
  เกณฑการตัดสิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
 

การสรางและหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและคุณภาพของเครื่องมือ มีดังน้ี 
 1.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) และ
สรางแบบสัมภาษณ 1 ฉบับ (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
  1.2  นําแบบสัมภาษณเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองดานภาษาและความเหมาะสมของขอความที่ใชในการสัมภาษณ แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริงตอไป 
  1.3  นําแบบสัมภาษณที่แกไขแลว ไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด ภาคผนวก 
ก) ไดแก ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา
และความรวมมือในประเทศและตางประเทศ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
ศึกษานิเทศก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 เพ่ือศึกษาและรวบรวมประเด็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
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  1.4  วิเคราะหเน้ือหาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เพ่ือนําไปเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
 2.  แบบประเมนิดานความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษา  
  2.1  สรางแบบประเมินดานความเหมาะสม (รายละเอียดภาคผนวก ข) ของรางหลกัสตูร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Numerical Rating Scale) โดยแบงเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 
  2.2  นําแบบประเมินดานความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สรางขึ้นเสนอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความกระชับชัดเจน
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  2.3  นําแบบประเมนิดานความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สรางขึ้นแลว 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความคิดเห็นความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศกึษา 
  2.4  นําผลการประเมินดานความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ดเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
 3.  แบบประเมนิดานความสอดคลองของรางหลักสตูรสถานศึกษา  
  3.1  สรางแบบประเมินดานความสอดคลอง (รายละเอียดภาคผนวก ข) ของราง
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
  3.2  นําแบบประเมินดานความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สรางขึ้นเสนอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความกระชับชัดเจน
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  3.3  นําแบบประเมินดานความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาเสนอผูเชี่ยวชาญ 
(รายละเอียดภาคผนวก ก) พิจารณาความสอดคลองดานความครอบคลุม ดานความเที่ยงตรงของ
รางหลักสูตรสถานศึกษาและวิเคราะหผลการพิจารณาความสอดคลองดวยการวิเคราะหคาดัชนี 
(Index of Consistency: IOC)  
  3.4  นําผลการประเมินดานความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
 4.  แผนการจัดการเรียนรู 
  ผูวิจัยไดสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
ตามขั้นตอน ดังน้ี 
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  4.1  ศึกษาเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  4.2  ศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
  4.3  วิเคราะห จุดประสงคและเวลาเรียน โดยการนําหนวยการเรียนรูมาวิเคราะหหนวย
เน้ือหายอย ผลการเรียนรูที่คาดหวังและเวลาเรียนใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในแตครั้ง 
  4.4  นําแผนการจัดการเรียนรูฉบับรางเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของลักษณะกิจกรรม เน้ือหาแลวปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําใหเหมาะสม 
  4.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานในขอ 4.4 นําเสนอผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียด 
ภาคผนวก ก) พิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
  4.6  นําผลการพิจารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ และวิเคราะหผลกาพิจารณา
ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยการวิเคราะหคาดัชนี (Index of Consistency: IOC)  
  4.7  นําผลการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ไดเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.  แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังน้ี 
  5.1  ศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางและหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
  5.2  วิเคราะหวัตถุประสงค เน้ือหาพฤติกรรมที่ตองการวัด เพ่ือสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถทาง
สติปญญาของเด็กและผลการเรียนรูที่ตองการวัด เพ่ือสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูที่ตั้งไว  
  5.3  สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เปนขอคําถามแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ มี
ความตองการจริง 30 ขอ  
  5.4  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา สํานวนภาษา ดานความเหมาะสม ความกระชับความ
ชัดเจนแลว ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะ 
  5.5  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและในเกณฑการประเมินแบบทดสอบ ที่สราง
ขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน (รายละเอียด ภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา สํานวนภาษา ความกระชับความชัดเจน  
  5.6  วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง (Index of Consistency: IOC) เลือกขอทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแตมากกวาหรือ
เทากับ 0.50 ขึ้นไป ถือวาเปนขอสอบ ที่อยูในเกณฑความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได (บุญชม ศรี
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สะอาด. 2535: 62) ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เทากับ 1.00 จํานวน 32 ขอและ 
0.66 จํานวน 10 ขอ (รายละเอียด ภาคผนวก ค) หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหมีความเหมาะสม 
  5.7  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกจากขอ 5.6 แลว จํานวน 42 ขอไป
ทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน ที่เปนกลุม
ประชากรแตไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.8  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน 
ขอที่ตอบผิด ขอที่ไมตอบหรือขอที่ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนนแลววิเคราะหหาคาความ
ยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 
0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปและหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (rtt) ทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson. 
20) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2531: 168 -170) ซ่ึงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีคาความยากงายตั้งแต 0.30 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.27 – 0.53 และคาความ
เชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเทากับ 0.82 (รายละเอียด ภาคผนวก ค) 
  5.9  ปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก ไมอยูในเกณฑที่กําหนดไวและปรับแกภาษา เพ่ือความเขาใจในภาษาและจัดทําแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง เพ่ือนําไปใชตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาฯ ตอไป 
 6.  แบบวดัคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางและคุณภาพมีขัน้ตอน ดังน้ี 
  6.1  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค (รายละเอียด
ภาคผนวก ข) ของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
  6.2  ศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  6.3  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม ที่ตองการวัด คือ ดาน
ความขยันหม่ันเพียรและดานความประหยัด  
  6.4  สรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1 ฉบับ 
รวมทั้งหมดจํานวน 50 ขอ ตองการนําไปใชจริง จํานวน 20 ขอ โดยสรางขอคําถามใหครอบคลุม
ตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา
แบบตัวเลข (Numerical Rating Scale) โดยแบงเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 
  6.5  นําแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือประเมินตรวจสอบภาษา ในดานความเหมาะสม ความกระชับ ความชัดเจน และปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ 
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  6.6  นําแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
(รายละเอียดภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอความ  
  6.7  วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) เลือกขอแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวาเปนขอสอบ ที่อยูในเกณฑความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 62) ผลการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เทากับ 1.00 จํานวน 32 ขอและ 0.66 จํานวน 12 ขอ (รายละเอียด ภาคผนวก ค) เสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น 
  6.8  นําแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกจากขอ 6.7 นําไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน ที่เปนกลุมประชากรแตไมใชกลุม
ตัวอยาง  
  6.9  นําผลที่ไดจากขอ 6.8 มาวิเคราะหแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนราย ขอ
โดยใชเทคนิค 25% คัดเลือกที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 – 0.70 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ของ ครอนบาค เทากับ 0.83 (รายละเอียด ภาคผนวก ค) 
  6.10 ปรับปรุงแกไขแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือความเขาใจในภาษาและ
จัดทําแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคฉบับจริง เพ่ือนําไปใชตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษาฯ ตอไป  
 

การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงถึงผูบริหาร 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อขออนุญาต
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการทดลอง 
 2.  ข้ันดําเนินการ 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองหลักสูตรศึกษา มีขั้นตอน ดังน้ี 
  2.1  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของ
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 
คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางการวิจัย จํานวน 1 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพรอมและทําความเขาใจรวมกัน 
  2.2  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  2.3  นําแผนการจัดการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดนาคนิมิตร จํานวน 11 แผน ไปจัดการเรียนการสอนวันละ 1 ชั่วโมง จนจบหลักสูตร 
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  2.4  เม่ือจัดการเรียนการสอนจบหลักสูตรแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค จํานวน 20 ขอ  
 

การประเมินผลหลักสูตรสถานศกึษา 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลอง ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
หลังการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอนการเรียน 
 2.  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตรที่
เรียนหลักสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกจิ
พอเพียง อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป 
 

แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยดําเนินการวิจัย
แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest - Posttest 
Design) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดังน้ี (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 216) 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
 T1  แทน การสอบกอนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 T2  แทน การสอบหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 X  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชหลักสตูรสถานศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Window (Statistic Package for Social Science – PC) ตามลําดับดังน้ี 
 1.  วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
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 2.  วิเคราะหผลการประเมินรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 3.  วิเคราะหผลการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
  3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
เรียนการสอนตามหลักสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชสถิติทดสอบ t - test (Dependent Samples) 
 
  3.2 วิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหหารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทียบกับเกณฑที่กําหนด โดยใชสถิติทดสอบ One - Sample t – test  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  คารอยละ 
  1.2  คาเฉลีย่ ( x ) 
  1.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 2.  สถิตวิิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  คาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Consistency: IOC) 
  2.2  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบาค 
  2.3  คาความเชื่อม่ัน ของ คูเดอร ริชารดสัน (KR-20) 
  2.4  คาความยากงาย (r) 
  2.5  คาอํานาจจําแนก (p) 
 3. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1  คารอยละ 
  3.2  คาเฉลีย่ ( x ) 
  3.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
  3.4 ใชสถติิทดสอบ t - test (Dependent Samples) 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกันผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

 x   แทน คาเฉลีย่ (Mean) 

 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  D       แทน    คาเฉลี่ยความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

 DS.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลีย่ความแตกตางระหวาง
คะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
 t    แทน    คาที่ใชในการพิจารณา  t-test (Dependent Samples) 
 Sig.  แทน ระดับความนาจะเปนของคาสถิต ิ

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีจุดมุงหมาย 
เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  
 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร วิเคราะหขอมูลพบวา 



 94 

 1.  ดานความหมาย  วิธ ีการปฏิบัติตน  ความสําคัญในการผู ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
  ดานความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตอยาง
เรียบงาย มีความเหมาะสมสอดคลองกับสิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยูของตนและมีความรู 
คุณธรรม 
  วิธีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจากตนเอง ครอบครัว หนาที่การงาน สังคมและสิ่งแวดลอม โดย
เริ่มตนจากการประหยัดคาใชจายของตนเอง ใชจายอยางพอเหมาะพอควรกับรายไดหรือความจําเปน
ตอการดํารงชีวิต สําหรับการปฏิบัติหนาที่การงานอยางมีเหตุผล มีความพอดีและรูถึงศักยภาพหรือ
ความพรอมของตน โดยอาศัยความองคความรูและคุณธรรมในทุกเรื่อง  
  ความสําคัญในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา เม่ือบุคคลใน
สังคมมีการประยุกตหรือปรับการดําเนินชีวิตของตนเอง โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู
การใชจายในสิ่งที่เหมาะที่ควร รูจักประเมินศักยภาพของตนเองในดานตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอม
กับปญหาที่เกิดขึ้นได เม่ือเปนเชนนี้สังคมและประเทศชาติสามารถอยูรอดไดจากวิกฤตปญหาตางๆ 
ในปจจุบัน 
 2.  ดานความตองการเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนรู มีดังน้ี 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยางยิ่ง 
เพราะสังคมไทยปลอยใหมีความคิดบริโภคนิยม จนกลายเปนความหลงใหลในวัตถุ เห็นความสุข 
ความพอใจของตนเองเปนใหญและเปนปญหาอยูในปจจุบัน สําหรับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น ตองสรางความตระหนักความเขาใจใหผูบริหาร
สถานศึกษานั้นๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียน โดยการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสูผูเรียน โดยจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
ซ่ึงควรมีเน้ือหาสาระ แนวคิด วิธีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทรกอยูในหนวยการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรูอยางกลมกลืนเหมาะสม และสาระการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงควร
บูรณาการไดทุกกลุมสาระการเรียนรู  
  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีดังน้ี 

1. ความเหมาะสมของรางหลักสูตร ดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

x  S.D. ความหมาย 
ดานโครงสรางของหนวยการเรียนรู    
1. มีความเหมาะสมกับวัยและระดบัชั้นเรียน 4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 
2. จัดสัดสวนโครงสรางของหนวยการเรยีนรูสอดคลอง 
   กับสถานการณปจจุบัน 

4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 

3. หนวยการเรียนรูมีความสอดคลองกับเวลาเรยีน 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.53 0.62 เหมาะสมมากที่สุด 

ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง    
4. มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม 4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 
5. มีความสอดคลองกับเปาหมาย 4.80 0.40 เหมาะสมมากที่สุด 
6. สามารถนําไปวางแผนปฏิบัตติอไปได 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 

รวม 4.60 0.61 เหมาะสมมากที่สุด 

ดานสาระการเรียนรู    
7. มีความเหมาะสมกับวัยและระดบัชั้นเรียน 4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 
8. มีความสอดคลองกับสภาพของชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 
9. สามารถทําใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศกึษา 
    ได 

4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 

10. สามารถนําไปปฏิบตัิไดจริง 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 
11. กําหนดสาระการเรียนรูชัดเจน 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 
12. เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมแตละหนวย 
     การเรียน 

4.60 0.49 เหมาะสมมากที่สุด 

13. เน้ือหาของหลักสูตรเปนไปตามลําดบัของการเรียนรู 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 
14. เน้ือหาของหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพสังคม 
     ปจจุบัน 

4.60 0.80 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.53 0.67 เหมาะสมมากสุด 

ดานการจัดการเรียนรู    
15. การจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในการดําเนิน 
     ชีวิตประจําวัน 

4.80 0.40 เหมาะสมมากที่สุด 

16. การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 4.60 0.80 เหมาะสมมากที่สุด 
17. การจัดการเรียนรูโดยใชวธิีการสอนที่หลากหลาย 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 



 96 

ตาราง 5 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

x  S.D. ความหมาย 
18. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนรูจักวธิีการแสวงหา 
     ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ 

4.20 1.17 เหมาะสมมาก 

รวม 4.50 0.87 เหมาะสมมาก 

ดานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู    
19. สื่อ วัสดุ อุปกรณมีความเหมาะสมกับกิจกรรมเรียนรูของ 
     ผูเรียน 

4.60 0.80 เหมาะสมมากที่สุด 

20. สื่อ วัสดุ อุปกรณมีความสอดคลองกับกิจกรรมเรียนรูของ 
     ผูเรียน 

4.40 0.80 เหมาะสมมาก 

21. แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 4.20 1.17 เหมาะสมมาก 
รวม 4.40 0.95 เหมาะสมมาก 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู    
22. การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลอง 
     กับจุดประสงคการเรียนรู 

4.40 0.80 เหมาะสมมาก 

23. การวัดและประเมินผลการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.80 เหมาะสมมาก 
24. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับการจัดการ 
     เรียนรู 

4.40 0.80 เหมาะสมมาก 

25. การวัดและประเมินผลคลอบคลุมทักษะกระบวนการ 
      เรียนรู 

4.40 0.80 เหมาะสมมาก 

26. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความเหมาะสม 
     กับสาระการเรียนรู 

4.60 0.80 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.44 0.80 เหมาะสมมาก 

รวมทัง้หมด 4.50 0.76 เหมาะสมมาก 

 
 จากตาราง 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน 
พบวา ความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้ง
ฉบับอยูในระดับหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา รางหลักสูตรอยูในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 3 ดาน ไดแกดานโครงสรางของ
หนวยการเรียนรู ( x = 4.53, S.D. = 0.62) ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง ( x = 4.60, S.D. = 0.61) 
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ดานสาระการเรียนรู ( x = 4.53, S.D. = 0.67) และรางหลักสูตรอยูในระดับมีความเหมาะสมมาก 
จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู ( x = 4.50, S.D. = 0.87) ดานสื่อการเรียนรูและแหลง
การเรียนรู ( X = 4.40, S.D. = 0.95) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ( x = 4.44, S.D. = 
0.80) 
 2. ความสอดคลองของรางหลักสูตร ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมิน 
 
 

เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ
ง 

1. หนวยการเรียนรูของหลกัสูตรสถานศกึษาฯ มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 

5 - - 1.00 

2. สาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 

5 - - 1.00 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

5 - - 1.00 

4. การจัดการเรียนรูของหลกัสูตรสถานศกึษาฯ มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู 

4 - 1 0.80 

5. สื่อและแหลงการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

4 - 1 0.80 

6. การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

4 - 1 0.80 

รวมทัง้หมด 27 - 3 0.90 

 
 จากตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน 
พบวา ความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้ง
ฉบับมีความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.90 ซ่ึงมากกวา 0.50 แสดงวารางหลักสูตรมีความสอดคลอง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความสอดคลองเทากับ 1 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานหนวย
การเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานสาระการเรียนรู
ของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานที่มีความสอดคลอง
เทากับ 0.80 จํานวน 3 ดานไดแก ดานการจัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานสื่อและแหลงการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
 3. ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมิน 
 
 

เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ
ง 

ดานแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสตูร     
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
   ของหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 - 1 0.80 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 5 - - 1.00 
3. สาระการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 4 - 1 0.80 
4. ผลการเรียนที่คาดหวังครอบคลุมดานความรู 4 - 1 0.80 
5. ผลการเรียนที่คาดหวังครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 4 - 1 0.80 
6. ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 4 - 1 0.80 
7. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5 - - 1.00 
8. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 5 - - 1.00 
9. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานความรู 5 - - 1.00 
10. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 4 - 1 0.80 
11. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานหลักเศรษฐกจิพอเพียง 5 - - 1.00 

รวม 49 - 6 0.89 

ดานกิจกรรมการเรียนรู     
12. กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู 4 - 1 0.80 
13. กิจกรรมเรียนรูครอบคลุมสาระการเรยีนรู 4 - 1 0.80 
14. ระยะเวลาการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 4 - 1 0.80 
15. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรูมีความเหมาะสม 4 - 1 0.80 

รวม 16 - 4 0.80 



 99 

ตาราง 7 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมิน 
 
 

เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ
ง 

ดานสื่อและแหลงการเรยีนรู     
16. สื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับประสงคการเรียนรูและ 
     เน้ือหา 4 - 1 0.80 
17. สื่อและแหลงการเรียนรูเหมาะสมกับสาระการเรียนรูที่มีคุณคา 
     ทางวิชาการ 4 - 1 0.80 
18. สื่อและแหลงการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย 4 1 - 0.80 
19. สื่อและแหลงการเรียนรูชวยใหผูเรียนสืบคนความรูดวยตนเอง 4 - 1 0.80 
20. สื่อและแหลงการเรียนรูเกื้อหนุนใหผูเรียนมีความสนใจและ

สามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน 
4 - 1 0.80 

รวม 20 1 4 0.80 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู     
21. การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 5 - - 1.00 
22. การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมความรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
5 - - 1.00 

23. การวัดและประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 - 1 0.80 

24. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 - - 1.00 
25. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 - - 1.00 
26. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 4 - 1 0.80 
27. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับสื่อและแหลงการ

เรียนรู 
4 - 1 0.80 

28. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับการวดัและ
ประเมินผล 

4 - 1 0.80 

รวม 36 - 4 0.90 

รวมทัง้หมด 121 1 18 0.86 
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 จากตาราง 7 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 
ทาน พบวา ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้งฉบับมีความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.86 และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ดานแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรมีความสอดคลองเทากับ 0.89 ดาน
กิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลองเทากับ 0.80 ดานสื่อและแหลงการเรียนรูมีความสอดคลอง
เทากับ 0.80 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลองเทากับ 0.90 ซ่ึงมีความ
สอดคลองทั้งหมดมากกวา 0.50 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองสามารถนําไปใชได 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีดังน้ี 
 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอน
เรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระ 
    การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร กอนและหลังการจดัการเรียนรู 
 

 n x  S.D.  D  
DS.D.  t Sig. 

กอนเรียน 30 11.70 2.87 
หลังเรียน 30 24.46 2.67 

12.76 2.93 23.84 .00* 

**    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 8 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดนาคนิมิตร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.87 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.67 นั่นคือ คะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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โรงเรียนวัดนาคนิมิตร หลังการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอนการเรียน 
 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่
เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีดังน้ี 
 
ตาราง 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายดานของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ 
     เรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
     เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
 

ผลการวเิคราะห 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รายการประเมิน 

x  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
ดานความขยันหมั่นเพียร    
1. นักเรียนตั้งใจทํางานที่ครมูอบหมายดวยความเต็มใจ 3.83 0.69 ดี 
2. นักเรียนทําการบานสงครตูามกําหนดเวลา 3.76 0.79 ดี 
3. นักเรียนมีความตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองเสมอ 4.07 0.75 ดี 
4. นักเรียนเขาหองสมุดคนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ 3.07 0.80 ปานกลาง 
5. เม่ือนักเรียนกลับถึงบานไดชวยเหลือพอแมหรือผูปกครอง

ทํางานบาน 
3.90 0.67 ดี 

6. ชวงปดภาคเรียนนักเรยีนไดชวยพอแมหรือผูปกครองทํางาน
หารายไดชวยเหลือครอบครวั 

3.86 0.83 ดี 

7. นักเรียนจัดตารางเรียนเม่ือทําการบานเสร็จ 4.03 0.98 ดี 
8. นักเรียนชอบอานหนังสือกอนเขานอน 3.34 1.01 ปานกลาง 
9. เม่ือมีเวลาวางนักเรียนไดทบทวนบทเรียนเพ่ือความเขาใจใน

บทเรียนมากยิ่งขึ้น 
3.41 0.91 ปานกลาง 

10. นักเรียนรูจักแบงเวลาชวยพอแมทํางาน 4.03 0.78 ดี 
รวม 3.73 0.82 ดี 

ดานความประหยัด    
11. นักเรียนมีเงินเหลือจะสะสมใสกระปุกออมสิน 4.48 0.74 ดี 
12. นักเรียนมีการวางแผนการใชจายเงินที่ไดรับจากพอแมหรือ

ผูปกครอง 
3.97 0.91 ดี 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

ผลการวเิคราะห 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รายการประเมิน 

x  S.D. 
ระดับ

คุณลักษณะ 
13. นักเรียนเลือกซื้อของใชที่ทนทานใชไดอยางคุมคามากที่สุด 4.24 0.83 ดี 
14. เม่ือนักเรียนพบเห็นน้ําในอางลางหนาเต็มจนลนไหลทิ้ง จะ

ปดทันท ี
4.66 0.72 ดีมากที่สุด 

15. นักเรียนรบัประทานอาหารกลางวันหมดจานทุกครั้ง 4.17 0.85 ดี 
16. นักเรียนซื้ออุปกรณการเรียน เครื่องเขียนที่จําเปนและ

เพียงพอตอการใช 
4.41 0.95 ดี 

17. นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใช มาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กลับมาใชใหม 

3.62 1.05 ดี 

18. นักเรียนใชจายเงินที่พอแมหรือผูปกครองใหอยางรูคาของ
เงินที่ได 

4.07 1.16 ดี 

19. นักเรียนไมเปดโทรทัศนทิ้งไวในขณะนอนหลับ 4.14 1.03 ดี 
20. นักเรียนเปดน้ําแตพอด่ืมไมเหลือเททิง้ 4.48 0.78 ดี 

รวม 4.22 0.90 ดี 

รวมทัง้หมด 4.18 0.89 ดี 

 
 จากตาราง 9 พบวา  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเร ียนที ่ได ร ับการจัดการ
เรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร พบวา คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับดี ( x = 4.18, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใน
ระดับดีทั้ง 2 ดาน นั่นคือดานความขยันหมั่นเพียร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.73 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.82  สวนดานความประหยัด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.90 
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ตาราง 10 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
     หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจ 
     พอเพียง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
 

กลุมตวัอยาง จํานวน
นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่
ไดคะแนนเฉลีย่
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

คารอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

สถิตทิดสอบ 
t 

Sig. 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

ปที่ 4/1 

 
30 

 
26 

 
86.66 

 
4.817 

 
.00* 

**    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 10 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร รอยละ 86.66 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเฉลี่ยเปนตามเกณฑที่กําหนดที่ระดับนัยสําคัญ 
.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและรอยละ 
80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยและสรุปผล ดังน้ี 
 1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตวัอยาง 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 6.  สรุปผลการวิจัย 
 7.  อภิปรายผล 
 8.  ขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและหาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีหองเรียน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 150 คน ซ่ึงแตละหองจัดแบบคละ
ความสามารถ 
 
 การสุมกลุมตัวอยาง 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สาํนักงานเขตจอมทอง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนรวม 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
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ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยเปนผูนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สํานักงานเขตจอมทอง สังกัด
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย จํานวน 14 ชั่วโมง ไดแก 
ปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง ดําเนินการจัดการเรียนรู รวม 11 
ชั่วโมง การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชเวลานอกเวลาเรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครั้งน้ี เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
มีดังน้ี  
 1.  เครื่องมือที่ใชในการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 
(Structured interview) 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของรางหลักสูตร ไดแก แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรและแบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร  
 3.  เครื่องมือที่ใชในการนําหลักสูตรไปทดลองใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 
 4.  เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  การวิเคราะหประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  2.1  ความเหมาะสมของรางหลักสูตร 
  2.2  ความสอดคลองของรางหลักสูตร 
  2.3  ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
 3.  การวิเคราะหประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.  การวิเคราะหประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ไดดังน้ี 
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 1.  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือนําขอมูลไปจัดทํารางหลักสูตร สรุปไดวา 
  ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวติอยางเรยีบ
งาย มีความเหมาะสมสอดคลองกับสิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยูของตนและมีความรู คุณธรรม 
  วิธีการปฏบิตัตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา การปฏิบตัิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจากตนเอง ครอบครัว หนาที่การงาน สังคมและสิ่งแวดลอม โดย
เริ่มตนจากการประหยัดคาใชจายของตนเอง ใชจายอยางพอเหมาะพอควรกับรายไดหรือความจําเปน
ตอการดํารงชีวิต สําหรบัการปฏิบตัิหนาที่การงานอยางมีเหตุผล มีความพอดีและรูถึงศักยภาพหรือ
ความพรอมของตน โดยอาศัยความองคความรูและคณุธรรมในทุกเรื่อง  
  ความสําคัญในการปฏิบตัิตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สรุปไดวา เม่ือบคุคลใน
สังคมมีการประยุกตหรือปรับการดําเนินชีวติของตนเอง โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู
การใชจายในสิ่งที่เหมาะที่ควร รูจักประเมินศักยภาพของตนเองในดานตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอม
กับปญหาที่เกดิขึ้นได เม่ือเปนเชนน้ีสังคมและประเทศชาตสิามารถอยูรอดไดจากวิกฤตปญหาตางๆ 
ในปจจุบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยางยิ่ง 
เพราะสังคมไทยปลอยใหมีความคิดบริโภคนิยม จนกลายเปนความหลงใหลในวัตถุ เห็นความสุข 
ความพอใจของตนเองเปนใหญและเปนปญหาอยูในปจจุบัน สําหรับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น ตองสรางความตระหนักความเขาใจใหผูบริหาร
สถานศึกษานัน้ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหรือกระบวนการเรยีนการสอนในหองเรียน โดยการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสูผูเรียน โดยจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
ซ่ึงควรมีเน้ือหาสาระ แนวคดิ วิธีการปฏบิัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทรกอยูในหนวยการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรูอยางกลมกลืนเหมาะสม และสาระการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงควร
บูรณาการไดทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2.  ประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มี 3 ดาน ดังน้ี 
  2.1  ความเหมาะสมของรางหลักสูตร พบวา ความเหมาะสมของรางหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้งฉบบัอยูในระดับหลักสูตรมีความเหมาะสม

มาก ( x = 4.50, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา รางหลักสูตรอยูในระดับมีความ

เหมาะสมมากที่สุด จํานวน 3 ดาน ไดแกดานโครงสรางของหนวยการเรียนรู ( x = 4.53, S.D. = 

0.62) ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง ( x = 4.60, S.D. = 0.61) ดานสาระการเรียนรู ( x = 4.53, S.D. = 
0.67) และรางหลักสูตรอยูในระดับมีความเหมาะสมมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู 

( x = 4.50, S.D. = 0.87) ดานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ( x = 4.40, S.D. = 0.95) ดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู ( x = 4.44, S.D. = 0.80) 
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  2.2  ความสอดคลองของรางหลักสูตร พบวา ความสอดคลองของรางหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้งฉบับมีความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.90 
ซ่ึงมากกวา 0.50 แสดงวารางหลักสูตรมีความสอดคลอง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ความสอดคลองเทากับ 1 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานหนวยการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและดานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานที่มีความสอดคลองเทากับ 0.80 จํานวน 3 ดานไดแก ดานการ
จัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดานสื่อและแหลง
การเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและดานการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
  2.3  ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู พบวา ความสอดคลองของแผนการ
จัดการเรียนรูของรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ทั้งฉบับมีความ
สอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.86 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรมี
ความสอดคลองเทากับ 0.89 ดานกิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลองเทากับ 0.80 ดานสื่อและแหลง
การเรียนรูมีความสอดคลองเทากับ 0.80 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลอง
เทากับ 0.90 ซ่ึงมีความสอดคลองทั้งหมดมากกวา 0.50 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลองสามารถนําไปใชได 
 3.  ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี ่ยของผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 
11.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.87 และคะแนนเฉลี ่ยหลังเร ียนเทากับ 24.46 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.67 น่ันคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร หลังการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอนการเรียน 
 4.  ประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวา  คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 

พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับดี ( x = 4.18, S.D.= 0.89) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับดีทั้ง 2 ดาน นั่นคือดานความขยันหมั่นเพียร มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82  สวนดานความประหยัด มีคะแนนเฉลี่ย



 108 

เทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
รอยละ 86.66 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเฉลี่ยเปนตามเกณฑ 
ที ่กําหนดที ่ระดับนัยสําคัญ  .01 ซึ ่ง เปนไปตามสมมติฐานขอคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
  

อภิปรายผล 
 จากการสรางและหาประสทิธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวดันาค
นิมิตร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร พบวา หลักสูตรสถานศึกษาฯ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน่ืองจาก หลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนหลักสูตรระดบัรายวิชาที่มี
เปาหมายเฉพาะโดยยึดเนื้อหาเปนหลักและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกีย่วของ ในการวิจัย
ครั้งน้ีไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเนื้อหาหลัก ซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักการ
พัฒนาหลักสูตรของบุญชม ศรีสะอาด (2546: 73) ที่วา พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคม โดยวิเคราะหปญหาความตองการและความจําเปนตางๆ ของสังคมและอาศัยความรวมมือของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทีเ่กี่ยวของหลายระดับการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงไดผานกระบวนการสรางอยางเปน
ระบบ มีการศึกษาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือครู ศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีแนวการสรางหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผานการตรวจสอบของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและ ผานการประเมินของผูเชี่ยวชาญกอนนําหลักสูตรไปทดลอง
ใชซ่ึงมีความสอดคลองกับรูปแบบการพฒันาหลักสูตรของวิชัย วงษใหญ (2535: 5 - 25) ที่วา การ
ตรวจสอบหลกัสูตร เปนการตรวจสอบคณุภาพของหลักสูตรและศกึษาความเปนไปไดของหลักสูตรที่
รางขึ้น เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวจัิยของ สุนันทา นาเจริญ (2547: 
บทคัดยอ) ปานเพชร รมไทร (2546 : บทคัดยอ)และสุพัตรา พลศรี (2546 : บทคัดยอ) ไดพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนการประเมินหลักสตูรกอนนําไปใช  
 2.  ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
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กอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและมี
กิจกรรมที่แตกตางกัน เชน กิจกรรมกระบวนการกลุม การดูวีดีทัศน การสํารวจ การรับฟงบรรยาย
จากบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิชัย วงษใหญ (2525: 179) ที่ไดใหขอเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกอใหผูเรียนเกิด
การเรียนไดดีนั้น ครูจะตองใชวิธีสอนที่หลากหลายและการที่จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติกัน
เปนกลุม ทําใหเด็กที่เรียนออนรูไดและทํางานไดสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สวนเด็กที่เรียน
เกงเกิดความภูมิใจในตนเอง ที่ไดชวยเหลือเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียน   และทําใหผล
งานของกลุมมีความสําเร็จ  
 3.  ประสิทธิภาพดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร พบวา เปนไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่วา คุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร    ที่เรียนหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง อยูใน
เกณฑดี โดยไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคอยูในระดับดี ซ่ึงนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 86.66 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
เฉลี่ยเปนตามเกณฑที่กําหนดที่ระดับนัยสําคัญ.01และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับดีทั ้ง 2 ดาน ไดแก ดานความ
ขยันหม่ันเพียรและดานความประหยัด  

    
ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  ครูผูสอนสามารถประยุกตใชกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประสบการณจริง เชน การ
ปลูกผัก กิจกรรมสหกรณ เปนตน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
ในหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
  1.2  ครูผูสอนสามารถนําขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไปประยุกตใชในการ
พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหคุณภาพที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ หรือนํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไปประยุกตใชพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นได 
  2.2  ควรมีการวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเนื ้อหาที่
เกี่ยวของกับสถานศึกษาหรือชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู เพราะจะไดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพที่แทจริงของสถานที่น้ันๆ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 ผูเชี่ยวชาญพจิารณาความเหมาะสม ความสอดคลองของรางหลักสูตรและความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรู 
 1. นางสาวพัชนี  สิทธิพลากุล  นักวิชาการศกึษา 8ว   
        สํานักงานยุทธศาสตรการศกึษา 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. นางสายพิณ  ตันสิริ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. นางอรทิพย  อาชวิบูลโยบล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
        สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ 
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
        และสังคมแหงชาต ิ
 4. นางสาวเจริญรัตน  สมเกษม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (คศ.3) 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5. นางสาวกัลยา  อมรปาน  ครูชํานาญการ (คศ.2) โรงเรียนวัดนาคนมิิตร 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
   
 ผูเชี ่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. นายโสภณ  คํานึงเนตร  นักวิชาการศกึษา 7ว   
        สํานักงานยุทธศาสตรการศกึษา 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. นางมนัสนันท   เหิรอดิศัย  ครูคศ.3 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. นางสาวกาญจนา  ตอบสนัเทียะ ครูคศ.1 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 



 

 

 

 ผูทรงคุณวุฒิใหการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.  นางสาวชูจิตต วัฒนารมย   หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาและ 
        ความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 
        สํานักงานยุทธศาสตร  
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2. นางสายพิณ ตันสิริ    ศึกษานิเทศก ระดับชํานาญการพิเศษ  
        หนวยศึกษานเิทศก กรุงเทพมหานคร 
 3. นางสาวเจริญรัตน สมเกษม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (คศ.3) 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. นางสาวพรทิพย นวลแกว  ครูคศ.1 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
        สํานักงานเขตจอมทอง 
        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
    

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    - แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) 
    - แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 
    - แบบประเมินความสอดคลองของรา’หลักสูตร  
    - แผนการจัดการเรียนรู 
    - แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
    - แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบสัมภาษณ 
 

เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณฉบับน้ี เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันผูวิจัยจึงขอ
สัมภาษณทานผูอํานวยการสํานักการศกึษา  ศึกษานิเทศก ผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชวงชั้นที่ 2  และกรรมการสถานศึกษา โดยแบงการสัมภาษณ
ออกเปน 3 ตอน จํานวน 15 ขอ 
 
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกบัสถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน 8 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกบัความหมาย วิธีการปฏิบตัิตน ความสําคัญในการ 
    ปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณความตองการเกี่ยวการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา นําหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู จํานวน 4 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน 8 ขอ 
 1. ชื่อผูใหสัมภาษณ ………………………………………………………………………….. 
 2. ตําแหนง/อาชีพ ……………………………………………………………………………. 
 3. ที่อยูบานเลขที่  ........ หมูที่  ........ แขวง/ตําบล ......................................................... 
    เขต/อําเภอ .................................. จังหวัด .................................................................  
    รหัสไปรษณีย ................................โทรศัพท ………………………….………………… 
 4. อายุ ......... ป    
 5. สถานภาพ ................................................................................................................. 
 6. วุฒิการศึกษา ……………………………………………………………………………… 
 7. ประสบการณทํางาน  ......... ป 
 8. รายได .................................................................... บาท 
 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความหมาย วิธีการปฏิบัติตน ความสําคัญในการปฏิบัติตนตาม 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 3 ขอ 
 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอุดมคติของทาน มีความหมายวาอยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ทานมีวิธีการปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการดําเนิน 
 ชีวติอยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 3. ทานคิดวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญตอผูปฏิบัติ สังคมและ 
 ประเทศชาติอยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณความตองการเกี่ยวการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู จํานวน 4 ขอ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทานคิดวาควรมีสําคัญหรือไม  
  อยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
  
 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ทานคิดวาควรมีลักษณะ 
  อยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 3. ทานคิดวาการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
  เศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 4. ทานมีความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะ อยางไร 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 
 
คําชี้แจง    แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรสถานศึกษาฉบับน้ี มีจุดประสงคเพ่ือให 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับรางหลกัสูตรสถานศกึษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนมิิตร โดยใหผูทรงคุณวุฒิทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรง
กับความคิดเห็นของทาน ดังน้ี 
 
  5   เม่ือ  ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
  4   เม่ือ  ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก 
  3   เม่ือ  ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมปานกลาง 
  2   เม่ือ  ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมนอย 
  1   เม่ือ  ทานมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ดานโครงสรางหนวยการเรียนรู 
1. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน.............................. 
2. จัดสัดสวนโครงสรางของหนวยการเรียนรูมีสอดคลองกับ 
   สถานการณปจจุบัน.............................................................. 
3. หนวยการเรียนรูมีความสอดคลองกับเวลาเรียน.................... 
ดานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
4. มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม....................... 
5. มีความสอดคลองกับเปาหมาย............................................ 
6. สามารถนําไปวางแผนปฏิบัติตอไปได................................. 
ดานสาระการเรียนรู 
7. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 
8. มีความสอดคลองกับสภาพของชุมชนและสังคมปจจุบัน 
9. สามารถทําใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได 
10. สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
11. กําหนดสาระการเรียนรูชัดเจน 
12. เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมแตละหนวยการเรียน 
13. เนื้อหาของหลักสูตรเปนไปตามลําดับของการเรียนรู 
14. เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

 
........... 
 
.......... 
.......... 
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ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ดานการจัดการเรียนรู 
15. การจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในการดําเนิน 
     ชีวิตประจาํวัน................................................................... 
16. การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ........................ 
17. การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย............... 
18. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู 
     จากแหลงเรียนรูตางๆ ..................................................... 
ดานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
19. ส่ือ วัสดุ อุปกรณที่กําหนดมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการ 
     จัดการเรียนรู.................................................................... 
20. ส่ือ วัสดุ อุปกรณมีความสอดคลองกับกิจกรรมเรียนรูของ 
     ผูเรียน.............................................................................. 
21. แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย............................................ 
ดานการวัดและประเมินผล 
22. การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลองกับ 
     จุดประสงคการเรียนรู........................................................ 
23. การวัดและประเมินผลการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา........ 
24. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
25. การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู 
26. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ 
     สาระการเรียนรู................................................................. 
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.......... 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 
 
คําชี้แจง    แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรสถานศึกษาฉบับน้ี มีจุดประสงคเพ่ือให 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลองและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนมิิตร โดยใหผูทรงคุณวุฒิทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรง
กับความคิดเห็นของทาน ดังน้ี 
 

      เห็นดวย  เม่ือ  ทานแนใจวาสิง่ที่ตองการประเมินมีความสอดคลองกัน 
      ไมเห็นดวย  เม่ือ  ทานแนใจวาสิง่ที่ตองการประเมินไมมีความสอดคลองกัน 
     ไมแนใจ  เม่ือ ทานไมแนใจวาสิ่งที่ตองการประเมินมีความสอดคลองกันหรือไม 
 

ระดับความคิดเห็น  
รายการประเมิน 

เห
็นด

วย
 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

1. หนวยการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา ฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน 
    การเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. สาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน 
   การเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ 
   มาตรฐานการเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. การจัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ 
   มาตรฐานการเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. ส่ือและแหลงการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ 
   มาตรฐานการเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาฯ มีความสอดคลองกับ 
   มาตรฐานการเรียนรู 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรูที่ 1   เรื่อง เดินตามพออยางพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1      เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียงคืออะไร  เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู 
  ส 3.1 (4) เขาใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยกุตใชกบั
ชีวติประจําวนั 
 
2. ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
 รูและเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 3. สาระการเรียนรู 
 หลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 
4. สาระสําคญั 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวการดํารงชีวติและการปฏบิัตตินของประชาชนทุกระดับ ที่อยู
บนพ้ืนฐานของความพอดี ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตนเองตลอดจนการใชความรูและคณุธรรม
ในการปฏิบตัติน อันจะซ่ึงการดํารงชีวิตอยางมีความสขุของมนุษยอยางแทจริง 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. บอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. อธิบายแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. บอกจุดเดนของเศรษฐกจิพอเพียง โดยคํานึงถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1. ข้ันเสนอปญหา 
  ครูใหนักเรียนดูสื่อมัลติมีเดีย รายการแผนดินไท ตอน เคลื่อนพลคนพอเพียง ทัศนะ
ของบุคคลสําคัญเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนรวมกันซกัถามประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง
คืออะไร หลักการและจุดเดนของเศรษฐกจิพอเพียง 
 



 

 

 

 2. ข้ันแบงกลุมผูเรียน 
  ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 6 คน โดยระบตุําแหนงหนาที่ของแตละคนและไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกันในกลุม ครูแจกใบความรูที่ 1  เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการเรียนรู 
 3. ข้ันอภิปรายกลุมยอย 
  นักเรียนสมาชิกในแตละกลุมรวมกันสรปุความคิดเห็น เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงคือ
อะไร” ในประเด็น ความหมาย แนวคิดและจุดเดนของเศรษฐกิจพอเพียง แลวบันทึกลงในใบงานที่ 1 
โดยใชผังกราฟฟค (Graphic Organizers) แบบผังความคิด (Concept Maping) 
 4. ข้ันนําเสนอผลการอภิปรายกลุมยอย 
  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานที่ไดจากขอ 3 หนาชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 5. ข้ันสรุปเหตุผลของผูเรียน 
  ครูและนักเรียนไดรวมกันสรุปความรูทีไ่ดจากเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” ใน
ประเด็น ความหมาย แนวคิดและจุดเดนของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนบันทึกผลการเรียนรูลงใน
แบบบันทึกผลการเรียนรู 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1 ใบความรูที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2 แบบบันทกึผลการเรียนรู 
 7.3 ใบงาน 
 7.4 หองสมุด 
 7.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) 
 7.6 สื่อมัลติมีเดีย 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 ตรวจใบงาน 
  - ใบงานที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร โดยใชผังกราฟฟค (Graphic 
Organizers) แบบผังความคิด (Concept Maping) 
  - ใบงานที่ 2  
  - แบบบันทึกผลการเรียนรู 
 8.2 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูนักเรียน 
 
 
 



 

 

 

9. บันทึกหลงัการเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ใบความรูที่ 1 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบตัิตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครวั ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภวิัฒน  
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถงึความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกนัในตวัที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูทีเ่หมาะสม ดําเนินชีวติ ดวยความอดทน ความ
เพียร มีสต ิ ปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเรว็และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  
 
หลักแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพียง  
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตวั 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสนิใจและการกระทํา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี  



 

 

 

 กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏบิัตตินในทางที่ควรจะเปน 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชวีติด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือ
ความมั่นคงและความยั่งยนืของการพัฒนา 
 

 
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นํามาประยุกตใชกบัการปฏิบัตตินไดใน
ทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัตบินทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยางเปน
ขั้นตอนคํานิยาม ความพอเพียงจะตอง
ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ 
กันดังน้ี  
 
 

 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบยีนตนเอง และผูอ่ืน เชนการผลติ และการบรโิภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกีย่วของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทาํนั้นๆ อยางรอบคอบ  
 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถงึ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ  
  3.1  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวชิาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมดัระวังในขั้นปฏิบัติ  
  3.2  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวติ  



 

 

 

 แนวทางปฏบิตัิและผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลย ี
  
สรุปหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. 15 
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ใบงานที่ 1 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปความคิดเห็นเรื่อง “ความพอเพียงคืออะไร” ในประเด็น ความหมาย 
   แนวคิดและจุดเดนของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังกราฟฟค (Graphic Organizers)  
   แบบผังความคิด (Concept Maping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อ / สกุล ............................................................... เลขที่ ........ ชั้น......../......... 



 

 

 

ใบงานที่ 2 

 
ชื่อ / สกุล ............................................................. เลขที่ ........ ชั้น......../......... 

 

1. ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี ทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูกและทําเครื่องหมาย X หนาขอที่
ผิด 
........... 1. หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดของนายกรัฐมนตร ี
........... 2. หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เง่ือนไข 
........... 3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดริเริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2527 
........... 4. หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
........... 5. การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดมุงหมายเพื่อใหพ่ึงพาตนเองได 
........... 6. การเกษตรกรรมแบบทฤษฎีใหม คือการประยุกตใชหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
........... 7. เกษตรกรใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดดีที่สุด 
........... 8. ทฤษฎใีหมเปนวธิีการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศ 
........... 9. การดําเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับประชาชนทุกคน 
........... 10. ความขยนัและความประหยัดเปนเง่ือนไขดานคุณธรรมที่สําคัญ 
 
2. ใหนักเรียนเติมคําในชองวางใหสมบูรณ 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
3. ใหนักเรียนสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 

 
 

แบบบันทึกผลการเรียนรู 



 

 

 

เร่ือง................................................................................ 
ชื่อ/สกุล..........................................................................ชั้น......./....... เลขที่.......... 
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.................................................................................................................................................... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  
ชั้นประถมศกึษาปที่ 4    จํานวน 30 ขอ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน      เวลา 1 ชั่วโมง 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว แลวกากบาท (×)  
  ลงในกระดาษคําตอบ 
1. คําวา “พอ” ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือขอใด 
 ก. ทํางานทุกอยางดวยความสุขของตน 
 ข. ทํางานทุกอยางดวยความสามารถของตน       
 ค. ทํางานทุกอยางตองคํานึงถึงประโยชนที่ตนไดรับ 
 ง. ทํางานทุกอยางตามสมควรในการดําเนินชีวติของตน 
2. ขอใดกลาวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตองที่สุด 
 ก. เปนหลักปฏิบัติสําหรบัเกษตรกร 
 ข. เปนแนวทางในการศึกษาหาความรู 
 ค. เปนแนวทางในการดําเนินชีวติและวถิีปฏิบตั ิ
 ง. เปนความรูรอบตวัที่ควรศึกษาเพื่อใหรูและเขาใจ 
3. ขอใดคือเปาหมายของการดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน     
 ข. เพ่ือสงเสริมการออมและรูจักประหยัด 
 ค. เพ่ือใหเปนผูนําทางการคาและการลงทนุ 
 ง. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
4. “...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...” มีความหมายตรงกับ 
    ขอใด 
 ก. พอดี         
 ข. พอประมาณ 
 ค. พอสมควรแกฐานะ     
 ง. พออยู พอกิน พอใช 
5. ขอใดคือเง่ือนไขที่สําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. มีเหตุผล มีความรู     
 ข. มีความรู มีคุณธรรม  
 ค. มีความรู มีความรอบคอบ    
 ง. มีภูมิคุมกันที่ดีในตวั มีคณุธรรม 



 

 

 

6. การปฏิบัตตินตามแนวคดิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจากใคร 
 ก. ครอบครัว      ข. พอแม 
 ค. พ่ีนอง      ง. ตนเอง 
7. ใครปฏิบตัตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. สุเทพซ้ือของเลนตามทีต่นอยากได  
 ข. สมชายซ้ือของเลนตามสมควรแกฐานะของตน 
 ค. สุดสวยแตงตัวตามแฟชัน่ โดยไมรบกวนพอแม    
 ง. สดใสแตงตัวตามแฟชั่น เพ่ือใหเปนทีย่อมรับของเพื่อนๆ 
8. ใคร ไม ปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. หมีทํางานอยางมีหลักการ  
 ข. ฟาใชจายอยางประหยัดมากๆ     
 ค. แมวมีเหตผุลในการเลือกสินคาและบริการ 
 ง. ดาวใชจายบางเหลือเก็บบางตามสมควร 
9. ขอใด ไมใช วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. รวมกลุมจัดตั้งสหกรณรานคาของชุมชน 
 ข. รวมกลุมจัดตั้งศูนยการเรียนรูเกษตรอนิทรีย  
 ค. รวมกลุมทาํการเกษตรกรรมแบบเชิงเด่ียว 
 ง. รวมกลุมทาํการเกษตรกรรมแบบทฤษฎีใหม 
10. ขอใดคือความหมายของทรัพยากร 
 ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ   
 ข. สิ่งที่อยูรอบตวัเองและหายาก 
 ค. สิ่งที่มนุษยนํามาใชในการดํารงชีวิต   
 ง. สิ่งที่นํามาใชในการผลิตสินคาและบรกิาร 
11. ขอใดจัดเปนทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชแลวหมดไป 
 ก. ดิน อากาศ      ข. แรธาตุ นํ้ามันดิบ   
 ค. อากาศ แรธาต ุ    ง. นํ้า นํ้ามันดิบ 
12. บุคคลขอใดใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ก. นํ้าเลือกสินคาที่ใชวัสดรีุไซเคิล   
 ข. ก่ิงใชหลอดประหยัดไฟเบอร 5 
 ค. กองใชนํ้ามันไบโอดีเซลที่ชุมชนผลิต   
 ง. กรณใชกาซชีวภาพหุงตมอาหาร 
 
 



 

 

 

13. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิ
 ก. นํ้าทวม คลื่นสึนาม ิ    ข. เผาปา แผนดินไหว   
 ค. ลาสัตว คลืน่สึนามิ    ง. เผาปา  ลาสัตว 
14. ขอใด ไมใช การพึ่งตนเองทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ก. การสรางเขื่อนพลังนํ้าเพื่อระบบชลประทาน    
 ข. การใชพลังงานแสงอาทิตยผลติกระแสไฟฟา    
 ค. การใชกาชชีวภาพเปนเชื้อเพลิงในฟารมหรือโรงงาน 
 ง. การใชนํ้ามันดิบในการกลั่นเปนนํ้ามันประเภทตางๆ  
15. ขอใด ไมใช แนวทางการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ก. เลือกใชวสัดุทดแทนไม   ข. การนําวัสดุกลับมาใชใหม 
 ค. การใชใหหมดทีละประเภท   ง. การใชพลังงานทางเลือกใหม 
16. ขอใดเปนสินคาสิ้นเปลือ้ง 
 ก. ดินสอ ยางลบ     ข. ดินสอ ไมบรรทัด   
 ค. รองเทา ชุดนักเรียน    ง. ชุดลูกเสือ ชุดพละ 
17. ขอใด ไมใช ปจจัยที่ใชในการผลติ 
 ก. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ   ข. เครื่องจักร ผูประกอบการ   
 ค. โรงงาน แรงงาน    ง. คาจาง  กําไร 
18. การเลือกบริโภคสินคาและบริการขึ้นอยูกับปจจัยในขอใดมากที่สุด 
 ก. ความสวยงาม     ข. ความคงทนถาวร 
 ค. ความสะดวกสบาย    ง. รายไดและสภาพแวดลอม 
19. ขอใด ไมใช หลักเกณฑในการบริโภคสินคาและบริการตางๆ 
 ก. ความจําเปน     ข. การลดราคาสินคา 
 ค. คุณภาพของสินคา    ง. การเปรียบเทียบราคาสินคา 
20. นักเรียนควรเลือกซื้อสินคาและบริการ เพราะเหตใุดมากที่สุด 
 ก. คุณภาพของสินคา    ข. ประโยชนของสินคา 
 ค. ราคาของสินคา    ง. ความจําเปน 
21. เราควรเลอืกซื้อสินคาอยางไร จึงจะไดชื่อวาประหยัดและคุมคา 
 ก. ตามสมัยนิยม     ข. ตามความจําเปน 
 ค. ตามความสนใจ    ง. ตามความตองการ 
22. เรานําเงินไปใชในดานใดมากที่สุด 
 ก. การออมของประชาชน   ข. การลงทุนของนักธุรกิจ 
 ค. การรักษามูลคาของสินคา   ง. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
 



 

 

 

23. การตัดสนิใจเลือกซื้อสนิคาและบริการ ควรคํานึงถงึสิ่งใดมากที่สุด 
 ก. คุณภาพของสินคา    ข. ประโยชนของสินคา    
 ค. ราคาของสินคา    ง. รายไดของตนเอง 
24. ใครใชเงินอยางประหยัดและรูคุณคาของเงิน 
 ก. กอยซ้ือเสื้อผาทันสมัยตอนลดราคา   
 ข. เกงซ้ือเครือ่งเขียนตามความจําเปน   
 ค. แมวซ้ืออาหารเพราะมีคณุคาทางโภชนาการ 
 ง. ปลาอดขาวเพื่อนําเงินไปซ้ือของตามความตองการ 
25. ขอใดเปนรูปแบบของการรวมกลุมเพ่ือไมตองผานพอคาคนกลาง 
 ก. มูลนิธ ิ      ข. บริษทั   
 ค. สหกรณ      ง. สมาคม 
26. ขอใดกลาวถึงหลักการสหกรณไดถูกตอง 
 ก. เปนการหารายไดใหสมาชิกทุกคน 
 ข. เปนการรวมมือกันตอรองราคาพอคา  
 ค. เปนสมาชกิโดยสมัครใจตามหลักประชาธิปไตย 
 ง. เปนสถานที่จําหนายสินคาราคาถูกใหแกสมาชิก 
27. ใครคือ พระบิดาแหงการสหกรณไทย 
 ก. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ข. กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 
 ค. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์   ง. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
28. สหกรณแหงแรกในประเทศไทย คือสหกรณในขอใด 
 ก. สหกรณวัดจันทร    ข. สหกรณการเกษตร 
 ค. สหกรณหุบกะพง    ง. สหกรณออมทรัพย 
29. สหกรณแหงแรกในประเทศไทย เกิดขึ้นที่จังหวัดใด 
 ก. กรุงเทพมหานคร    ข. พิษณุโลก 
 ค. เพชรบูรณ      ง. เพชรบุรี 
30. การจัดการเรียนรูเรื่องสหกรณในโรงเรียน เปนแนวพระราชดําริของใคร 
 ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ข. สมเด็จพระบรมราชนีนาถ 
 ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 
 
1.ง 2.ค 3.ก 4.ง 5.ข 6.ง 7.ข 8.ข 9.ค 10.ก 11.ข 12.ง 13.ก 14.ง 15.ค 16.ก 17.ง 18.ง 19.ข 20.ง
21.ข 22.ง 23.ง 24.ข 25.ค 26.ค 27.ข 28.ก 29.ข 30.ง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
ชื่อ - สกุล...............................................................ชั้นประถมศึกษาปที่......./.......เลขที่......... 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียน 
วัดนาคนิมิตร  สําหรับใชประเมินพฤตกิรรมรายบุคคล  รายหองเรียนในชั้นเรียน ประกอบดวย
พฤติกรรม 2 ดาน คือ ความขยันหม่ันเพียรและความประหยัด จํานวน 20 ขอ 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของมากที่สุด 
 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว 5 ระดับ ดังน้ี 
 
 5   เม่ือ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับมากที่สุด 
 4   เม่ือ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับมาก 
 3   เม่ือ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
 2   เม่ือ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับนอย 
 1   เม่ือ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระดับความคิดเห็น  
ขอคําถาม ทํามาก

ที่สุด 
(5) 

ทํามาก 
 

(4) 

ทําปาน
กลาง 
(3) 

ทํานอย 
 

(2) 

ทํานอย
ที่สุด 
(1) 

ดานความขยันหมั่นเพียร 
1. นักเรียนตั้งใจทํางานที่ครมูอบหมายดวย 
   ความเต็มใจ........................................................... 
2. นักเรียนทําการบานสงครตูามกําหนดเวลา............. 
3. นักเรียนมีความตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองเสมอ.... 
4. นักเรียนเขาหองสมุดคนควาหาความรูอยาง       
   สมํ่าเสมอ.............................................................. 
5. เม่ือนักเรียนกลับถึงบานไดชวยเหลือพอแม 
   หรือผูปกครองทํางานบาน..................................... 
6. ชวงปดภาคเรียนนักเรยีนไดชวยพอแมหรือ   
   ผูปกครองทํางานหารายไดชวยเหลือครอบครัว....... 
7. นักเรียนจัดตารางเรียนเม่ือทําการบานเสร็จ............ 
8. นักเรียนชอบอานหนังสือกอนเขานอน.................... 
9. เม่ือมีเวลาวางนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 
   เพ่ือความเขาใจในบทเรยีนมากยิ่งขึ้น..................... 
10. นักเรียนรูจักแบงเวลาชวยพอแมทํางาน............... 
ดานความประหยัด 
11. นักเรียนมีเงินเหลือจะสะสมใสกระปุกออมสิน........ 
12. นักเรียนมีการวางแผนการใชจายเงินที่ไดรับจาก 
     พอแมหรือผูปกครอง........................................... 
13. นักเรียนเลือกซื้อของใชที่ทนทานใชไดอยางคุมคา 
     มากที่สุด............................................................. 
14. เม่ือนักเรียนพบเห็นน้ําในอางลางหนาเต็มจนลน 
     ไหลทิ้ง จะปดทันที.............................................. 
15. นักเรียนรบัประทานอาหารกลางวันหมดจาน 
     ทุกครั้ง................................................................ 
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ระดับความคิดเห็น  
ขอคําถาม ทํามาก

ที่สุด 
(5) 

ทํามาก 
 

(4) 

ทําปาน
กลาง 
(3) 

ทํานอย 
 

(2) 

ทํานอย
ที่สุด 
(1) 

16. นักเรียนซื้ออุปกรณการเรียน เครื่องเขียนที่จําเปน 
     และเพียงพอตอการใช......................................... 
17. นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใช มาปรับปรุงหรือ 
     เปลี่ยนแปลงกลบัมาใชใหม.................................. 
18. นักเรียนใชจายเงินที่พอแมหรือผูปกครองใหอยาง 
     รูคาของเงินที่ได.................................................. 
19. นักเรียนไมเปดโทรทัศนทิ้งไวในขณะนอนหลับ..... 
20. นักเรียนเปดน้ําแตพอด่ืมไมเหลือเททิง้................. 
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ภาคผนวก  ค 
    

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
- คาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
- คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คาความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
- คาความสอดคลองของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- คาสัมประสทิธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของแบบวดัคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ตาราง 11 ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ระดับความคิดเห็น 

รายการประเมิน 
 เห

็นด
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ไม
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ใจ
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าม

สอ
ดค
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ดานแผนการจัดการเรียนรูกับหลักสูตร     
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 - 1 0.80 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 5 - - 1.00 

3. สาระการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4 - 1 0.80 

4. ผลการเรียนที่คาดหวังครอบคลุมดานความรู 4 - 1 0.80 

5. ผลการเรียนที่คาดหวังครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 4 - 1 0.80 

6. ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4 - 1 0.80 

7. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5 - - 1.00 

8. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 5 - - 1.00 

9. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานความรู 5 - - 1.00 

10. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 4 - 1 0.80 

11. จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 - - 1.00 

รวม 49 - 6 0.89 

ดานกิจกรรมการเรียนรู     

12. กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู 4 - 1 0.80 

13. กิจกรรมเรียนรูครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 - 1 0.80 

14. ระยะเวลาการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 4 - 1 0.80 

15. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรูมีความเหมาะสม 4 - 1 0.80 

รวม 16 - 4 0.80 

ดานสื่อและแหลงการเรียนรู     

16. ส่ือและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 4 - 1 0.80 

17. ส่ือและแหลงการเรียนรูเหมาะสมกับสาระการเรียนรูที่มีคุณคาทางวิชาการ 4 - 1 0.80 

18. ส่ือและแหลงการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย 4 1 - 0.80 

19. ส่ือและแหลงการเรียนรูชวยใหผูเรียนสืบคนความรูดวยตนเอง 4 - 1 0.80 

     

     



 

 

 

ตาราง 11 (ตอ)     
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20. ส่ือและแหลงการเรียนรูเกื้อหนุนใหผูเรียนมีความสนใจและสามารถ 
เรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน 4 - 1 0.80 

รวม 20 1 4 0.80 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู     

21. การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 5 - - 1.00 
22. การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมความรูตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง 5 - - 1.00 
23. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 4 - 1 0.80 

24. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 - - 1.00 

25. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 - - 1.00 

26. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 4 - 1 0.80 

27. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับส่ือและแหลงการเรียนรู 4 - 1 0.80 

28. แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับการวัดและประเมินผล 4 - 1 0.80 

รวม 36 - 4 0.90 

รวมท้ังหมด 121 1 18 0.86 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับจุดประสงคการ 
      เรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 
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1. คําวา “พอ” ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือขอใด 2 - 1 0.66 

2. หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงขอใด 3 - - 1.00 

3. ขอใดกลาวถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตองที่สุด 3 - - 1.00 

4. ขอใดเปนหลักการสําคัญของนิยามความพอเพียง 3 - - 1.00 

5. ขอใดกลาวถึงเปาหมายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - 1.00 

6. เง่ือนไขที่สําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - 1.00 
7. “...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...” ตรงกับ 
   ขอใด 3 - - 1.00 

8. ขอใดสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 - 0.33 

9. การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจากใคร 3 - - 1.00 

10. ใครปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - 1.00 

11. ใคร ไม ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - 1.00 

12. ขอใด ไมใช วิธีการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 - 1 0.66 

13. ขอใดคือความหมายของทรัพยากร 3 - - 1.00 

14. ขอใดเปนทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น 3 - - 1.00 

15. ส่ิงแวดในขอใด เปนทรัพยากรธรรมชาติ 3 - - 1.00 

16. ขอใดเปนไดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ 3 - - 1.00 

17. ขอใดจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป 3 - - 1.00 

18. ขอใดคือสาเหตุของการตัดสินใจใชทรัพยากรธรรมชาติ 3 - - 1.00 

19. การกระทําใด สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 1 0.33 

20. ขอใด เปนการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ที่เกิดจากธรรมชาติ 3 - - 1.00 

21. ขอใด ไมใช สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติ 2 1 - 0.66 

22. ขอใด ไมใช การพึ่งตนเองทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3 - - 1.00 

 



 

 

 

ตาราง 12  (ตอ) 
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23. บุคคลขอใด ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 3 - - 1.00 
24. ขอใด ไมใช แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3 - - 1.00 
25. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในขอใด ที่เรียกวา 
     รีไซเคิล 3 - - 1.00 
26. ขอใด เปนสินคาส้ินเปลือง 2 - 1 0.66 
27. ขอใด ไมใช ปจจัยที่ใชในการผลิต 2 - 1 0.66 
28. ขอใด คือ ทุน 2 - 1 0.66 
29. การเลือกบริโภคสินคาและบริการขึ้นอยูกับปจจัยในขอใดมากที่สุด 3 - - 1.00 
30. ขอใด ไมใช หลักเกณฑในการบริโภคสินคาและบริการตางๆ 2 - 1 0.66 
31. นักเรียนควรเลือกซื้อสินคาและบริการ เพราะเหตุใดมากที่สุด 2 - 1 0.66 
32. เงินเหรียญชนิดใด ไมมี ใชในปจจุบัน 1 - 2 0.33 
33. หนวยงานใดที่รับผิดชอบผลิตธนบัตรที่ใชในประเทศไทย 1 - 2 0.33 
34. ขอใด ไมใช หนาที่ของเงิน 1 - 2 0.33 
35. เรานําเงินไปใชในดานใดมากที่สุด 1 - 2 0.33 
36. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด เกี่ยวกับการใชเงิน 1 1 1 0.33 
37. เราควรเลือกซื้อสินคาอยางไร จึงจะไดชื่อวาประหยัดและคุมคา 3 - - 1.00 
38. การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ ควรคํานึงถึงส่ิงใดมากที่สุด 3 - - 1.00 
39. ใครใชเงินอยางประหยัดและรูคุณคาของเงิน 3 - - 1.00 
40. ขอใดเปนรูปแบบของการรวมกลุมเพ่ือไมตองผานพอคาคนกลาง 3 - - 1.00 
41. การจัดตั้งสหกรณที่สมบูรณ ตองประกอบดวยบุคคลจํานวนเทาใด 2 - 1 0.66 
42. การจายเงินปนผลของสหกรณ ควรยึดหลักเกณฑใด 3 - - 1.00 
43. ขอใดกลาวถึงวัตถุประสงคของสหกรณไดถูกตอง 3 - - 1.00 
44. ขอใดกลาวถึงวิธีการดําเนินการสหกรณไดถูกตอง 3 - - 1.00 
45. ขอใด ไม จัดอยูในประเภทของสหกรณ 3 - - 1.00 
46. ใครคือพระบิดาแหงการสหกรณไทย 3 - - 1.00 
47. สหกรณแหงแรกในประเทศไทย คือ สหกรณได 3 - - 1.00 
48. สหกรณแหงแรกในประเทศไทย เกิดขึ้นที่จังหวัดใด 3 - - 1.00 
49. การจัดตั้งสหกรณโรงเรียน ใครควรเปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 1 1 1 0.33 
50. นักเรียนสามารถเรียนรูกิจกรรมสหกรณไดอยางไร 2 - 1 0.66 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ตาราง 13 แสดงความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียน 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.73 0.40 
2 0.30 0.33 
3 0.67 0.27 
4 0.73 0.27 
5 0.80 0.40 
6 0.77 0.33 
7 0.53 0.53 
8 0.67 0.40 
9 0.67 0.27 
10 0.67 0.40 
11 0.63 0.33 
12 0.70 0.33 
13 0.43 0.47 
14 0.67 0.40 
15 0.63 0.33 
16 0.67 0.40 
17 0.57 0.33 
18 0.80 0.40 
19 0.73 0.27 
20 0.37 0.33 
21 0.80 0.27 
22 0.73 0.27 
23 0.80 0.27 
24 0.63 0.33 
25 0.47 0.27 
26 0.57 0.33 
27 0.70 0.47 
28 0.67 0.27 
29 0.73 0.40 
30 0.50 0.33 

 

 คาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใชสตูร KR – 20 เทากับ 0.82 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คาความสอดคลองของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยผูเชี่ยวชาญ 
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1. นักเรียนมาโรงเรียนแตเชาทุกวัน 3 - - 1.00 
2. ในขณะที่ครูสอนนักเรียนฟงคําอธิบายอยางตั้งใจ 2 1 - 0.66 
3. นักเรียนตั้งใจทํางานที่ครูมอบหมายดวยความเต็มใจ 3 - - 1.00 
4. นักเรียนทําการบานสงครูตามกําหนดเวลา 2 - 1 0.66 
5. นักเรียนมีความตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองเสมอ 3 - - 1.00 
6. นักเรียนมีความมุงมั่นฝกซอมดนตรีไทยอยูเสมอ 3 - - 1.00 
7. นักเรียนพยายามทําหนาที่เปนนักกีฬาสีของโรงเรียนอยางดีที่สุด 3 - - 1.00 
8. เมื่อมีเวลาวางนักเรียนทบทวนบทเรียน 3 - - 1.00 
9. นักเรียนทําหนาที่อยางสม่ําเสมอ เมื่อถึงเวรทําความสะอาดหองเรียน 2 1 - 0.66 
10. นักเรยีนเขาหองสมุดคนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ 3 - - 1.00 
11. เมื่อนักเรียนกลับถึงบานไดชวยเหลือพอแมหรือผูปกครองทํางานบาน 2 1 - 0.66 
12. เมื่อนักเรียนปลูกผักสวนครัวหรือดอกไม เฝาดูแลเอาใจใสอยูเสมอ 3 - - 1.00 
13. นักเรียนซักเส้ือผาของตนเอง 2 1 - 0.66 
14. นักเรียนตื่นนอนโดยที่พอแมหรือผูปกครองตองเรียกหรือปลุก 2 1 - 0.66 
15. ชวงปดภาคเรียนนักเรียนไดชวยพอแมหรือผูปกครอง 
ทํางานหารายไดชวยเหลือครอบครัว 3 - - 1.00 
16. เมื่อนักเรียนกลับถึงบานชวยกรอกน้ําไวดื่มในครอบครัวเสมอ 3 - - 1.00 
17. นักเรียนจัดตารางเรียนเมื่อทําการบานเสร็จ 1 1 1 0.33 
18. นักเรียนไมอยากทําการบาน แตพยายามทําจนเสร็จ 2 1 - 0.66 
19. นักเรียนอานหนังสือกอนเขานอน 3 - - 1.00 
20. เมื่อมีเวลาวางนักเรียนไดทบทวนบทเรียน เพ่ือความเขาใจในบทเรียนมาก 
     ย่ิงขึ้น 3 - - 1.00 
21. นักเรียนรูจักแบงเวลา ชวยพอแมทํางาน 2 1 - 0.66 
22. นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันไมเคยขาดเรียน 2 1 - 0.66 
23. นักเรียนทํากิจวัตรประจําวนัของตนเองกอนมาโรงเรียนเสมอ 1 2 - 0.33 
24. นักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ 2 1 - 0.66 
25. นักเรียนพยายามทําชีวิตของตนเองใหเปนชีวิตพอเพียง - 1 2 0.00 
26. นักเรียนมีเงินเหลือจะสะสมใสกระปุกออมสิน 2 1 - 0.66 
27. นักเรียนมีการวางแผนการใชจายเงินที่ไดรับจากพอแมหรือผูปกครอง 3 - - 1.00 
28. นักเรียนเลือกซื้อของใชที่ทนทานใชไดอยางคุมคามากที่สุด 3 - - 1.00 
29. นักเรียนเก็บเงินสะสมไวซื้อของที่อยากได 1 2 - 0.33 
30. นักเรียนซื้อของเลนใหมๆ ทันทีไมใหนอยหนาเพ่ือนคนอื่น 3 - - 1.00 



 

 

 

ตาราง 14  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น  
ขอคําถาม 

 เห
็นด

วย
 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ
ง 

31. นักเรียนนําของเหลือใชมาปรับปรุงโดยไมตองซื้อใหม 3 - - 1.00 
32. นักเรียนนําเงินที่พอแมหรือผูปกครองใหใชแตละวัน ถามีเหลือจะนําไป 
     เลนเกมส 2 1 - 0.66 

33. เส้ือผาของนักเรียนชํารุด รูจักซอมแซมแลวนํามาใชใหม 3 - - 1.00 

34. นักเรียนรักษาและหวงแหนสมบัติของโรงเรียนเหมือนสมบัติของตนเอง 1 1 1 0.33 

35. เมื่อนักเรียนพบเห็นน้ําในหองน้ําเปดทิ้งไว นักเรียนเดินผานไปโดยไมปด 3 - - 1.00 

36. เมื่อนักเรียนพบเห็นไฟฟาในหองเรียนเปดทิ้งไว นักเรียนจะปดทุกครั้ง 3 - - 1.00 

37. เมื่อนักเรียนพบเห็นทอน้ํารั่ว นักเรียนจะรีบแจงใหคุณครูทราบ 3 - - 1.00 

38. เมื่อนักเรียนพบเห็นน้ําในอางลางหนาเต็มจนลนไหลทิ้ง จะปดทันที 3 - - 1.00 

39. นักเรียนพยายามใชจายเงินที่พอแมหรือปกครองใหเหลือทุกวัน 3 - - 1.00 

40. นักเรียนใชของที่เหลือใช นํามาใชโดยไมตองซื้อของใหม 3 - - 1.00 

41. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน หมดจานทุกครั้ง 3 - - 1.00 

42. นักเรียนซื้ออุปกรณการเรียน เครื่องเขียนที่จาํเปนและเพียงพอตอการใช 3 - - 1.00 

43. นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใชมาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกลับมาใชใหม 3 - - 1.00 

45. นักเรียนไมเปดโทรทัศนทิ้งไว ในขณะนอนหลับ 3 - - 1.00 

46. นักเรียนนําสมุดที่ไมใชแลวมาใชคิดเลขหรือใชประโยชนอยางอื่น 3 - - 1.00 

47. ในขณะที่นักเรียนอาบน้ํามักปดฝกบัว ขณะฟอกสบูทุกครั้ง 3 - - 1.00 

48. นักเรียนเปดน้ําแตพอดื่มไมเหลือเทท้ิง 3 - - 1.00 

49. นักเรียนไมใชเครื่องเขียน ขีดเขียนเลนโดยไมจาํเปน 3 - - 1.00 

50 นักเรียนพูดในสิ่งที่ควรพูดและกอใหเกิดประโยชนทั้งตนเองและผูอ่ืน 1 - 2 0.33 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient)  
ของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 



 

ตาราง 15 แสดงคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของแบบวดัคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X1 Equal variances 

assumed 
3.444 .083 .470 15 .645 .1667 .35486 -.58970 .92303 

  Equal variances not 
assumed   .454 10.484 .659 .1667 .36732 -.64667 .98001 

X2 Equal variances 
assumed 

.001 .973 1.775 15 .096 .5556 .31296 -.11150 1.22261 

  Equal variances not 
assumed   1.737 12.340 .107 .5556 .31983 -.13917 1.25029 

X3 Equal variances 
assumed 

7.017 .018 3.084 15 .008 1.0278 .33326 .31746 1.73810 

  Equal variances not 
assumed   2.969 9.995 .014 1.0278 .34615 .25646 1.79910 

X4 Equal variances 
assumed 

1.487 .241 2.900 15 .011 1.0139 .34958 .26877 1.75901 

  Equal variances not 
assumed   2.843 12.598 .014 1.0139 .35662 .24095 1.78682 

X5 Equal variances 
assumed 

.095 .762 2.147 15 .049 .8889 .41400 .00646 1.77132 

  Equal variances not 
assumed   2.174 14.908 .046 .8889 .40879 .01711 1.76067 

X6 Equal variances 
assumed 

1.493 .241 .438 15 .668 .2778 .63424 -1.07408 1.62963 

  Equal variances not 
assumed   .429 12.629 .675 .2778 .64686 -1.12387 1.67942 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X7 Equal variances 

assumed 
.631 .439 .983 15 .341 .6944 .70663 -.81171 2.20060 

  Equal variances not 
assumed   .988 14.973 .339 .6944 .70296 -.80412 2.19301 

X8 Equal variances 
assumed 

.998 .334 .557 15 .585 .2083 .37376 -.58832 1.00499 

  Equal variances not 
assumed   .568 14.572 .579 .2083 .36698 -.57586 .99253 

X9 Equal variances 
assumed 

3.730 .073 1.446 15 .169 .6250 .43234 -.29652 1.54652 

  Equal variances not 
assumed   1.505 11.555 .159 .6250 .41518 -.28347 1.53347 

X10 Equal variances 
assumed 

.780 .391 2.267 15 .039 1.0278 .45333 .06154 1.99402 

  Equal variances not 
assumed   2.237 13.476 .043 1.0278 .45944 .03876 2.01680 

X11 Equal variances 
assumed 

.029 .867 3.325 15 .005 1.3472 .40520 .48357 2.21088 

  Equal variances not 
assumed   3.325 14.761 .005 1.3472 .40523 .48227 2.21218 

X12 Equal variances 
assumed 

5.693 .031 2.858 15 .012 1.5833 .55403 .40246 2.76421 

  Equal variances not 
assumed   2.967 12.044 .012 1.5833 .53359 .42120 2.74546 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X13 Equal variances 

assumed 
3.433 .084 .395 15 .699 .2500 .63355 -1.10039 1.60039 

  Equal variances not 
assumed   .381 10.238 .711 .2500 .65692 -1.20911 1.70911 

X14 Equal variances 
assumed 

.077 .785 -1.117 15 .281 -.6250 .55933 -1.81718 .56718 

  Equal variances not 
assumed   -1.099 13.108 .291 -.6250 .56848 -1.85209 .60209 

X15 Equal variances 
assumed 

.683 .422 3.629 15 .002 1.8056 .49747 .74522 2.86589 

  Equal variances not 
assumed   3.684 14.802 .002 1.8056 .49009 .75973 2.85138 

X16 Equal variances 
assumed 

46.747 .000 1.155 15 .266 .7083 .61303 -.59832 2.01498 

  Equal variances not 
assumed   1.203 11.656 .253 .7083 .58905 -.57931 1.99597 

X17 Equal variances 
assumed 

5.323 .036 2.868 15 .012 1.4167 .49394 .36385 2.46949 

  Equal variances not 
assumed   2.959 13.031 .011 1.4167 .47871 .38272 2.45062 

X18 Equal variances 
assumed 

.391 .541 .802 15 .435 .3750 .46734 -.62110 1.37110 

  Equal variances not 
assumed   .807 14.978 .432 .3750 .46478 -.61578 1.36578 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X19 Equal variances 

assumed 
3.342 .087 2.680 15 .017 1.3611 .50791 .27853 2.44370 

  Equal variances not 
assumed   2.604 11.312 .024 1.3611 .52274 .21443 2.50779 

X20 Equal variances 
assumed 

.826 .378 2.645 15 .018 .8194 .30980 .15913 1.47976 

  Equal variances not 
assumed   2.700 14.384 .017 .8194 .30352 .17009 1.46880 

X21 Equal variances 
assumed 

1.326 .268 2.921 15 .011 1.2083 .41374 .32647 2.09020 

  Equal variances not 
assumed   2.998 13.747 .010 1.2083 .40305 .34238 2.07429 

X22 Equal variances 
assumed 

.029 .867 .857 15 .405 .3472 .40520 -.51643 1.21088 

  Equal variances not 
assumed   .857 14.761 .405 .3472 .40523 -.51773 1.21218 

X23 Equal variances 
assumed 

1.460 .246 -.528 15 .605 -.1389 .26284 -.69912 .42134 

  Equal variances not 
assumed   -.508 9.707 .623 -.1389 .27358 -.75096 .47319 

X24 Equal variances 
assumed 

.785 .390 .750 15 .465 .3750 .49988 -.69048 1.44048 

  Equal variances not 
assumed   .772 13.385 .453 .3750 .48566 -.67114 1.42114 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X25 Equal variances 

assumed 
.303 .590 3.134 15 .007 1.1389 .36338 .36436 1.91342 

  Equal variances not 
assumed   3.154 14.990 .007 1.1389 .36111 .36916 1.90862 

X26 Equal variances 
assumed 

10.822 .005 5.680 15 .000 2.4167 .42546 1.50981 3.32352 

  Equal variances not 
assumed   5.937 10.919 .000 2.4167 .40703 1.51999 3.31335 

X27 Equal variances 
assumed 

1.018 .329 6.440 15 .000 1.9583 .30410 1.31016 2.60651 

  Equal variances not 
assumed   6.563 14.521 .000 1.9583 .29839 1.32049 2.59617 

X28 Equal variances 
assumed 

.046 .832 2.818 15 .013 1.0000 .35486 .24363 1.75637 

  Equal variances not 
assumed   2.806 14.466 .014 1.0000 .35635 .23801 1.76199 

X29 Equal variances 
assumed 

.757 .398 1.170 15 .260 .8611 .73574 -.70707 2.42929 

  Equal variances not 
assumed   1.148 12.644 .272 .8611 .75029 -.76445 2.48667 

X30 Equal variances 
assumed 

.831 .376 -1.181 15 .256 -.4861 .41162 -1.36346 .39124 

  Equal variances not 
assumed   -1.169 13.899 .262 -.4861 .41571 -1.37832 .40610 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X31 Equal variances 

assumed 
.077 .785 1.265 15 .225 .5278 .41716 -.36138 1.41693 

  Equal variances not 
assumed   1.260 14.492 .227 .5278 .41878 -.36756 1.42311 

X32 Equal variances 
assumed 

1.112 .308 -.711 15 .488 -.3056 .42955 -1.22113 .61002 

  Equal variances not 
assumed   -.727 14.269 .479 -.3056 .42035 -1.20554 .59442 

X33 Equal variances 
assumed 

.898 .358 1.813 15 .090 1.0694 .58977 -.18762 2.32651 

  Equal variances not 
assumed   1.861 13.772 .084 1.0694 .57465 -.16497 2.30386 

X34 Equal variances 
assumed 

.350 .563 .939 15 .362 .5000 .53229 -.63455 1.63455 

  Equal variances not 
assumed   .929 13.760 .369 .5000 .53822 -.65626 1.65626 

X35 Equal variances 
assumed 

.478 .500 -.383 15 .707 -.1806 .47106 -1.18460 .82349 

  Equal variances not 
assumed   -.379 13.715 .711 -.1806 .47649 -1.20453 .84341 

X36 Equal variances 
assumed 

.259 .618 .608 15 .552 .3611 .59365 -.90422 1.62644 

  Equal variances not 
assumed   .605 14.314 .555 .3611 .59715 -.91702 1.63925 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X37 Equal variances 

assumed 
.164 .691 .764 15 .457 .4583 .60006 -.82066 1.73733 

  Equal variances not 
assumed   .772 14.981 .452 .4583 .59408 -.80805 1.72471 

X38 Equal variances 
assumed 

1.845 .195 2.934 15 .010 1.0556 .35976 .28876 1.82236 

  Equal variances not 
assumed   3.020 13.369 .010 1.0556 .34948 .30267 1.80844 

X39 Equal variances 
assumed 

2.837 .113 5.017 15 .000 1.8750 .37376 1.07834 2.67166 

  Equal variances not 
assumed   5.267 10.178 .000 1.8750 .35600 1.08366 2.66634 

X40 Equal variances 
assumed 

.297 .594 1.446 15 .169 .6250 .43234 -.29652 1.54652 

  Equal variances not 
assumed   1.472 14.597 .162 .6250 .42463 -.28225 1.53225 

X41 Equal variances 
assumed 

8.438 .011 2.115 15 .052 .8750 .41374 -.00687 1.75687 

  Equal variances not 
assumed   2.226 9.760 .051 .8750 .39308 -.00377 1.75377 

X42 Equal variances 
assumed 

9.251 .008 5.976 15 .000 1.3194 .22080 .84882 1.79007 

  Equal variances not 
assumed   6.119 14.038 .000 1.3194 .21561 .85712 1.78177 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X43 Equal variances 

assumed 
2.914 .108 2.549 15 .022 .7500 .29423 .12285 1.37715 

  Equal variances not 
assumed   2.496 12.453 .027 .7500 .30046 .09798 1.40202 

X44 Equal variances 
assumed 

1.478 .243 3.276 15 .005 1.2917 .39426 .45132 2.13201 

  Equal variances not 
assumed   3.397 12.274 .005 1.2917 .38025 .46521 2.11812 

X45 Equal variances 
assumed 

.339 .569 4.018 15 .001 1.8472 .45979 .86720 2.82724 

  Equal variances not 
assumed   4.111 14.128 .001 1.8472 .44935 .88429 2.81016 

X46 Equal variances 
assumed 

3.187 .094 3.796 15 .002 1.7500 .46098 .76745 2.73255 

  Equal variances not 
assumed   3.979 10.469 .002 1.7500 .43983 .77591 2.72409 

X47 Equal variances 
assumed 

3.187 .094 2.350 15 .033 1.0833 .46098 .10078 2.06588 

  Equal variances not 
assumed   2.463 10.469 .033 1.0833 .43983 .10924 2.05742 

X48 Equal variances 
assumed 

.841 .374 4.525 15 .000 1.7500 .38670 .92577 2.57423 

  Equal variances not 
assumed   4.583 14.913 .000 1.7500 .38188 .93563 2.56437 
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ตาราง 15  (ตอ) 
  
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
  
  
  
  
                Lower Upper 
X49 Equal variances 

assumed 
1.695 .213 .850 15 .409 .5000 .58847 -.75429 1.75429 

  Equal variances not 
assumed   .832 12.453 .421 .5000 .60093 -.80404 1.80404 

X50 Equal variances 
assumed 

3.897 .067 .138 15 .892 .0556 .40113 -.79943 .91054 

  Equal variances not 
assumed   .143 12.400 .888 .0556 .38718 -.78504 .89615 

 

 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     31.0                    N of Items = 50 
Alpha =    .8356 
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ภาคผนวก  ง 
 

ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฯ  เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 

- แสดงคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กอนและหลังเรียน 
- แสดงคะแนนแบบวัดคณุลักษณะอนัพึงประสงค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
กอนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตาราง 16 แสดงคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตร 
      สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง   
      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
 
 

ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน 
ผลตางของคะแนน
กอนและหลังเรียน 

1 9 22 13 
2 7 25 18 
3 12 26 14 
4 8 22 14 
5 18 25 7 
6 9 26 17 
7 9 26 17 
8 14 24 10 
9 8 24 16 
10 11 24 13 
11 8 24 16 
12 11 25 14 
13 14 24 10 
14 10 24 14 
15 10 26 16 
16 9 14 5 
17 11 21 10 
18 13 24 11 
19 16 27 11 
20 13 25 12 
21 13 24 11 
22 16 26 10 
23 13 27 14 
24 16 29 13 
25 15 27 12 
26 13 26 13 

 



 

 

 

ตาราง 16  (ตอ) 
 

ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน 
ผลตางของคะแนน
กอนและหลังเรียน 

27 9 21 12 
28 12 24 12 
29 14 26 12 
30 10 26 16 
รวม 351 734 383 

คาเฉลี่ย ( X ) 11.70 24.47 12.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงคะแนนแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

ตาราง 17 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีนรายบุคคลที่ไดรับการจดัการ 
     เรียนรูหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง    
     เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  
 

ลําดับที ่ ผลการวเิคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 X  S.D.  ระดับคุณลักษณะ 
1 3.65 0.67 ดี 
2 4.85 0.37 ดีมากที่สุด 
3 4.05 1.54 ดี 
4 4.20 0.95 ดี 
5 2.85 1.27 ปานกลาง 
6 4.30 0.80 ดี 
7 3.50 0.69 ปานกลาง 
8 3.50 1.05 ปานกลาง 
9 3.60 0.88 ดี 
10 3.80 0.89 ดี 
11 2.90 1.21 ปานกลาง 
12 4.30 0.73 ดี 
13 4.40 0.68 ดี 
14 3.95 0.60 ดี 
15 3.50 0.61 ปานกลาง 
16 3.80 1.15 ดี 
17 4.20 0.77 ดี 
18 4.25 0.72 ดี 
19 4.35 0.81 ดี 
20 3.50 0.89 ปานกลาง 
21 4.20 0.70 ดี 
22 3.75 1.02 ดี 
23 3.90 0.79 ดี 
24 4.70 0.47 ดีมากที่สุด 
25 4.55 0.51 ดีมากที่สุด 
26 4.40 0.60 ดี 
27 3.25 0.97 ปานกลาง 

 



 

 

 

ตาราง 17  (ตอ) 

 
ลําดับที ่ ผลการวเิคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 X  S.D.  ระดับคุณลักษณะ 
28 3.40 0.82 ปานกลาง 
29 4.30 0.57 ดี 
30 4.40 0.82 ดี 
รวม 4.18 0.89 ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4  

โรงเรียนวัดนาคนิมิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย 
 

สุริยา   กําธร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คํานํา 
 
 หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต แนวทางสําหรับการตัดสินใจ 
ตั้งแตเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจําวันของแตละคน การที่จะทําใหหลักเศรษฐกิจพอเพียงกลายเปน 
วัฒนธรรมหลักในการใชชีวิตของคนในสังคม จําเปนตองสรางความเชื่อม่ันและสามารถนาํไป
ประยุกตใช จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนให 
เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและอยูอยางพอเพียง ซ่ึงไดกําหนดเปนจุดหมายและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกนักับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร ไดประยุกต 
หลักเศรษฐกจิพอเพียงมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนเกิดความรูความเขาใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยกุตใชพัฒนาคณุภาพชีวิต คณุธรรม นําความรูรอบอยาง 
เทาทัน พ่ึงตนเองได ภายใตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย นําไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
(Green and Happiness Society) ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          
 
 
          สุริยา    กําธร 
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โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีโครงสรางหลักสตูร
ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวติเต็มตามศักยภาพของตน ทําชวีิตใหมีความพอเพียงอยาง
มีเหตุผล มีความรอบรูเคียงคูคุณธรรม สรางความพรอมเปนภูมิคุมกัน นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 

วิสัยทัศน   ภารกจิ  เปาหมาย  
คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

คําอธิบายรายวิชา 

หนวยการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล 

สื่อและแหลงการเรียนรู 

ขอมูลสารสนเทศ 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 



 

 

 

ภารกิจ 
 1. นอมนําพระราชดํารัสหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวติ 
 2. จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน สภาพภูมิสังคมที่แวดลอม สงเสริมใหผูเรียน
มีขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองอยางเพียงพอ 
 3. จัดการเรียนรูตามหลักวชิาการ หลักกฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมในสังคม เพ่ือให
ผูเรียนสามารถประยุกตใชในการดํารงชีวติ 
 4. จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพภูมิสังคม  
 5. จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองและใชความรูอยาง
สรางสรรค 
 6. จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การดําเนินชีวติและการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมอยางสันติสุข 

 
เปาหมาย  
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสารมารถนําไปประยุกตใชเปน
แนวทางประพฤตปิฏิบตัตินในชวีิตประจําวัน 
 2. นักเรียนเกดิการเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ปญหา แนวทางการ
แกไข การเลือกใชและการมีสวนรวมในการอนุรักษ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. นักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ปญหาการเลือกซื้อสินคาและ
บริการ เขาใจถึงสภาพรายรบั – รายจาย การจัดการและการวางแผนการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ตางๆ เพ่ือตัดทอนการใชจาย รูจักประหยดัและอดออมตอไป 
 4. นักเรียนเกดิการเรียนรูเกี่ยวกับสหกรณ ขั้นตอนการดําเนินงานและการมีสวนรวม เพ่ือ
การอยูรวมกันอยางปกติสขุ 
 5. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมตอตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรและความประหยัดอดออมเปน
พ้ืนฐาน เพ่ือการดําเนินชีวติพ่ึงพาตนเอง 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจ พยายามทําหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายอยาง
ตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ไมทอถอยเม่ือพบปญหาหรืออุปสรรค 
 2. เปนผูมีความประหยัด รูจักเก็บออม ใชจายทรัพยหรือสิ่งของอยางพอควร พอประมาณ 
ตัดทอนรายจาย ลดความฟุมเฟอย มีชีวิตเรียบงาย 
 
 



 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 

สาระการเรียนรูชวงชั้น 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
1. อธิบายหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป

ประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
 
 
 
 
 
2. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน

ของตนเองในฐานะผูบริโภคและการ
ตัดสินใจใชทรพัยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
3. สามารถระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือ้

สินคาและบรกิาร รวมทั้งการวาง
แผนการใชจายของตน เพ่ือประโยชน
สูงสุด 

 
 
 

 
1. ศึกษาประวัติ ความหมาย หลักการ แนวคิด วธิีการ

ปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ศึกษาประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวติประจําวัน 
3. เทิดพระเกยีรติพระราชดํารัสหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
1. ศึกษาความหมาย ประเภทและการตดัสินใจใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2 สํารวมสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
(โรงเรียน) 

3. ตระหนักถงึความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4. นําเสนอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ศึกษา ความหมาย ประเภท วิธีการ การตัดสินใจ
และเทคนิคการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

2. สํารวจรายรับ – รายจาย ในชีวติประจําวันของ
ตนเอง 

3. เลือกซื้อสินคาและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ
ตนในชุมชน 

 
 

1. ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทและประวตัิ
สหกรณในประเทศไทย 

2. ศึกษาการดําเนิน การมีสวนรวมของสหกรณ
โรงเรียน 

 



 

 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/ภาค 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป/ภาค มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
1. เขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

นําไปประยุกตใชในชวีติประจําวัน 
 
 
 
 
2. เขาใจสิทธพ้ืินฐานและรกัษา

ผลประโยชนของตนเองในฐานะ
ผูบริโภคและการตัดสินใจใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
3. เขาใจปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ

สินคาและบรกิาร การวางแผนการ
ใชจายของตน คุมคาและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ 

1. เขาใจความหมาย หลักการ แนวคดิ วิธีการปฏิบตัติาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

2. เห็นความสําคัญในการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในชวีติประจําวัน 

3. เห็นความสําคัญแนวพระราชดํารัสหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
1. อธิบาย ความหมาย ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สาเหตุการตัดสินใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. เห็นความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน (โรงเรียน) 

3. สํารวจสภาพปญหาและแนวทางแกไขการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชมุชน 
(โรงเรียน) 

4. อธิบายขั้นตอนการใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1. อธิบาย ความหมาย ประเภทของสินคาและบริการ 
2. บอกปญหา วิธีการเลือกซื้อและการตดัสินใจซื้อสินคา

และบริการ 
3. สํารวจรายรับ – รายจาย ในชีวติประจําวันของตน 
 

4.  เขาใจความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจในชมุชน(โรงเรียน)ของ
ตน 

 
 
 

1. อธิบายขั้นตอนการเลือกซื้อสินคาและบริการตาม
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อธิบายความหมาย หลักการ ประเภทและประวัติ
สหกรณในประเทศไทย 

3. อธิบายการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนและการมีสวน
รวมของตนตอกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 



 

 

 

สาระการเรียนรูรายป/ภาค และเวลาเรียน 
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปที่  4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     จํานวน  12  ชั่วโมง 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป/ภาค 
สาระการเรียนรูรายป/ภาค 

(พื้นฐาน) 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1. รูและเขาใจหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวติประจําวันอยางเหมาะสม 
3. ตระหนักถงึความสําคัญพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกี่ยวกบัหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. รูและเขาใจเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
2. บอกปญหาและวธิีการแกไขเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
3. เลือกใชทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธภิาพเกิด
ประโยชนสูงสดุ 

 

1. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ปญหาและวิธีแกไขเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน 

3. การเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชีวติประจําวันตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

3 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกบัสินคาและบริการ  
2. บอกปญหาและวธิีการเลือกซื้อและการ

ตัดสินใจซื้อสนิคาและบริการได 
3. บอกหลักการเลือกซื้อสินคาและบริการ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
1. รูและเขาใจเกี่ยวกบัสหกรณ 
2. บอกขั้นตอนการดําเนินงานและการมี

สวนรวมตอสหกรณโรงเรียน 

1. สินคาและบริการ 
2. ปญหาและวิธีการเลือกซือ้สินคาและ

บริการ 
3. การบันทึกรายรับ – รายจาย 
4. การจัดการ การวางแผนการเลือกซื้อ

สินคาและบรกิาร 
 
1. สหกรณในประเทศไทย 
2. สหกรณโรงเรียน 

3 
 
 
 
 

 
 
2 

 



 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปที่  4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง                จํานวน 13 ชั่วโมง 

 
 ศึกษาพระราชดํารัสหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจ
สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น การเลือกใชและการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวเราอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ศึกษาความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ ปญหาการเลอืกซื้อสินคาและบริการ โดยเขาใจถึง
สภาพรายรับ – รายจาย การจัดการ การวางแผนการเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ เพ่ือตัดทอนการ
ใชจาย รูจักเก็บออม รวมทั้งมีความรูเกีย่วกับสหกรณ ขั้นตอนการดําเนินงานและการมีสวนรวมของ
ตนที่มีตอสหกรณโรงเรียน เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีเหตุผล มีความรอบรู สรางความพรอมเปน
ภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนวยการเรียนรู 
 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร แสดงเปนตารางได ดังน้ี 
 

ชื่อหนวยการเรียนรู เร่ือง จํานวนชัว่โมง 
เดินตามพออยางพอเพียง 
- เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
- พอสอนใหพอเพียง 
- ปฏิบัติตนเปนคนพอเพียง 
 

 
3 

ทรัพยากรมีคาใช - รักษาแตพอดี 
- ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิต 
- ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน(โรงเรียน) 
- รูใชทรัพยากรอยางพอเพียง 
 

 
3 

ใชจายอยางรูคาเพื่อนําพาชีวิตพอเพียง 
- สินคาและบริการ 
- ชีวิตกับการบริโภค 
- กินอยูอยางพอเพียง 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนแหงความพอเพียง 
- รูเรื่องสหกรณกันเถอะ 
- สหกรณโรงเรียน 

 

 
2 

ประเมินผลการเรียนรูกอนและหลังการจัดการเรียนรู 2 

รวม 13 
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