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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญของหลักการพัฒนาตนเองในการศึกษา
ของนักศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบและ (3) เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูป
แบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอนคือ (1) การศึกษา สังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดน�ำไปสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ (2) การสร้างหรือร่าง และพัฒนารูปแบบโดยการน�ำมาจัดกลุม่
สนทนาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (3) การตรวจสอบโดยการน�ำรูปแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยน�ำไปถามนักศึกษาจ�ำนวน 353 คน หรือร้อยละ
88.25 จากจ�ำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 25 แห่ง โดยใช้
เครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นและผ่านกระบวนการหาคุณภาพมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.965 (4) การยืนยันรูปแบบโดย
ได้แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น�ำมาจัดท�ำเป็นแบบยืนยันที่ตรงกับสภาพจริง (5) การบูรณาการรูปแบบโดย
การน�ำผลวิจัยตามขั้นตอนข้างต้นมาบูรณาการจึงได้รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1) หลักการเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระส�ำคัญของรูปแบบประกอบ
ด้วยการเรียนรู้เพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี การเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมซึ่งมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว โดยมีเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (4) แนวทางการน�ำ
รูปแบบสู่การปฏิบัติและ (5) เงื่อนไขการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ
2. รูปแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบพบว่า
องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์มคี วามเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เป็นล�ำดับแรก ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบด้านเงือ่ นไข
การน�ำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย
3. การตรวจสอบรูปแบบโดยการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้านการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก หากพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากเป็นล�ำดับแรก และประเด็นการมีทกั ษะด้านมนุษยสัมพันธ์
โดยมีความสามารถท�ำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น�ำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถในการวางแผน
รวมทัง้ รับผิดชอบ มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ส่วนด้านการเรียนรูเ้ พือ่ รู้ มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
สาขาวิชาชีพตามหลักสูตรที่ศึกษา มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก และประเด็นการเรียนรู้หลักสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือประมวลข้อมูลเพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากเป็นล�ำดับสุดท้าย
4. การยืนยันรูปแบบตรงกับสภาพจริงอยู่ในระดับมากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้เพื่อ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขตรงกับสภาพจริงมากเป็นล�ำดับแรก ส่วนด้านการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ติ รงกับสภาพจริงอยูใ่ นระดับ
มากเป็นล�ำดับสุดท้าย

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study and synthesize the main components of the
philosophy of sufficiency economy (PoSE) for Self-study Development of Students of the Higher Education
Institutions in the Northeastern Region, (2) to construct and develop the model, and (3) to verify and
to confirm the model as such. The procedures of five steps: (1) to study for synthesizing the main
components of the Pose, and then constructing the questionnaires covering the main components of
learning to know, learning to do, learning to be, leaning to live together, and learning to transform oneself
and society integrated with the essentials of the PoSE, that is moderation, reasonableness, and prudence
along with the two conditions of virtues and knowledges under the pattern of the model. (2) to construct
and develop the model by taking the result of studying for synthesizing the documents and also the
result of interviewing to construct the model draft of the main components of rationale,objectives, the
five main essentials integrated with the PoSE, implementation and conditions to implement. And then
the model draft was taken to held the first focus group by experts. After the focus group, the experts
evaluated, and the result of evaluation will be 3.00 or above. (3) to verify by bringing the model to be
implemented by constructing the questionnaires scrutinized by specialists and sent them with the model
to have 400 university students responding them and only 353 ones or 88.25 returning. (4) to confirm
the model by connoisseurs. (5) to integrate the model by means of taking the result of stages 1,2,3 and
4 altogether and the model was gained.
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The research findings were as follows :
1. The components of the model consisting of rationale, objectives, essentials of learning to know,
learning to do, learning to be, leaning to live together, and learning to transform oneself and society
integrated with PoSE
2. The model as such was evaluated as a whole in the highest suitability if considering each of
components, it found that its objective of the model was firstly in highest level, and the condition for
the model implementationfinally in the highest level
3. The model was responded by 353 out of 400 university students as possibly implemented. The
model in all components was implemented in high level running firstly from learning to be with the items
of behaviors of morality, disciplines, responsibility, honor and a role-play, human relation skills by team
working, leadership, with responsibility to oneself and society with ability to plan clearly. And learning
to know with the items of understanding the objectives of the programs studied, the expectation of the
job after graduation. And also understanding statistics or mathematics as the tools for problem-solving
running as final component.
4. The model integration was confirmed by connoisseurs with in all components of the model being
consistent with concise situations. If considering each of main components, it was found that learning to
live together is firstly consistent with much concise situation, and learning to do much concise situation
running as final.

สภาพปัญหาและความส�ำคัญ

หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด แนวทางที่มีความส�ำคัญอย่างหนึ่งซึ่ง
สามารถน�ำมาเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้
ด�ำเนินชีวิตไปถึงความสุขได้ หากนักศึกษาหรือผู้เรียนได้น�ำ
มาพัฒนา ปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างพอเพียง
เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างพอเพียงในการศึกษา เป็นผู้ที่มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้เรียนที่รู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักวิธี
การคิดหรือคิดด้วยเหตุผล รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความดี
อะไรคือความชั่ว หรือสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเหมาะสม
ไม่เหมาะสม อะไรควร อะไรไม่ควรในภาวะความเป็นนักศึกษา
เป็นต้น นักศึกษาเหล่านี้ สามารถพัฒนาตนเองหรือสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษา
เป็นผู้ที่มีความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ มีความระมัดระวัง
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมคือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปันประจ�ำใจ
เสมอ แม้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ก็ได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงลงไปในแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติในอนาคต และส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (2555 : บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร)
ก็ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนในสังคมไทยโดยเฉพาะ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ ผลิตก�ำลังคนที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�ำงานเพื่อด�ำรง
ชีพของตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รั บ ผิ ด ชอบและมี สุ ข ภาวะทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ รวมทั้ ง
พัฒนาทรัพยากรบุค คล คือ พัฒนานักศึก ษาให้ ม าเป็ น
อาจารย์มืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
บนพืน้ ฐานการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้ ในแผนได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
หลายเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก�ำลังคนระดับสูง
ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพืน้ ฐาน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซี ย นและมุ ่ ง สู ่ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาระดั บ นานาชาติ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555 : บทสรุป
ส�ำหรับผู้บริหาร)
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 1-9) ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ จึงได้ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เพื่อสนอง
ตอบการพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลดั ง กล่ า ว
จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการ (Roadmap) อันเป็นจุดเน้น
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล มีสาระส�ำคัญ
คื อ ความสามารถและทั ก ษะ และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะใน
ทุกระดับของการศึกษาไล่เรียงตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานโดยเน้นให้ผเู้ รียนมีความเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
(1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(3) มีวินัย (4) มีการใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มี
ความมุ่งมั่นในการท�ำงาน (7) รักความเป็นไทย (8) มี
จิตสาธารณะ เป็นต้น
การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาที่จะเป็นพลังของ
ชาติในภายภาคหน้า ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2554: 14-15) ได้ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยมีหลัก
การส�ำคัญประกอบด้วย การมีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้
การเคารพสิทธิผู้อื่น การเคารพความแตกต่าง การเคารพ
หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา และความรับผิด
ชอบต่อสังคม หากได้มีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาประสบความส�ำเร็จอันเป็น
ผลลัพธ์จากการศึกษาหรือจากการน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิต
ทีม่ อี สิ รภาพทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างพอเพียง เพราะมี
ความรู้ ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม กล่าวคือ นักศึกษาทีจ่ ะเป็นบัณฑิตใน
อนาคตย่อมให้ความเคารพสิทธิผอู้ นื่ ให้ความเคารพผูอ้ นื่ ใน
ด้านความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ท้องถิ่นหรือภูมิ
สังคมที่อาศัย นอกจากนั้น ยังมีความคาดหวังว่าจะให้ความ
เคารพผู้อื่นในด้านความเสมอภาค เป็นผู้เคารพกติกาของ
สังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ อันสื่อให้เห็นว่านักศึกษาที่
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เป็นบัณฑิตมีการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ คือ ความรู้อย่างพอเพียงในด้านความเป็น
พลเมือง เป็นพลเมืองที่มีเหตุผล เป็นพลเมืองที่มีภูมิคุ้มกัน
ในตัว ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษาหรือบัณฑิตมีความรู้และมี
คุณธรรมก�ำกับกาย วาจาและใจตลอดเวลา ซึง่ หากนักศึกษา
ด� ำ รงตนโดยการน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกต์ใช้แล้ว คาดหวังว่าการศึกษาของนักศึกษาจะ
ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อย่าง
แน่นอน ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการแสวงหาค�ำตอบ
โดยการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาตนเองในการ
ศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญของ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ หลั ก การพั ฒ นา
ตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการประยุ ก ต์ ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาตนเองในการ
ศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
3. เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 เป็นขัน้ การศึกษา สังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด เพือ่ สร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์น�ำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรอบใน
การสัมภาษณ์มเี นือ้ หาครอบคลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้บูรณาการเข้ากับหลักการพัฒนาตนเองในการ
ศึกษาของนักศึกษา มีเนือ้ หาครอบคลุม (1) การเรียนรูเ้ พือ่ รู้
(2) การเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ (3) การเรียนรู้เพื่อเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
พลเมืองที่ดี (4) การเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และ (5) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม
ซึง่ มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
บูรณาการกัน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� กรอบแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิดแบบมี
โครงสร้าง ผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีไ่ ด้กำ� หนด
และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาน�ำเสนอเป็นความเรียง
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการสร้าง พัฒนารูปแบบ ด�ำเนินการ
โดยน�ำผลในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างหรือร่างเป็นรูปแบบซึ่งมี
องค์ประกอบส�ำคัญคือ (1) หลักการเหตุผลของรูปแบบ (2)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) สาระส�ำคัญหรือเนื้อหาสาระ
ของรูปแบบครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ
บูรณาการกัน (4) แนวทางการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติและ
(5) เงื่อนไขการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงน�ำมา
พั ฒ นาด้ ว ยการจั ด กลุ ่ ม สนทนาโดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำ หนดและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ พิ จ ารณา
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงแล้ว จึงได้น�ำผลการประเมินความ
เหมาะสมมีคา่ ระดับตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป มาพัฒนาเป็นรูปแบบ
รวมทั้ ง ได้ น� ำ ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าพั ฒ นา
ปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบโดยการน�ำรูปแบบ
ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยแบบสอบถามไปถามระดับความ
เป็นไปได้ในการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติกับ
นักศึกษาจ�ำนวน 353 คน จาก 400 คน คิดเป็นร้อยละ
88.25แนวคิดในการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ น�ำไปสอบถามระดับ
ความเป็นไปได้ในการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบไปสู่การ
ปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ปลายเปิ ด ในการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด� ำ เนิ น การ
โดยการน�ำเครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านตรวจสอบคุณภาพ
เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา ความเทีย่ งตรงตาม
โครงสร้าง รวมทัง้ ส�ำนวนภาษาโดยใช้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.6.00-1.00 หลังจากนั้นจึง
ได้น�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน

แล้วน�ำมาค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficiency) ได้ค่าความชื่อมั่นระหว่าง 0.985-0.926
รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.965 และค�ำนวณหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.653- 0.709 และทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.638 หลังจากนั้นจึงน�ำเครื่องมือไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง และน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการยืนยันรูปแบบด�ำเนินการโดย
การใช้ผลของการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติ
มาจัดท�ำเป็นแบบยืนยันตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ว่าตรงกับสภาพจริงมากน้อยเพียงใด โดยก�ำหนดผลการ
ยืนยันที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือตรงกับสภาพจริงอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 5 เป็นการบูรณาการรูปแบบโดยการน�ำ
ผลวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 2 3 และ 4 มาบูรณาการกันจึงได้
รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลการวิจัย

1. องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1) หลัก
การเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระส�ำคัญของรูปแบบ
ประกอบด้วยการเรียนรู้เพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี การเรียนรู้เพื่ออยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและสั ง คมซึ่ ง มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว โดยมีเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรม (4) แนวทางการน�ำรูปแบบสูก่ ารปฏิบตั ิ (5) เงือ่ นไข
การน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ
2. ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาตนเองในการศึกษา
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด หาก
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบพบว่า องค์ประกอบ
ด้านวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เป็น
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ล�ำดับแรก หากพิจารณารายประเด็นของด้านวัตถุประสงค์
พบว่า ประเด็นทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์เพือ่ ค้นหาหลักการ วิธกี าร
หรือแนวปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ป็น
รูปแบบส�ำหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเด็นที่เป็น
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอหลักการ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่
เป็นรูปแบบแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นหลัก
การ วิธกี าร แนวทางหรือแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับพัฒนานักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
องค์ประกอบของรูปแบบที่เป็นสาระส�ำคัญด้านการ
เรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา หากพิจารณาเป็นรายประเด็นของด้าน
การเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติพบว่า ประเด็นการน�ำผล
ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง ประเด็นการปฏิบตั ติ นโดยอาศัยเงือ่ นไขคุณธรรม
คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน และ
ประเด็นการน�ำผลการประเมินตนเองมาพัฒนาปรับปรุงองค์
ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันเป็นล�ำดับแรก และประเด็นการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนของแผนโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี
ในสาขาวิชาชีพของหลักสูตรอย่างเชี่ยวชาญมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย
ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบด้านเงือ่ นไขการน�ำรูป
แบบไปสู่การปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็น
ล�ำดับสุดท้าย หากพิจารณารายประเด็นของด้านการน�ำ
รูปแบบไปสู่การปฏิบัติพบว่า ประเด็นการฝึกปฏิบัติหรือ
สร้างแบบจ�ำลองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น
ฝึกหัดการเลือกตั้ง ฝึกหัดแสดงความคิดเห็น และประเด็น
การฝึกอบรมหรือฝึกเพือ่ ให้เป็นผูท้ มี่ จี ติ อาสา มีจติ สาธารณะ
โดยการบ�ำเพ็ญตนช่วยเหลือสังคมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่เหลือมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบไป
สอบถามนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือจ�ำนวน 353 คน จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.25 พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามล� ำ ดั บ ได้ แ ก่ ด้ า นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เป็ น พลเมื อ งที่ ดี
มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก หาก
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดี มี
การน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก รอง
ลงมา คื อ ประเด็ น การแสดงความกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ รวมทั้ ง
ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณอย่างสม�่ำเสมอ มีการน�ำไป
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และประเด็นการมีทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์โดยมีความสามารถท�ำงานเป็นกลุม่ การแสดง
ถึงภาวะผู้น�ำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ในการวางแผน รวมทั้งรับผิดชอบ มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ด้านการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเป็นล�ำดับสอง หากพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นการมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำโดยมีเงื่อนไขความรู้
และคุณธรรมก�ำกับตลอดเวลาและประเด็นการเป็นผูม้ สี มั มา
คารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ต่อครูอาจารย์มี
การน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก รอง
ลงมาเป็นประเด็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีการน�ำไปสู่
การปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และประเด็นการมีความรูเ้ ท่ากัน
สถานการณ์ดา้ นการเมืองโดยรูจ้ กั แยกแยะคนดีหรือคนไม่ดี
ด้วยการสนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมือง มีการน�ำไปสู่
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ด้านการเรียน
รูเ้ พือ่ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข มีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับมากเป็นล�ำดับสาม หากพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นการสร้างความตระหนักในสิทธิของตนเอง
รวมทั้งให้ความเคารพสิทธิของผู้อื่นมีการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการ
เรียนรู้ด้วยการฝึกจิตอาสาท�ำกิจกรรมเป็นลักษณะกิจกรรม
ที่ท�ำด้วยความเต็มใจ มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และประเด็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ความเชือ่ ในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีมกี ารน�ำไปสูก่ าร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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วารสารวิชาการ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ด้านการเรียนรูเ้ พือ่
น�ำไปสู่การปฏิบัติ มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เป็นล�ำดับสี่ หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็น
การปฏิบัติตนโดยอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต
มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปันมีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการปฏิบตั ิ
ตนโดยอาศัยความรู้คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังด�ำรง
ตนอยู่ในความไม่ประมาททุกเรื่อง มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และประเด็นการน�ำความรู้ที่เป็นหลักการ
ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย
ด้านการเรียนรู้เพื่อรู้ มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากเป็นล�ำดับสุดท้าย หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสาขา
วิชาชีพตามหลักสูตรที่ศึกษา มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการคาด
หวังต�ำแหน่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตร
หลังส�ำเร็จการศึกษามีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
และประเด็นการเรียนรูห้ ลักสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ สามารถใช้
เป็นเครือ่ งมือประมวลข้อมูลเพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย
4. ผลการยืนยันรูปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ ว้ ยการน�ำ
สาระส�ำคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติมายืนยันพบว่า ตรงกับ
สภาพจริงอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขตรงกับ
สภาพจริงมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการเรียนรู้
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีตรงกับสภาพจริงอยู่ในระดับมาก และ
ด้านการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ติ รงกับสภาพจริงอยูใ่ นระดับมาก
เป็นล�ำดับสุดท้าย

อภิปรายผล

รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ พัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ ได้มกี ารสร้างและ
พัฒนาขึ้นมาและน�ำเสนอเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่า รูปแบบมีความ

เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ าจ
พิจารณาเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่า
จะเป็นของรัฐหรือเอกชน ควรได้มีการน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกสถาบัน ซึ่งเป็น
ไปตามวิสัยทัศน์อันเป็นแนวนโยบายของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (2556 : บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร) ที่
ระบุวสิ ยั ทัศน์วา่ สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งองค์ความรู้
และพัฒนาก�ำลังคนในระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ชาติทยี่ ง่ั ยืน สร้างสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งต้องแสดงบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ง
สู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ และส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558)
ก็ได้ระบุปฐมบทสอดคล้องกันว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่
พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 ได้หยั่งรากลึกลงในสังคม
ไทย พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนในการ
ด� ำ เนิ น วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งมั่ น คงบนพื้ น ฐานของการพึ่ ง ตนเอง
ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การค�ำนึงถึง
ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี และทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ให้ตระหนักถึงความถูกต้อง
ตามหลักวิชา ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการ
ด�ำรงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์เน้นการเข้าใจ เข้า
ถึง และร่วมพัฒนาอย่างสอดคล้องกันกับภูมสิ งั คมทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่ง
สู่การพึ่งพาตนเอง ด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์
ระมัดระวัง ท�ำตามล�ำดับขั้นตอน มีการทดลองด้วยความ
เพียรจนมั่นใจ จึงน�ำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ
ด้วยเหตุผลนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจึงพิจารณาเห็นว่า รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ตนเองในการศึกษาของนักศึกษา มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
อนึ่งแม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 แต่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะยังคงได้มีการสืบสานให้
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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มีการพัฒนาขับเคลือ่ นต่อไป ดังนัน้ ผูท้ รงคุณวุฒจิ งึ พิจารณา
เห็นความต่อเนื่องของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสังคม
อยู ่ ร ่ วมกั นอย่างมีความสุข บนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญนี้จึง
พิจารณาเห็นว่า ควรมีการน�ำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง
ในสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ได้ระบุ
กรอบแนวคิดและหลักการที่ได้มีการน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่องว่า ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม เป็นต้น ท้าทาย
ให้มีการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 จึงจ�ำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส�ำคัญ คือ
(1) การน้อมน�ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) การเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั เิ น้นทีค่ นเป็น
ส�ำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
(2558 : 7) ที่เน้นปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียน
รู้ ซึ่งก็เน้นที่คนเป็นส�ำคัญโดยเน้นว่า การเรียนรู้ของคนต้อง
เกิดจากความรู้และความเข้าใจที่แท้จริง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องท�ำความเข้าใจในหลักคิด และ
แนวทางปฏิบัติของสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นแนวทาง
พัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศ
ชาติ อันเป็นองค์รวมทีเ่ หมาะสม ซึง่ สุวธิ ดิ า จรุงเกียรติกลุ ก็ได้
ให้ความส�ำคัญต่อการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรียนรู้ในชีวิตจริง
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เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เน้นที่การมี
ความสุขเช่นกัน
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติที่ยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพั ฒนา
โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น สอดคล้องกับผลการ
วิจัยนี้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบว่า องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล�ำดับแรก หาก
พิจารณารายประเด็นของด้านวัตถุประสงค์พบว่า ประเด็น
ที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาหลักการ วิธีการ หรือแนว
ปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ป็นรูปแบบ
ส�ำหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเด็นทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์
เพื่อเสนอหลักการ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปแบบ
แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นหลักการ วิธี
การ แนวทางหรือแนวปฏิบัติส�ำหรับพัฒนานักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการศึกษาหรือในการพัฒนาตนเองมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ก�ำหนดจุดมุ่งหมายหรือก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์นั้นถือว่า
เป็นแนวคิดที่มีความส�ำคัญมาก ทั้งนี้เพราะว่าจะเป็นการ
สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนให้แก่ชาติบา้ นเมือง ซึง่ เป็น
ความเชือ่ มโยงระหว่างความมัน่ คงของชาติกบั การพัฒนาว่า
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ (ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557 : 26)
อนึง่ องค์ประกอบของรูปแบบทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญด้าน
การเรียนรู้น�ำไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ เป็นล�ำดับรองลงมา หากพิจารณาเป็นรายประเด็น
ของด้านการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั พิ บว่า ประเด็นการน�ำผลของ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์มาปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ อง
ตนเอง ประเด็นการปฏิบัติตนโดยอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม
คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน และ
ประเด็นการน�ำผลการประเมินตนเอง มาพัฒนาปรับปรุง
องค์ความรูท้ งั้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั มิ คี วามเหมาะสม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เท่ากัน เป็นล�ำดับแรก และประเด็นการ
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของแผนโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎีใน
สาขาวิชาชีพของหลักสูตรอย่างเชี่ยวชาญมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ข้อค้นพบของการวิจัยนี้
บ่งชี้หรือเน้นให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเรียนรู้เพื่อ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ซิ งึ่ นักศึกษาจ�ำเป็นต้องน�ำไปพัฒนาตนเอง
พั ฒ นาสั ง คมและพั ฒ นาประเทศชาติ โ ดยองค์ ร วม ซึ่ ง ก็
สอดคล้องกับการยึดกรอบส�ำคัญน�ำไปสู่การวางแผนดังที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (2558 : 1) ได้กำ� หนดไว้ คือ มีการน้อมน�ำและประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานวางแผนโดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม วางแผน
เพื่อการปฏิบัติโดยการสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ส�ำหรับความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยภาพรวมมีการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้เพื่อเป็น
พลเมืองที่ดี มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็น
ล�ำดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากระแสของความเป็น
พลเมืองทีด่ ไี ด้ซมึ ซับลงไปสูน่ กั ศึกษาซึง่ ส่วนใหญ่ศกึ ษาอยูใ่ น
กลุม่ มนุษย์ศาสตร์สงั คมศาสตร์ซงึ่ ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยนี้เป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากซึ่งก็
ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ช่นกัน ได้พจิ ารณาเห็นว่า
ความเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพฤติกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา
ทั้ ง หลายพยายามปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการ
เป็นคนดี โดยนักศึกษาอาจตระหนักถึงตนเองเป็นส�ำคัญ
เพราะหากนักศึกษาเป็นคนดีตามแนวคิดเก่ง ดี มีสุขแล้ว
ย่อมจะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ มี พ ฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งนักศึกษามี
การน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เป็นล�ำดับแรก นอกจากนัน้ การประพฤติปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ยังได้ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ อันเป็นคุณสมบัติของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีอีกด้วย โดยเฉพาะการแสดงความ
กตัญญูรู้คุณ รวมทั้งตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณอย่าง

สม�่ำเสมอ นักศึกษาได้น้อมน�ำแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับ
รู ป แบบการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะตระหนักว่า
เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ส�ำคัญรวมทั้งยังได้น�ำทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์โดยความสามารถท�ำงานเป็นกลุ่ม การแสดง
ถึงภาวะผูน้ ำ� ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถใน
การวางแผน รวมทั้งรับผิดชอบ ซึ่งก็มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร
ช�ำนาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี
และจิ ร เดช สมิ ท ธพรพรรณ (2554) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นการน้อมน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
กลุม่ มนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ซงึ่ คล้ายกับการวิจยั ในครัง้ นี้
คื อ ศึ ก ษาในโปรแกรมการบริ ห ารธุ ร กิ จ และโปรแกรม
นิเทศศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมของการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเรียงตามล�ำดับ
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต ด้านความรู้
ในการด�ำเนินชีวติ ด้านมีเหตุผลในการด�ำเนินชีวติ ด้านระบบ
ภูมิคุ้มกันในการด�ำเนินชีวิต และด้านความพอประมาณ
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง นี้ เ พราะว่ า คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
การด�ำเนินชีวิตเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญอันจะเสริมให้เห็น
ถึงความเป็นพลเมืองที่ดีที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างกลมกลืนกัน
ประเด็ น ด้ า นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่
เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักวิชาการต่างประเทศ วิลสัน (Wilson, 2010) แห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (Oregon State University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ความสนใจในด้านภาวะ
ผู้น�ำของนักศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมเช่นกัน
จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักศึกษา
ภายใต้ ก รอบการปกครองนั ก ศึ ก ษาแห่ ง วิ ท ยาลั ย สโนว์
(Snow College) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บรรยาย
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักศึกษา โดยเฉพาะ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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อดีตผู้น�ำนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ การศึกษาครั้งนี้เน้น
ทีก่ ารสร้างความเข้าใจว่าการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของนักศึกษา
เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใดและที่ไหน โดยเฉพาะประสบการณ์
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครอง
นักศึกษาของวิทยาลัยดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเชิง
ปรากฏการณ์โดยมีการสัมภาษณ์อดีตผู้น�ำนักศึกษาของ
วิทยาลัย จ�ำนวน 8 คนโดยใช้ค�ำถามในการวิจัยที่เป็นหลัก
อยู่ 2 ข้อ คือ การตั้งค�ำถามว่าเมื่อเป็นนักศึกษาที่ศึกษาใน
สถาบันแห่งนี้ นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการเป็นผู้น�ำและ
ศักยภาพในการรับการพัฒนาอย่างไร และค�ำถามว่าเมื่อ
นักศึกษาซึ่งศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ทางสถาบันได้ช่วยเหลือ
นักศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จหรือได้พัฒนาภาวะผู้น�ำ
นักศึกษาอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจึงน�ำผลการสัมภาษณ์ไป
วิเคราะห์ข้อมูล และได้ผลลัพธ์จากการวิจัยในเบื้องต้นว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค�ำถามแรก พบว่ามีแนวทาง
กว้าง ๆ 4 แนวทางคือการมีโอกาสในการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำนักศึกษา การได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำนักศึกษา การได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษา และการมี
กระบวนการการศึกษาในระบบและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากค�ำถามทีส่ องพบว่า มีแนวทางกว้าง ๆ 4 แนวทางเช่นกัน
คือ การจัดให้มีการปกครองเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
การมีวัฒนธรรมในเรื่องภาวะผู้น�ำนักศึกษา การสนับสนุน
จากสถาบัน และการให้การศึกษา
ส�ำหรับด้านการเรียนรู้เพื่อรู้ แม้ว่ามีการน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย และหากพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจ
ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสาขาวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษา
มี ก ารน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากเป็ น ล� ำ ดั บ แรก
รองลงมาเป็นประเด็นการคาดหวังต�ำแหน่งงานทีส่ อดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรหลังส�ำเร็จการศึกษามีการน�ำ
ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และประเด็นการเรียนรูห้ ลัก
สถิติหรือคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประมวล
ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมมีการน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย ประเด็นการเรียนรู้
เพื่อรู้ แม้ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย
ก็จริง แต่กถ็ อื ว่ามีความส�ำคัญเพราะว่าการเรียนรูเ้ พือ่ รูถ้ อื ว่า
เป็นปัจจัยส�ำคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาทุกคนต้องมีความรู้
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ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของวิชาชีพที่ตนเองศึกษาอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาที่ศึกษาถือว่า
เป็นหัวใจส�ำคัญของการศึกษา เป็นแก่นสาระส�ำคัญของการ
ศึกษาซึ่งจะน�ำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต กล่าวคือ
เมื่อนักศึกษามีความรู้อย่างพอเพียงแล้ว ก็สามารถด�ำเนิน
ชีวิตเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�ำไป
สู่การคิดอย่างมีเหตุผล อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวอย่างดียงิ่ ทัง้ นีเ้ พราะว่าความรูใ้ นวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ
ถือว่าเป็นเงื่อนไขความรู้ โดยเฉพาะในยุคนี้นอกจากมีความ
รู้ในวิชาชีพแล้ว จ�ำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการคิดค�ำนวณ
โดยเฉพาะความรูท้ างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ซึง่ เป็นวิชาทีส่ อนให้ทกุ คนเป็นผูค้ ดิ อย่างมีเหตุผล สามารถใช้
แก้ไขปัญหาในการด�ำเนินชีวติ ได้ โดยอาศัยความรูใ้ นวิชาชีพ
ที่ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ที่มีการสอดแทรกหลักคุณธรรม
จริยธรรม อันถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ตรงกับข้อค้นพบ
จากการวิจัยของกานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่ได้ศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาได้
รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากโทรทัศน์มากที่สุด รวมทั้งจากการเรียนการสอนใน
วิชาชีพและหนังสือพิมพ์ นักศึกษามีความรูเ้ รือ่ งหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากมีเจตคติต ่ อ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมาก มีพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
เช่นกัน
ความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สัมพันธ์กับหลักวิชาชีพหรือเป็นวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ
ที่นักศึกษาได้ศึกษานี้ ครอบคลุมปัจจัยในการด�ำเนินชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย
ด้ า นการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและด้ า นเศรษฐกิ จ และการ
ใช้จ่าย ซึ่งผลการวิจัยของกานดา เต๊ะขันหมาก (2556)
ยังได้พบอีกว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 ปัจจัย ได้แก่ จ�ำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน จ�ำนวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
และความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือได้ว่าเป็น
ความรู้อันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิจัย
ของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
การด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และ
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากหรือสูง
โดยทุกมหาวิทยาลัยมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูงหรือมาก
มีพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก และพบว่า
ด้านความพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับสูง ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบเช่น
เดียวกันว่า นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
หลั กวิ ช าชีพ มีความรู้รวมทั้ง การคาดหวังต�ำแหน่งงาน
โดยอาศัยหลักความมีเหตุผล อีกทั้งการเรียนรู้เพื่อรู้ในเรื่อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันเป็นสาขาวิชาที่มุ่งให้ทุกคน
แสวงหาเหตุผล ซึ่งก็คือการเรียนรู้เพื่อรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง อนึ่งผลการวิจัย
ของกรรณิการ์ ภิรมย์รตั น์ยงั ได้พบอีกว่านักศึกษามีพฤติกรรม
ในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท�ำบัญชีรายรับ
รายจ่าย การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างประหยัดและคุ้มค่า
การประยุ ก ต์ ข องเก่ า มาใช้ ใ หม่ ด้ า นการเรี ย นการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนรายวิชา มีการ
สอดแทรกหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งลงในทุ ก
รายวิชา มีการจัดตัง้ ชมรม มีการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และด้านการรณรงค์ มีการประชาสัมพันธ์
มีการจัดอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ
อนึง่ ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ รู้ ซึง่ มีประเด็นข้อทีม่ นี กั ศึกษา
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นข้อทีเ่ กีย่ วกับ
การมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาชีพ
ตามหลักสูตรที่ศึกษา ประเด็นข้อที่เกี่ยวกับการคาดหวัง
ต�ำแหน่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรหลัง
ส�ำเร็จการศึกษา และประเด็นข้อที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หลัก
สถิติหรือคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประมวล
ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นประเด็นข้อที่

นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ศาสตร์ตามแนวคิดของ
เกษม วัฒนชัย (2558 : 12-17) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของโรงเรียนซึ่งได้แก่ (1) ศาสตร์ชาวบ้านหรือ
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เป็นศาสตร์ทเี่ กิดจากการลองผิดลองถูก
ของบรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สงั่ สมกันมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดร้อยปี
ซึ่งไม่ได้มีการเรียนการสอนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
แต่เป็นความรู้ที่อยู่คู่กับปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีความเก่งกล้า
สามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการท�ำไร่ ท�ำนา เป็นต้น
ซึง่ ควรมีการน�ำมาบูรณาการเข้ากับสาขาวิชาชีพในหลักสูตร
ที่นักศึกษาได้ศึกษา (2) ศาสตร์สากล เป็นศาสตร์ที่ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือผู้ที่เก่งกว่าชาวบ้าน เป็นศาสตร์
ที่ทุกคนได้ศึกษามาจากโลกตะวันตกหรือฝรั่ง และน�ำมา
สอนเป็ น ศาสตร์ ส ากล วิ ช าสถิ ติ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นศาสตร์สากลตาม
ความหมายที่เกษม วัฒนชัย อ้างอิง (2558) ได้น�ำเสนอ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ และ (3) ศาสตร์พระราชา
เป็นศาสตร์ทเี่ ป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริซง่ึ มีมากมาย
หลายพันโครงการ ไม่วา่ จะเป็นการจัดการดิน การจัดการน�ำ้
การเกษตรแปรรูป พลังงาน สิง่ แวดล้อม เป็นต้น อีกทัง้ ศาสตร์
ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ คือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึง่ เกษม วัฒนชัยอธิบายว่าแม้วา่ เป็นเรือ่ ง
นามธรรม แต่สามารถน�ำมาแปลงเป็นรูปธรรมได้
อนึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมเป็นประเด็น
การวิจัยที่มีความส�ำคัญมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงถือว่า
เป็นคุณภาพที่ส�ำคัญโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาซึ่งปรียา
นุช ธรรมปิยา (2558 :13-14) ในฐานะทีท่ ำ� หน้าทีข่ บั เคลือ่ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในด้านการ
ศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ ให้การศึกษามีการปรับเปลีย่ น
ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ จึงมุ่งหวังให้สถานศึกษาโดย
เฉพาะสถานศึกษาระดับพืน้ ฐานซึง่ เป็นสถานศึกษาในระดับ
ต้นที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้ผ่านการประเมิน ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีประเด็นที่ปรับเปลี่ยนใน
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
สมดุล อีกทั้งเพื่อเป็นการพร้อมรับการเปลี่ ย นแปลงใน
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ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม
อันน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความสุข
ของคนในสังคม ซึง่ หากน�ำแนวคิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ย่อมท�ำให้นักศึกษาบรรลุความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประเด็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมนี้ เกษม วัฒนชัย (2558 : 16) ได้ตั้งเป็นค�ำถาม
ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ค�ำตอบที่
ควรได้คะแนนเต็ม คือ ค�ำตอบว่าเป็นวิธคี ดิ และเป็นวิธปี ฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ทกุ คน ทุกครอบครัว ทุกบริษทั ทุกโรงเรียน ทุกชุมชน
ทุกประเทศเข้มแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
สามารถรับมือกับวิกฤติได้ ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ท่วม เป็นต้น และ
เกษม วัฒนชัยได้ชี้ให้เห็นส่วนส�ำคัญของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า มีสองส่วนและส่วนที่ส�ำคัญ คือ ส่วนที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับสามห่วง ได้แก่ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และ
ส่วนทีเ่ ป็นเงือ่ นไข คือ ความรูแ้ ละคุณธรรมจริยธรรมนัน่ เอง
ส�ำหรับผลการยืนยันการน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบ
สู่การปฏิบัติตรงกับสภาพจริงอยู่ใระดับมากทุกด้านหาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขตรงกับสภาพจริงมากเป็นล�ำดับแรก รองลง
มา ได้แก่ ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ เป็นพลเมืองทีด่ ตี รงกับสภาพจริง
อยูใ่ นระดับมาก และด้านการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ ตรงกับสภาพ
จริงอยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับสุดท้าย จากผลการยืนยัน
แสดงให้เห็นว่า ตามสภาพความเป็นจริงนักศึกษาได้มีการ
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ่ึ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
มีประสบการณ์ในระดับอุดมศึกษา ย่อมมองเห็นสภาพ
ความเป็นจริงที่นักศึกษาได้ยึดถือด้วยการน�ำหลักปรัชญา
ไปด�ำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงพร ศรีชัย
(2550) ซึง่ ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ของนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา มีการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน
เตรียมทหารพบว่า โดยภาพรวมมีการน�ำความรู้เรื่องหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมากในการด�ำเนิน
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น โดยเฉพาะในด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ปฏิ บั ติ ค ่ อ นข้ า งมากในด้ า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เมื่อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ พบว่าด้านวัฒนธรรม
ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ การน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติสะท้อนให้เห็นสภาพจริง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาพร มหาพลตระกูล (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตแห่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผู้เรียนมีความเห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ์และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษา
วิจยั ในเวลาต่อมาโดยได้ให้ความสนใจในการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต โดย
เฉพาะการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีศ่ กึ ษาด้านวิชาชีพครู ซึง่ จะ
เป็นผูส้ อนหรือเป็นผูป้ ลูกฝังความรู้ ควบคูค่ ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งรายวิ ช าชี พ ครู กรณี ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั คือ มาเรียม นิลพันธุ์
และคณะ ได้น�ำรูปแบบไปทดลองใช้ ผลการทดลองใช้รูป
แบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการจัดท�ำหน่วย
และแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ในระดับดีมาก
รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ศึกษาวิจัยหรือ
พัฒนาขึ้น จึงเป็นรูปแบบที่ควรแก่การน�ำไปขยายผลสู่
การปฏิบัติโดยเฉพาะนักศึกษาหรืออาจารย์ ควรถือเป็น
แบบอย่างในการน�ำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการ
สืบสาน พัฒนาให้มีการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
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วารสารวิชาการ
ยั่งยืนก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษา

1. หน่วยงานหรือส�ำนักงานควรน�ำผลการวิจยั ไปเป็น
แนวทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาอุดมศึกษา
2. หน่วยงานหรือส�ำนักงานควรน�ำผลการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาหรือใช้ในฝ่ายกิจการ
นักศึกษาทุกระดับ
3. สถาบันอุดมศึกษาควรน�ำผลการวิจัยไปสู่การ
ปฏิบัติโดยคัดเลือกประเด็นหรือข้อที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถาบันไปพัฒนาเป็นดัชนีบ่งชี้สู่การปฏิบัติ
4. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรน� ำ ผลการวิ จั ย ไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษา
5. สถาบันอุดมศึกษาควรน�ำผลการวิจยั ไปพัฒนาเป็น
คู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไป
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

1. ควรจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่คณาจารย์
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาอุดมศึกษาหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2. ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้
โดยมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลง
ในหลักสูตรฝึกอบรม
3. ควรมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ผดุ ง หรื อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองทีด่ โี ดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี โ ดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองที่ดีโดยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีวิจัยเชิงอภิมาณ
(Meta analysis) อันเป็นการมองภาพรวมระดับประเทศ

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความเมตตา
นุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์ ทีป่ รึกษา
โครงการวิจัยซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เป็น อย่ า งสู ง และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยอธิการบดี
อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัย
ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ขอขอบคุณส�ำนักวิจัย รวมทั้ง
คณาจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละอาจารย์ ดร.วรสิ ท ธิ์
รัตนวราหะ ที่ได้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลท�ำให้งานวิจัยส�ำเร็จ
ลุล่วงตามความมุ่งหมายทุกประการ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปก�ำหนด
เป็นปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ของสถาบัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การจั ด การความรู ้ โ ดยการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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