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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญของหลักการพัฒนาตนเองในการศึกษา 

ของนักศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบและ (3) เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูป

แบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ซ่ึงด�าเนนิการวจิยัแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ (1) การศกึษา สังเคราะห์เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

และน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดน�าไปสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ (2) การสร้างหรอืร่าง และพฒันารปูแบบโดยการน�ามาจดักลุ่ม

สนทนาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ(3) การตรวจสอบโดยการน�ารปูแบบไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยน�าไปถามนกัศกึษาจ�านวน 353 คน หรอืร้อยละ  

88.25 จากจ�านวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 25 แห่ง โดยใช้ 

เครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นและผ่านกระบวนการหาคุณภาพมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.965 (4) การยืนยันรูปแบบโดย

ได้แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น�ามาจัดท�าเป็นแบบยืนยันที่ตรงกับสภาพจริง (5) การบูรณาการรูปแบบโดย

การน�าผลวิจัยตามขั้นตอนข้างต้นมาบูรณาการจึงได้รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

ตนเองของนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1) หลักการเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระส�าคัญของรูปแบบประกอบ

ด้วยการเรียนรู้เพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี การเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างม ี

ความสุข และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมซึ่งมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี48

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว โดยมีเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (4) แนวทางการน�า

รูปแบบสู่การปฏิบัติและ (5) เงื่อนไขการน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ

2. รูปแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด หากพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบพบว่า 

องค์ประกอบด้านวตัถปุระสงค์มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเป็นล�าดบัแรก ส่วนองค์ประกอบของรปูแบบด้านเงือ่นไข

การน�ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย 

3. การตรวจสอบรปูแบบโดยการน�าสาระส�าคญัของรปูแบบไปสูก่ารปฏบิติั โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน

โดยด้านการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก หากพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่า ประเด็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต  

เสยีสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี มกีารน�าไปสูก่ารปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมากเป็นล�าดบัแรก และประเดน็การมทีกัษะด้านมนษุยสัมพนัธ์

โดยมีความสามารถท�างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น�า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถในการวางแผน  

รวมทัง้รบัผดิชอบ มกีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเป็นล�าดบัสดุท้าย ส่วนด้านการเรยีนรูเ้พือ่รู ้มกีารน�าไปสู่การปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ

สาขาวิชาชีพตามหลักสูตรที่ศึกษา มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก และประเด็นการเรียนรู้หลักสถิติ

หรอืคณติศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืประมวลข้อมลูเพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มกีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั

มากเป็นล�าดับสุดท้าย

4. การยืนยันรูปแบบตรงกับสภาพจริงอยู่ในระดับมากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้เพื่อ

อยูใ่นสังคมอย่างมคีวามสขุตรงกบัสภาพจรงิมากเป็นล�าดบัแรก ส่วนด้านการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัติรงกบัสภาพจรงิอยูใ่นระดบั

มากเป็นล�าดับสุดท้าย 

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�าคัญ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎี  

หลักการ แนวคิด แนวทางที่มีความส�าคัญอย่างหนึ่งซึ่ง

สามารถน�ามาเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้

ด�าเนินชีวิตไปถึงความสุขได้ หากนักศึกษาหรือผู้เรียนได้น�า

มาพัฒนา ปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้อย่างพอเพียง 

เป็นผู้ท่ีใช้จ่ายอย่างพอเพียงในการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพ

กาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้เรียนที่รู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักวิธี

การคิดหรือคิดด้วยเหตุผล รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความดี  

อะไรคือความชั่ว หรือสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเหมาะสม  

ไม่เหมาะสม อะไรควร อะไรไม่ควรในภาวะความเป็นนกัศกึษา  

เป็นต้น นกัศกึษาเหล่านี ้สามารถพฒันาตนเองหรอืสามารถ

สร้างภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษา

เป็นผู้ที่มีความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ มีความระมัดระวัง 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมคือ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปันประจ�าใจ

เสมอ แม้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบบัที ่11  

(พ.ศ. 2555-2559) ก็ได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงลงไปในแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็น

ก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคต และส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (2555 : บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร)  

กไ็ด้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนในสงัคมไทยโดยเฉพาะ

นักศึกษาให้มีคุณภาพ ผลิตก�าลังคนที่มีศักยภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�างานเพ่ือด�ารง

ชีพของตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง

พัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ พัฒนานักศึกษาให้มาเป็น

อาจารย์มืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์

บนพืน้ฐานการผลติและการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

ท้ังนี้ ในแผนได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

หลายเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก�าลังคนระดับสูง

ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพืน้ฐาน 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมบีทบาทสงูในประชาคม

อาเซียนและมุ ่งสู ่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555 : บทสรุป

ส�าหรับผู้บริหาร) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 1-9) ได้เล็งเห็นความ

ส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ

ของการพัฒนาประเทศ จึงได้ก�าหนดให้มีการปฏิรูปการ

ศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เพื่อสนอง

ตอบการพัฒนาก�าลังคนหรือทรัพยากรบุคคลดังกล่าว  

จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการ (Roadmap) อันเป็นจุดเน้น 

สู ่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร  

การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล มีสาระส�าคัญ 

คือ ความสามารถและทักษะ และด้านคุณลักษณะใน 

ทุกระดับของการศึกษาไล่เรียงตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานโดยเน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามเป็นพลเมอืงท่ีมคีณุลกัษณะ 

(1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

(3) มีวินัย (4) มีการใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มี

ความมุ่งมั่นในการท�างาน (7) รักความเป็นไทย (8) ม ี

จิตสาธารณะ เป็นต้น

การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาที่จะเป็นพลังของ

ชาติในภายภาคหน้า ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2554: 14-15) ได้ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยมีหลัก

การส�าคัญประกอบด้วย การมีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ 

การเคารพสิทธิผู้อื่น การเคารพความแตกต่าง การเคารพ

หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา และความรับผิด

ชอบต่อสังคม หากได้มีการน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาประสบความส�าเร็จอันเป็น

ผลลัพธ์จากการศึกษาหรือจากการน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิต

ทีม่อิีสรภาพทีส่ามารถพึง่พาตนเองได้อย่างพอเพยีง เพราะมี

ความรู ้ควบคู่คุณธรรม กล่าวคือ นักศึกษาทีจ่ะเป็นบัณฑติใน

อนาคตย่อมให้ความเคารพสทิธผิูอ้ืน่ ให้ความเคารพผูอ้ืน่ใน

ด้านความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ท้องถิ่นหรือภูมิ

สังคมที่อาศัย นอกจากนั้น ยังมีความคาดหวังว่าจะให้ความ

เคารพผู้อื่นในด้านความเสมอภาค เป็นผู้เคารพกติกาของ

สังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ อันสื่อให้เห็นว่านักศึกษาที่

เป็นบณัฑติมกีารน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

สู่การปฏิบัติ คือ ความรู้อย่างพอเพียงในด้านความเป็น

พลเมือง เป็นพลเมืองที่มีเหตุผล เป็นพลเมืองที่มีภูมิคุ้มกัน

ในตัว ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษาหรือบัณฑิตมีความรู้และมี

คณุธรรมก�ากบักาย วาจาและใจตลอดเวลา ซึง่หากนกัศกึษา

ด�ารงตนโดยการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้แล้ว คาดหวังว่าการศึกษาของนักศึกษาจะ

ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อย่าง

แน่นอน ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการแสวงหาค�าตอบ

โดยการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาตนเองในการ

ศกึษาของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสังเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญของ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการพัฒนา

ตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช ้

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาตนเองในการ 

ศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

3. เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการประยุกต์

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง 

ในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ

ข้ันตอนท่ี 1 เป็นข้ันการศกึษา สงัเคราะห์เอกสารและ

งานวจัิยท่ีเกีย่วข้องน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคดิ เพ่ือสร้าง

เป็นแบบสัมภาษณ์น�าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรอบใน

การสมัภาษณ์มเีนือ้หาครอบคลมุหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ได้บูรณาการเข้ากับหลักการพัฒนาตนเองในการ

ศกึษาของนกัศกึษา มเีนือ้หาครอบคลมุ (1) การเรยีนรูเ้พือ่รู้ 

(2) การเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ (3) การเรียนรู้เพื่อเป็น
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พลเมืองที่ดี (4) การเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

และ (5) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม 

ซ่ึงมกีารประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง 

บรูณาการกนั ผูวิ้จยัได้น�ากรอบแนวคดิดังกล่าวมาสร้างเป็น

แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิดแบบมี

โครงสร้าง ผูท้รงคณุวุฒดัิงกล่าวมคีณุสมบัตติามทีไ่ด้ก�าหนด 

และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาน�าเสนอเป็นความเรียง 

ขัน้ตอนที ่2 เป็นการสร้าง พฒันารปูแบบ ด�าเนนิการ 

โดยน�าผลในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างหรือร่างเป็นรูปแบบซ่ึงมี

องค์ประกอบส�าคัญคือ (1) หลักการเหตุผลของรูปแบบ (2) 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) สาระส�าคัญหรือเนื้อหาสาระ

ของรูปแบบครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

ของนักศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการ 

บูรณาการกัน (4) แนวทางการน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติและ  

(5) เงื่อนไขการน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงน�ามา 

พัฒนาด้วยการจัดกลุ ่มสนทนาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่ก�าหนดและผู ้ทรงคุณวุฒิได ้พิจารณา

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอ

แนะเพื่อการปรับปรุงแล้ว จึงได้น�าผลการประเมินความ

เหมาะสมมค่ีาระดับต้ังแต่ 3.00 ขึน้ไป มาพัฒนาเป็นรปูแบบ  

รวมทั้งได ้น�าข ้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการตรวจสอบโดยการน�ารูปแบบ

ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยแบบสอบถามไปถามระดับความ

เป็นไปได้ในการน�าสาระส�าคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติกับ

นักศึกษาจ�านวน 353 คน จาก 400 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.25แนวคดิในการสร้างเครือ่งมอืเพือ่น�าไปสอบถามระดบั

ความเป็นไปได้ในการน�าสาระส�าคัญของรูปแบบไปสู่การ

ปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามมลัีกษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะ

ปลายเปิด ในการหาคุณภาพของเครื่องมือด�าเนินการ 

โดยการน�าเครือ่งมอืไปให้ผู้เชีย่วชาญด้านตรวจสอบคณุภาพ

เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ความเท่ียงตรงตาม 

โครงสร้าง รวมทัง้ส�านวนภาษาโดยใช้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง

ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.6.00-1.00 หลังจากนั้นจึง

ได้น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

แล้วน�ามาค�านวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficiency) ได้ค่าความช่ือมั่นระหว่าง 0.985-0.926  

รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.965 และค�านวณหาค่าอ�านาจจ�าแนก

ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.653- 0.709 และทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.638 หลังจากนั้นจึงน�าเครื่องมือไปเก็บรวบรวม

ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง และน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูโดยค�านวณ

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่  4 เป็นการยืนยันรูปแบบด�าเนินการโดย

การใช้ผลของการน�าสาระส�าคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติ  

มาจดัท�าเป็นแบบยนืยนัตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

ว่าตรงกับสภาพจริงมากน้อยเพียงใด โดยก�าหนดผลการ

ยืนยันที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือตรงกับสภาพจริงอยู่ใน

ระดับมากขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการบูรณาการรูปแบบโดยการน�า

ผลวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 2 3 และ 4 มาบูรณาการกันจึงได้ 

รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1) หลัก

การเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระส�าคัญของรูปแบบ

ประกอบด้วยการเรียนรู้เพ่ือรู้ การเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี การเรียนรู้เพื่ออยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง

ตนเองและสังคมซึ่งมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว โดยมีเง่ือนไขความรู้ และเงื่อนไข

คณุธรรม (4) แนวทางการน�ารปูแบบสูก่ารปฏิบตั ิ(5) เง่ือนไข

การน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้หลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาตนเองในการศกึษา

ของนกัศกึษาสถาบันอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด หาก

พจิารณาแต่ละองค์ประกอบของรปูแบบพบว่า องค์ประกอบ

ด้านวตัถปุระสงค์ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเป็น
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี52

ล�าดับแรก หากพิจารณารายประเด็นของด้านวัตถุประสงค์

พบว่า ประเด็นท่ีเป็นวตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาหลกัการ วธิกีาร 

หรอืแนวปฏบิติัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีเป็น

รูปแบบส�าหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเด็นท่ีเป็น

วัตถุประสงค์เพื่อเสนอหลักการ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ี

เป็นรปูแบบแก่สถาบนัการศึกษาระดับอดุมศึกษาใช้เป็นหลกั

การ วธิกีาร แนวทางหรอืแนวปฏบิตัสิ�าหรบัพฒันานกัศกึษา

ในสถาบนัการศกึษาระดับอดุมศกึษามคีวามเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด

องค์ประกอบของรูปแบบที่เป็นสาระส�าคัญด้านการ

เรียนรู้เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมา หากพิจารณาเป็นรายประเด็นของด้าน

การเรียนรู้เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติพบว่า ประเด็นการน�าผล

ของการวเิคราะห์ สงัเคราะห์มาปฏบิตัเิพือ่พฒันาการเรยีนรู้

ของตนเอง ประเด็นการปฏบิติัตนโดยอาศัยเง่ือนไขคณุธรรม

คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน และ

ประเดน็การน�าผลการประเมนิตนเองมาพฒันาปรบัปรงุองค์

ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันเป็นล�าดับแรก และประเด็นการ

ด�าเนินการตามขั้นตอนของแผนโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี

ในสาขาวิชาชีพของหลักสูตรอย่างเชี่ยวชาญมีความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย 

ส่วนองค์ประกอบของรปูแบบด้านเงือ่นไขการน�ารปู

แบบไปสู่การปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็น

ล�าดับสุดท้าย หากพิจารณารายประเด็นของด้านการน�า

รูปแบบไปสู่การปฏิบัติพบว่า ประเด็นการฝึกปฏิบัติหรือ

สร้างแบบจ�าลองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น 

ฝึกหัดการเลือกตั้ง ฝึกหัดแสดงความคิดเห็น และประเด็น

การฝึกอบรมหรอืฝึกเพือ่ให้เป็นผูท้ีมี่จิตอาสา มจีติสาธารณะ

โดยการบ�าเพ็ญตนช่วยเหลือสังคมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่เหลือมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก

3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบ

สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการน�าสาระส�าคัญของรูปแบบไป

สอบถามนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืจ�านวน 353 คน จากจ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 400 คน 

คิดเป็นร้อยละ 88.25 พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง 

ตามล�าดับ ได้แก่ ด้านการเรียนรู ้เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดี  

มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก หาก

พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดี มี

การน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก รอง

ลงมา คือประเด็นการแสดงความกตัญญูรู ้คุณ รวมทั้ง

ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณอย่างสม�่าเสมอ มีการน�าไป

สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และประเด็นการมีทักษะด้าน

มนษุยสมัพันธ์โดยมคีวามสามารถท�างานเป็นกลุม่ การแสดง

ถึงภาวะผู้น�า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ

ในการวางแผน รวมท้ังรับผิดชอบ มีการน�าไปสู่การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย ด้านการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่

ในระดับมากเป็นล�าดับสอง หากพิจารณาเป็นรายประเด็น

พบว่า ประเด็นการมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�าโดยมีเงื่อนไขความรู้

และคณุธรรมก�ากบัตลอดเวลาและประเดน็การเป็นผูม้สีมัมา

คารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ต่อครูอาจารย์มี

การน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก รอง

ลงมาเป็นประเด็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยการ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีการน�าไปสู่

การปฏบิติัอยูใ่นระดบัมาก และประเดน็การมคีวามรู้เท่ากนั

สถานการณ์ด้านการเมอืงโดยรูจ้กัแยกแยะคนดีหรอืคนไม่ดี

ด้วยการสนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมือง มีการน�าไปสู่

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย ด้านการเรียน

รูเ้พือ่อยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ มกีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยู่

ในระดับมากเป็นล�าดับสาม หากพิจารณาเป็นรายประเด็น

พบว่า ประเด็นการสร้างความตระหนักในสิทธิของตนเอง 

รวมท้ังให้ความเคารพสิทธิของผู้อื่นมีการน�าไปสู่การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการ

เรียนรู้ด้วยการฝึกจิตอาสาท�ากิจกรรมเป็นลักษณะกิจกรรม

ท่ีท�าด้วยความเต็มใจ มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก และประเด็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม

ประเพณีของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ 

ความเชือ่ในคณุค่าของวฒันธรรมประเพณมีกีารน�าไปสูก่าร
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ปฏบิตัอิยูใ่นระดับมากเป็นล�าดับสดุท้าย ด้านการเรยีนรูเ้พือ่

น�าไปสู่การปฏิบัติ มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

เป็นล�าดับสี่ หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็น

การปฏิบัติตนโดยอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต 

มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปันมีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่

ในระดบัมากเป็นล�าดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการปฏบัิติ

ตนโดยอาศัยความรู้คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังด�ารง

ตนอยู่ในความไม่ประมาททุกเรื่อง มีการน�าไปสู่การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก และประเด็นการน�าความรู้ท่ีเป็นหลักการ 

ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย 

ด้านการเรียนรู้เพ่ือรู้ มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากเป็นล�าดับสุดท้าย หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 

ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสาขา

วิชาชีพตามหลักสูตรที่ศึกษา มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากเป็นล�าดับแรก รองลงมาเป็นประเด็นการคาด

หวังต�าแหน่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตร

หลงัส�าเรจ็การศกึษามกีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

และประเด็นการเรียนรูห้ลกัสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ สามารถใช้

เป็นเครือ่งมอืประมวลข้อมลูเพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย

4. ผลการยนืยนัรปูแบบโดยผูท้รงคณุวุฒด้ิวยการน�า

สาระส�าคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติมายืนยันพบว่า ตรงกับ

สภาพจรงิอยูใ่นระดับมากทกุด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านการเรยีนรูเ้พือ่อยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุตรงกบั

สภาพจรงิมากเป็นล�าดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการเรยีนรู ้

เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีตรงกับสภาพจริงอยู่ในระดับมาก และ

ด้านการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบัิติตรงกบัสภาพจรงิอยูใ่นระดบัมาก

เป็นล�าดับสุดท้าย 

อภิปรายผล 
รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพือ่พฒันาตนเองในการศกึษาของนกัศกึษาสถาบนั

อดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่ได้มกีารสร้างและ

พัฒนาข้ึนมาและน�าเสนอเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา  

ให้ข้อเสนอแนะและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

โดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่า รูปแบบมีความ

เหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ผู ้ทรงคุณวุฒิอาจ

พิจารณาเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่า

จะเป็นของรัฐหรือเอกชน ควรได้มีการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกสถาบัน ซึ่งเป็น

ไปตามวิสัยทัศน์อันเป็นแนวนโยบายของส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศึกษา (2556 : บทสรปุส�าหรบัผู้บรหิาร) ที่ 

ระบุวสิยัทศัน์ว่าสถาบนัอดุมศกึษาต้องเป็นแหล่งองค์ความรู ้

และพัฒนาก�าลังคนในระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ชาตท่ีิยัง่ยนื สร้างสังคมการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงต้องแสดงบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ง

สู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ และส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) 

กไ็ด้ระบปุฐมบทสอดคล้องกนัว่า หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่

พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 ได้หยั่งรากลึกลงในสังคม

ไทย พระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนในการ

ด�าเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง  

ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การค�านึงถึง

ความมเีหตผุล การสร้างภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและทรงเตอืนสติ

ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ให้ตระหนกัถงึความถกูต้อง

ตามหลกัวชิา ตลอดจนมคีณุธรรมจรยิธรรมเป็นกรอบในการ

ด�ารงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์เน้นการเข้าใจ เข้า

ถงึ และร่วมพฒันาอย่างสอดคล้องกนักบัภมูสิงัคมทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดย

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่ง

สู่การพึ่งพาตนเอง ด�าเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์

ระมัดระวัง ท�าตามล�าดับข้ันตอน มีการทดลองด้วยความ

เพียรจนมั่นใจ จึงน�าไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจึงพิจารณาเห็นว่า รูปแบบการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

ตนเองในการศึกษาของนักศึกษา มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 

อนึ่งแม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 แต่หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะยังคงได้มีการสืบสานให้
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี54

มกีารพฒันาขับเคลือ่นต่อไป ดังน้ัน ผูท้รงคุณวุฒจิงึพจิารณา

เห็นความต่อเนื่องของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนรากฐานของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ตระหนักถึงความส�าคัญนี้จึง

พิจารณาเห็นว่า ควรมีการน�ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง

ในสาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ได้ระบุ

กรอบแนวคิดและหลักการที่ได้มีการน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเนื่องว่า ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะ

แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อ

ให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ

กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ีความท้าทายของการประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิด

ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 

เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 

คณุภาพการศึกษา ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม เป็นต้น ท้าทาย

ให้มีการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 จึงจ�าเป็นต้อง

ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส�าคัญ คือ 

(1) การน้อมน�าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) การเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง

มีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป

ประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่

ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ การเรยีนรูสู้ก่ารปฏบัิตเิน้นทีค่นเป็น

ส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  

(2558 : 7) ที่เน้นปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียน

รู้ ซึ่งก็เน้นที่คนเป็นส�าคัญโดยเน้นว่า การเรียนรู้ของคนต้อง

เกิดจากความรู้และความเข้าใจที่แท้จริง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องท�าความเข้าใจในหลักคิด และ

แนวทางปฏิบัติของสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นแนวทาง

พัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศ

ชาต ิอนัเป็นองค์รวมทีเ่หมาะสม ซึง่สวุธิดิา จรุงเกยีรตกิลุ กไ็ด้

ให้ความส�าคญัต่อการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรียนรู้ในชีวิตจริง  

เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เน้นที่การมี

ความสุขเช่นกัน

การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัติท่ียังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยตระหนักถึงความส�าคัญใน

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น สอดคล้องกับผลการ

วิจัยน้ีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบว่า องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล�าดับแรก หาก

พิจารณารายประเด็นของด้านวัตถุประสงค์พบว่า ประเด็น

ที่เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาหลักการ วิธีการ หรือแนว

ปฏบิตัติามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทีเ่ป็นรูปแบบ

ส�าหรบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และประเดน็ท่ีเป็นวตัถปุระสงค์

เพ่ือเสนอหลักการ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ

แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นหลักการ วิธี

การ แนวทางหรือแนวปฏิบัติส�าหรับพัฒนานักศึกษาใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุ

จุดมุ่งหมายในการศึกษาหรือในการพัฒนาตนเองมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าจุดมุ่งหมาย

หรือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการน้อมน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ก�าหนดจุดมุ่งหมายหรือก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์นั้นถือว่า

เป็นแนวคิดที่มีความส�าคัญมาก ทั้งนี้เพราะว่าจะเป็นการ

สร้างความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืให้แก่ชาตบ้ิานเมอืง ซึง่เป็น

ความเชือ่มโยงระหว่างความมัน่คงของชาตกิบัการพัฒนาว่า

เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ (ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557 : 26) 

อนึง่องค์ประกอบของรปูแบบทีเ่ป็นสาระส�าคัญด้าน

การเรียนรู้น�าไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุเป็นล�าดบัรองลงมา หากพจิารณาเป็นรายประเดน็

ของด้านการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบัิติพบว่า ประเดน็การน�าผลของ

การวเิคราะห์ สงัเคราะห์มาปฏบิตัเิพือ่พฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเอง ประเด็นการปฏิบัติตนโดยอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม

คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน และ

ประเด็นการน�าผลการประเมินตนเอง มาพัฒนาปรับปรุง 

องค์ความรูท้ั้งในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัตมีิความเหมาะสม 
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 55

วารสารวิชาการ

อยูใ่นระดับมากทีส่ดุเท่ากัน เป็นล�าดับแรก และประเดน็การ

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนของแผนโดยอาศัยหลกัการ ทฤษฎใีน

สาขาวิชาชีพของหลักสูตรอย่างเชี่ยวชาญมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย ข้อค้นพบของการวิจัยนี้ 

บ่งชี้หรือเน้นให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้เพื่อ 

น�าไปสู่การปฏบิติัซึง่นกัศกึษาจ�าเป็นต้องน�าไปพฒันาตนเอง 

พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติโดยองค์รวม ซ่ึงก็

สอดคล้องกับการยึดกรอบส�าคัญน�าไปสู่การวางแผนดังท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาต ิ(2558 : 1) ได้ก�าหนดไว้ คอื มกีารน้อมน�าและประยกุต์

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานวางแผนโดย

ยดึคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม วางแผน

เพื่อการปฏิบัติโดยการสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ

ปฏิรูปประเทศ และเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส�าหรบัความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบสูก่ารปฏบิตัิ  

โดยภาพรวมมกีารน�าสาระส�าคัญของรปูแบบไปสูก่ารปฏบัิติ

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้เพื่อเป็น

พลเมืองที่ดี มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็น

ล�าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากระแสของความเป็น

พลเมืองทีดี่ได้ซมึซบัลงไปสู่นกัศึกษาซึง่ส่วนใหญ่ศกึษาอยูใ่น

กลุ่มมนษุย์ศาสตร์สงัคมศาสตร์ซึง่ตอบแบบสอบถามในการ

วิจัยนี้เป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากซึ่งก็

ตอบแบบสอบถามในการวจัิยคร้ังน้ีเช่นกัน ได้พจิารณาเหน็ว่า 

ความเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพฤติกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา

ทั้งหลายพยายามปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส�านึกในการ

เป็นคนดี โดยนักศึกษาอาจตระหนักถึงตนเองเป็นส�าคัญ 

เพราะหากนักศึกษาเป็นคนดีตามแนวคิดเก่ง ดี มีสุขแล้ว  

ย่อมจะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะการ

ประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ซ่ึงนักศึกษามี

การน�าสาระส�าคัญของรูปแบบสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

เป็นล�าดบัแรก นอกจากน้ันการประพฤติปฏบิตัขิองนกัศกึษา

ยังได้ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ อันเป็นคุณสมบัติของ

ความเป็นพลเมืองท่ีดีอีกด้วย โดยเฉพาะการแสดงความ

กตัญญูรู้คุณ รวมทั้งตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณอย่าง

สม�่าเสมอ นักศึกษาได้น้อมน�าแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับ 

รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะตระหนักว่า

เป็นคุณธรรมจริยธรรมท่ีส�าคัญรวมท้ังยังได้น�าทักษะด้าน

มนุษยสัมพันธ์โดยความสามารถท�างานเป็นกลุ่ม การแสดง

ถงึภาวะผูน้�า ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม สามารถใน 

การวางแผน รวมทั้งรับผิดชอบ ซึ่งก็มีการน�าไปสู่การปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองท่ีดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร 

ช�านาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี

และจิรเดช สมิทธพรพรรณ (2554) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงเป็นการน้อมน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน

กลุม่มนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ซึง่คล้ายกบัการวจิยัในคร้ังนี้  

คือ ศึกษาในโปรแกรมการบริหารธุรกิจและโปรแกรม

นิเทศศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมของการน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยูใ่นระดบัมากเรยีงตามล�าดบั 

คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต ด้านความรู้

ในการด�าเนนิชวีติด้านมเีหตผุลในการด�าเนนิชวิีตด้านระบบ

ภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิต และด้านความพอประมาณ

ในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมใน

การด�าเนินชีวิตเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญอันจะเสริมให้เห็น

ถึงความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างกลมกลืนกัน

ประเด็นด้านการเรียนรู ้ เพื่อเป ็นพลเมืองที่ดี ท่ี  

เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของนักวิชาการต่างประเทศ วิลสัน (Wilson, 2010) แห่ง

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (Oregon State University)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ความสนใจในด้านภาวะ

ผู้น�าของนักศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมเช่นกัน  

จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักศึกษา 

ภายใต้กรอบการปกครองนักศึกษาแห่งวิทยาลัยสโนว์  

(Snow College) โดยมีวัตถุประสงค ์เ พ่ือบรรยาย

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักศึกษา โดยเฉพาะ
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อดีตผู้น�านักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ การศึกษาครั้งนี้เน้น

ทีก่ารสร้างความเข้าใจว่าการพฒันาภาวะผูน้�าของนกัศกึษา

เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใดและที่ไหน โดยเฉพาะประสบการณ์

ในการด�าเนินชีวิตที่ผ ่านมาซึ่งอยู ่ภายใต้การปกครอง

นักศึกษาของวิทยาลัยดังกล่าว การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการเชิง

ปรากฏการณ์โดยมีการสัมภาษณ์อดีตผู้น�านักศึกษาของ

วิทยาลัย จ�านวน 8 คนโดยใช้ค�าถามในการวิจัยที่เป็นหลัก

อยู่ 2 ข้อ คือ การตั้งค�าถามว่าเมื่อเป็นนักศึกษาที่ศึกษาใน

สถาบันแห่งนี้ นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการเป็นผู้น�าและ

ศักยภาพในการรับการพัฒนาอย่างไร และค�าถามว่าเมื่อ

นักศึกษาซึ่งศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ทางสถาบันได้ช่วยเหลือ

นักศึกษาให้ประสบความส�าเร็จหรือได้พัฒนาภาวะผู้น�า

นักศึกษาอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจึงน�าผลการสัมภาษณ์ไป

วิเคราะห์ข้อมูล และได้ผลลัพธ์จากการวิจัยในเบ้ืองต้นว่า  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค�าถามแรก พบว่ามีแนวทาง

กว้าง ๆ 4 แนวทางคือการมีโอกาสในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�านักศึกษา การได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�านักศึกษา การได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษา และการมี

กระบวนการการศึกษาในระบบและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากค�าถามทีส่องพบว่า มีแนวทางกว้าง ๆ  4 แนวทางเช่นกัน  

คือ การจัดให้มีการปกครองเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 

การมีวัฒนธรรมในเรื่องภาวะผู้น�านักศึกษา การสนับสนุน

จากสถาบัน และการให้การศึกษา 

ส�าหรับด้านการเรียนรู้เพื่อรู้ แม้ว่ามีการน�าไปสู่การ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย และหากพิจารณา

เป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นการมีความรู้ความเข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีศึกษา  

มีการน�าไปสู ่การปฏิบัติอยู ่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก 

รองลงมาเป็นประเดน็การคาดหวงัต�าแหน่งงานทีส่อดคล้อง

กับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรหลังส�าเร็จการศึกษามีการน�า

ไปสู่การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และประเดน็การเรยีนรูห้ลกั

สถิติหรือคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประมวล

ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมมีการน�าไปสู ่การ

ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเป็นล�าดบัสดุท้าย ประเดน็การเรยีนรู ้

เพื่อรู้ แม้ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย 

กจ็รงิ แต่กถื็อว่ามคีวามส�าคัญเพราะว่าการเรยีนรูเ้พือ่รูถ้อืว่า

เป็นปัจจัยส�าคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาทุกคนต้องมีความรู้

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาอย่าง

ชัดเจน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาที่ศึกษาถือว่า

เป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษา เป็นแก่นสาระส�าคัญของการ

ศึกษาซึ่งจะน�าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต กล่าวคือ 

เมื่อนักศึกษามีความรู้อย่างพอเพียงแล้ว ก็สามารถด�าเนิน

ชีวิตเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�าไป

สู่การคิดอย่างมีเหตุผล อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน

ตวัอย่างดยีิง่ ทัง้นีเ้พราะว่าความรู้ในวตัถปุระสงค์ของวชิาชพี

ถือว่าเป็นเงื่อนไขความรู้ โดยเฉพาะในยุคนี้นอกจากมีความ

รู้ในวิชาชีพแล้ว จ�าเป็นต้องมีความรู้ในด้านการคิดค�านวณ

โดยเฉพาะความรูท้างด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นต้น  

ซึง่เป็นวชิาท่ีสอนให้ทุกคนเป็นผูค้ดิอย่างมเีหตุผล สามารถใช้

แก้ไขปัญหาในการด�าเนนิชวีติได้ โดยอาศยัความรูใ้นวชิาชพี

ที่ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ที่มีการสอดแทรกหลักคุณธรรม

จริยธรรม อันถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิต 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ตรงกบัข้อค้นพบ

จากการวิจัยของกานดา เต๊ะขันหมาก (2556) ที่ได้ศึกษา

วิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาได้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากโทรทัศน์มากที่สุด รวมทั้งจากการเรียนการสอนใน

วชิาชีพและหนงัสอืพมิพ์ นกัศกึษามคีวามรู้เรือ่งหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากมีเจตคติต่อปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัดมีาก มพีฤตกิรรมการด�าเนินชวีติ 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

เช่นกัน

ความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีสัมพันธ์กับหลักวิชาชีพหรือเป็นวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ

ที่นักศึกษาได้ศึกษานี้ ครอบคลุมปัจจัยในการด�าเนินชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและการ 

ใช้จ่าย ซึ่งผลการวิจัยของกานดา เต๊ะขันหมาก (2556)  

ยงัได้พบอกีว่า ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการด�าเนนิชวิีต 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 ปัจจัย ได้แก่ จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน จ�านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
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วารสารวิชาการ

และความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือได้ว่าเป็น

ความรู้อันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ซ่ึง

เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิจัย

ของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และ

พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากหรือสูง  

โดยทุกมหาวิทยาลัยมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูงหรือมาก 

มีพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก และพบว่า  

ด้านความพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน มีพฤติกรรมอยู่

ในระดับสูง ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยในคร้ังนี้ท่ีพบเช่น

เดยีวกนัว่า นักศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ 

หลักวิชาชีพ มีความรู ้รวมทั้งการคาดหวังต�าแหน่งงาน 

โดยอาศัยหลักความมีเหตุผล อีกทั้งการเรียนรู้เพื่อรู้ในเรื่อง 

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันเป็นสาขาวิชาที่มุ ่งให้ทุกคน

แสวงหาเหตุผล ซึ่งก็คือการเรียนรู้เพื่อรู ้ในเรื่องเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง อนึ่งผลการวิจัย 

ของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ยงัได้พบอกีว่านักศกึษามพีฤตกิรรม 

ในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท�าบัญชีรายรับ

รายจ่าย การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

การประยุกต์ของเก่ามาใช้ใหม่ ด้านการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดท�าหลักสูตรการเรียนรายวิชา มีการ 

สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในทุก

รายวชิา มกีารจดัต้ังชมรม มกีารปฏบิติัตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และด้านการรณรงค์ มกีารประชาสมัพนัธ์ 

มีการจัดอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ

อนึง่ด้านการเรยีนรูเ้พือ่รู ้ ซึง่มปีระเดน็ข้อท่ีมนีกัศกึษา 

มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉพาะประเดน็ข้อทีเ่กีย่วกบั 

การมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาชีพ

ตามหลักสูตรที่ศึกษา ประเด็นข้อที่เกี่ยวกับการคาดหวัง

ต�าแหน่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรหลัง

ส�าเร็จการศึกษา และประเด็นข้อที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หลัก

สถิติหรือคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประมวล

ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นประเด็นข้อท่ี

นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ศาสตร์ตามแนวคิดของ

เกษม วัฒนชัย (2558 : 12-17) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของโรงเรียนซึ่งได้แก่ (1) ศาสตร์ชาวบ้านหรือ

ภมูปัิญญาชาวบ้าน เป็นศาสตร์ทีเ่กดิจากการลองผดิลองถกู

ของบรรพบรุษุทีไ่ด้สัง่สมกนัมาเป็นระยะเวลากว่าเจด็ร้อยปี  

ซึ่งไม่ได้มีการเรียนการสอนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย

แต่เป็นความรู้ที่อยู่คู่กับปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีความเก่งกล้า

สามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการท�าไร่ ท�านา เป็นต้น  

ซึง่ควรมกีารน�ามาบูรณาการเข้ากบัสาขาวชิาชีพในหลกัสตูร

ที่นักศึกษาได้ศึกษา (2) ศาสตร์สากล เป็นศาสตร์ท่ีทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือผู้ที่เก่งกว่าชาวบ้าน เป็นศาสตร์

ที่ทุกคนได้ศึกษามาจากโลกตะวันตกหรือฝรั่ง และน�ามา 

สอนเป็นศาสตร์สากล วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร์หรือ

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นศาสตร์สากลตาม 

ความหมายที่เกษม วัฒนชัย อ้างอิง (2558) ได้น�าเสนอ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ และ (3) ศาสตร์พระราชา  

เป็นศาสตร์ท่ีเป็นโครงการตามแนวพระราชด�ารซิึง่มมีากมาย 

หลายพนัโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการดนิ การจดัการน�า้  

การเกษตรแปรรปู พลงังาน สิง่แวดล้อม เป็นต้น อกีท้ังศาสตร์ 

ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ คือ หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เกษม วฒันชยัอธบิายว่าแม้ว่าเป็นเร่ือง

นามธรรม แต่สามารถน�ามาแปลงเป็นรูปธรรมได้ 

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมเป็นประเด็น

การวิจัยที่มีความส�าคัญมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงถือว่า

เป็นคุณภาพที่ส�าคัญโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาซ่ึงปรียา

นชุ ธรรมปิยา (2558 :13-14) ในฐานะทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในด้านการ

ศกึษามาอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่ให้การศึกษามกีารปรบัเปลีย่น

ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ จึงมุ่งหวังให้สถานศึกษาโดย

เฉพาะสถานศกึษาระดบัพืน้ฐานซ่ึงเป็นสถานศึกษาในระดบั

ต้นท่ีต้องด�าเนินการเพื่อให้ผ่านการประเมิน ปรับเปล่ียน

ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีประเด็นที่ปรับเปลี่ยนใน 

ด้านการบรหิารจัดการสถานศกึษา การจดัการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การพัฒนาบุคลากร การ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ

สมดุล อีกท้ังเพื่อเป็นการพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี58

ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

อันน�ามาซึ่งผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความสุข

ของคนในสงัคม ซ่ึงหากน�าแนวคดิการเปลีย่นแปลงดังกล่าว

มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ย่อมท�าให้นักศึกษาบรรลุความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตท่ี

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประเด็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้

เป็นรูปธรรมนี้ เกษม วัฒนชัย (2558 : 16) ได้ตั้งเป็นค�าถาม

ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ค�าตอบที ่

ควรได้คะแนนเต็ม คือ ค�าตอบว่าเป็นวิธคิีดและเป็นวิธปีฏบัิติ

เพ่ือให้ทกุคน ทกุครอบครวั ทกุบรษิทั ทกุโรงเรยีน ทกุชมุชน 

ทุกประเทศเข้มแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ 

สามารถรบัมอืกบัวิกฤตไิด้ ไม่ว่าจะเป็นน�า้ท่วม เป็นต้น และ

เกษม วัฒนชัยได้ชี้ให้เห็นส่วนส�าคัญของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงว่า มีสองส่วนและส่วนที่ส�าคัญ คือ ส่วนที่ 

เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับสามห่วง ได้แก่ ความพอ

ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และ

ส่วนทีเ่ป็นเงือ่นไข คอื ความรูแ้ละคณุธรรมจรยิธรรมนัน่เอง 

ส�าหรับผลการยืนยันการน�าสาระส�าคัญของรูปแบบ 

สู่การปฏิบัติตรงกับสภาพจริงอยู่ใระดับมากทุกด้านหาก

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคม

อย่างมีความสุขตรงกับสภาพจริงมากเป็นล�าดับแรก รองลง 

มา ได้แก่ ด้านการเรยีนรูเ้พือ่เป็นพลเมอืงทีด่ตีรงกบัสภาพจรงิ 

อยูใ่นระดับมาก และด้านการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิตรงกบัสภาพ 

จริงอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย จากผลการยืนยัน

แสดงให้เห็นว่า ตามสภาพความเป็นจริงนักศึกษาได้มีการ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

และผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู ้ที่มีความรู ้ มีความเชี่ยวชาญ  

มีประสบการณ์ในระดับอุดมศึกษา ย่อมมองเห็นสภาพ

ความเป็นจริงที่นักศึกษาได้ยึดถือด้วยการน�าหลักปรัชญา

ไปด�าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงพร ศรีชัย  

(2550) ซึง่ได้ศึกษาวจัิยเกีย่วกับการศึกษาการน�าหลักปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน

ระดับอุดมศึกษา มีการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีน

เตรียมทหารพบว่า โดยภาพรวมมีการน�าความรู้เรื่องหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมากในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันโดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ปฏิบัติค ่อนข้างมากในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ พบว่าด้านวัฒนธรรม

ปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม

และด้านเศรษฐกจิ นอกจากนัน้ การน้อมน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติสะท้อนให้เห็นสภาพจริง 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยนี้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สุภาพร มหาพลตระกูล (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตแห่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผู้เรียนมีความเห็นว่า 

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ์และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษา

วจิยัในเวลาต่อมาโดยได้ให้ความสนใจในการน�าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต โดย

เฉพาะการเรยีนรูข้องนกัศึกษาทีศ่กึษาด้านวชิาชพีคร ูซึง่จะ

เป็นผูส้อนหรอืเป็นผูป้ลูกฝังความรู ้ควบคูค่ณุธรรมจริยธรรม

ในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงรายวิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศลิปากร ทัง้นี ้คณะผูว้จิยั คอื มาเรยีม นลิพนัธุ์ 

และคณะ ได้น�ารูปแบบไปทดลองใช้ ผลการทดลองใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พบว่า นกัศึกษามคีวามสามารถในการจดัท�าหน่วย

และแผนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ได้ในระดับดีมาก

รปูแบบการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีได้ศึกษาวิจัยหรือ

พัฒนาขึ้น จึงเป็นรูปแบบที่ควรแก่การน�าไปขยายผลสู ่

การปฏิบัติโดยเฉพาะนักศึกษาหรืออาจารย์ ควรถือเป็น 

แบบอย่างในการน�ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการ

สืบสาน พัฒนาให้มีการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 59

วารสารวิชาการ

ยั่งยืนก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา
1. หน่วยงานหรอืส�านกังานควรน�าผลการวจิยัไปเป็น

แนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาอุดมศึกษา

2. หน่วยงานหรือส�านักงานควรน�าผลการวิจัยไป

เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาหรือใช้ในฝ่ายกิจการ

นักศึกษาทุกระดับ

3. สถาบันอุดมศึกษาควรน�าผลการวิจัยไปสู่การ

ปฏิบัติโดยคัดเลือกประเด็นหรือข้อที่สอดคล้องกับบริบท

ของสถาบันไปพัฒนาเป็นดัชนีบ่งชี้สู่การปฏิบัติ

4. สถาบันอุดมศึกษาควรน�าผลการวิจัยไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษา

5. สถาบนัอดุมศึกษาควรน�าผลการวจิยัไปพฒันาเป็น

คู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไป
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

1. ควรจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่คณาจารย ์

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวคดิของแผนพฒันาอดุมศกึษาหรอืแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ

2. ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้

โดยมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลง

ในหลักสูตรฝึกอบรม

3. ควรมีการจัดฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อผดุงหรือ

พัฒนาความเป็นพลเมอืงทีดี่โดยการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจัิยในครัง้ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปก�าหนด

เป็นปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ของสถาบัน

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การจัดการความรู้โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีโดยการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเป็นพลเมืองที่ดีโดยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

6. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการขับเคล่ือนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีวิจัยเชิงอภิมาณ 

(Meta analysis) อันเป็นการมองภาพรวมระดับประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความเมตตา 

นเุคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.ส�าเริง บุญเรอืงรตัน์ ทีป่รกึษา

โครงการวิจัยซ่ึงผู ้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยอธิการบดี 

อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัย  

ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ขอขอบคุณส�านักวิจัย รวมทั้ง 

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และอาจารย์ ดร.วรสิทธ์ิ  

รัตนวราหะ ท่ีได้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลท�าให้งานวิจัยส�าเร็จ

ลุล่วงตามความมุ่งหมายทุกประการ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี60
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