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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้หลักสู ตร
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ปั ญหา และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้หลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุคลากรครู ผูป้ กครอง
นักเรี ยน บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ นการสอน วิทยากรท้องถิ่น และนักเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรครู ผูป้ กครองนักเรี ยน และนักเรี ยน
แบบรายงานพฤติกรรมตนเองของนักเรี ยน แบบประเมินการตรวจใบงานของนักเรี ยน และแบบ
สัมภาษณ์บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ นการสอน วิทยากรท้องถิ่น และผูบ้ ริ หาร ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ ง ปริ ม าณโดยการหาค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ วนข้อมู ล
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ด้านตัวป้ อนก่อนการใช้หลักสู ตรเศรษฐกิ จพอเพียง บุคลากรครู และ
ผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็ นระดับเห็นด้วยมาก ในด้านความพร้อมของนักเรี ยน บุคลากรครู เนื้ อหา
สาระของหลักสู ตร และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ นส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตร และมีความคิดเห็ น
ระดับ เห็ นด้วยปานกลาง ในด้านความพร้ อมของสื่ อการเรี ยนรู ้ ก่อนการใช้หลัก สู ตรเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่ วนด้านกระบวนการในการใช้หลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย
มาก ในด้านกระบวนการวัดผลประเมินผล กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ วนการ
นิ เทศติดตามการใช้หลักสู ตรมีค วามคิ ดเห็ น ระดับเห็ นด้วยปานกลาง และด้านผลผลิ ตจากการ
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ใช้หลักสู ตร บุคลากรครู และผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็ น ระดับเห็ น ด้วยมาก ในด้านการมี ส่วนร่ วม
ในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และมี ความคิดเห็ นระดับเห็นด้วยปานกลาง
ในด้านการนาเอาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน และความรู ้ ความเข้าใจ
เรื่ องการรวมกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และเมื่อศึกษาจากแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของ
นักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิเป็ นบางครั้งมากที่สุด โดยมีการปฏิบตั ิมากในด้าน
การวางแผนการใช้จ่าย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่ วนพฤติกรรมที่นกั เรี ยนไม่เคยปฏิบตั ิเลย คือ
การเผยแพร่ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และจากการประเมินการตรวจใบงานของนักเรี ยน
ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดี
ด้านความพึงพอใจในการใช้หลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า บุคลากรครู ผูป้ กครอง
นักเรี ยน มีความพึงพอใจระดับเห็นด้วยมาก ส่ วนนักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับเห็นด้วยปานกลาง
บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนการสอน วิทยากรท้องถิ่น และผูบ้ ริ หาร มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตร
เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยน พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่ วม
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และความมีคุณธรรมตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยงั ไม่พึงพอใจในเรื่ อง การเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ ว นปั ญ หาการใช้ห ลัก สู ตรที่ พ บ คื อ นัก เรี ย นไม่ ส ามารถน าความรู ้ ค วามเข้า ใจไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน ครู ดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนไม่ทวั่ ถึ ง และครู บางคนไม่ปฏิ บตั ิตนเป็ น
แบบอย่า งให้ แ ก่ นัก เรี ย น ผู บ้ ริ ห ารไม่ นิ เทศติ ดตามการใช้ห ลัก สู ต รอย่า งสม่ า เสมอ โรงเรี ย น
ขาดแคลนสื่ อการเรี ยนรู ้ และงบประมาณในการจัดทาโครงการต่าง ๆ
ข้อ เสนอแนะในการใช้ ห ลัก สู ต ร ควรเน้ น ให้ ผู ้เ รี ยนน าหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปประยุกต์ใช้จริ งในชี วิตประจาวัน และเผยแพร่ แก่ชุมชน ให้ครู ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้แก่
นัก เรี ย น สอดส่ องดู แ ลพฤติ ก รรมนัก เรี ย นอย่า งใกล้ชิ ด และเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้ค้น คว้า
หาความรู ้ ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสื่ อการเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ นที่มีความหลากหลาย ทันสมัย โดยอาศัย
ความร่ วมมือจากชุมชนและวิทยากรท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการใช้หลักสู ตรให้มากขึ้น
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ABSTRACT

This research was survey research. The objectives were to evaluate the use of the
Sufficiency Economic Curriculum of Mueang Mae Hong Son Municipal School, and to
study the level of satisfaction, the problems and the suggestions about teaching - learning
activities when using the sufficiency economic curriculum. The target group and sample of the
research consisted of administrators, teachers, parents, instructional supporting personnel, local
experts and students. Tools for collecting data were an opinion questionnaire for teachers, parents
and students, an evaluation form of students’ work, and interviews of instructional supporting
personnel, local experts and administrators. The quantitative data was analyzed by frequency,
percentage, mean and standard deviation. Meanwhile, content analysis was used to analyze the
qualitative data.
The findings were as follows; before using the sufficiency economic curriculum,
administrators and teachers had strong opinions about the readiness of students, the teachers, the
contents and the supporting environment for using the course. They had moderate opinions about
the readiness of instructional media before using the curriculum. For the process of the
implementation of the sufficiency economic curriculum, evaluation and teaching-learning
processes were agreed at high level. They agreed on supervision of using the course at
a moderate level. About the results after the course, they agreed on it at a high level. About the
participation of natural sources and environment the conservation they agreed at a high level, and
they agreed at a moderate level about the use of the sufficiency economy course applied to
lifestyle, and knowledge including understanding of the associations’ assembly in the
community. For the study of the self-behavior reports of students, they had extreme casual
practical behavior in expenditure plan and conservation were practiced. Publicity of sufficiency
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economy theory was the behavior they didn’t do. Evaluation by checking of students’ work
sheets following learning units, found that most students were evaluated at a good level.
For the level of satisfaction with using the curriculum; teachers, and parents were
satisfied at a high level. But students were satisfied at a moderate level. Instructional supporting
personnel, local experts and administrators were satisfied with curriculum implementation of
students’ knowledge and understanding about sufficiency economy theory, concerning
participation of environment conservation, the expenditure plan and virtue following sufficiency
economy theory, but were not satisfied with publicity of sufficiency economy theory.
Problems of using the curriculum were as follows. The students cannot apply their
knowledge in daily life, teachers didn’t pay attention thoroughly and some teachers were not the
models for students to follow. Administrators didn’t continuously supervise the school and
there was a lack of instructional media and budget.
The suggestions for using curriculum were as follow; there should be the focus on
students to apply the sufficiency economy theory with their daily life and disseminate to the
community. Teachers should be typical performers, examine students’ behavior thoroughly, give
them a chance to study themselves from several local and modern instructional media with the
cooperation of the community and local experts, including spending more time to use the
curriculum.

