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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะด้าน
ความพอเพยีงของนกัเรียน 2) เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ด้านความพอเพียงของนักเรียน 3) เพือ่พัฒนาแนวทางการเสรมิสร้างคุณลกัษณะดา้นความพอเพียงของ
นักเรียน การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้าน
ความพอเพียงของนักเรียน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการเสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน และระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางคุณลักษณะด้านความพอ
เพียงของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหาร และ 
ครผููส้อน จำานวน 322 คน โดยใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู ิ(Stratified Random Sampling) 
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียง การประเมินแนวทางโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวับง่ช้ีการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน 
มีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 5 องค์ประกอบหลัก และ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 27 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ดา้นการดำาเนนิชวีติอยา่งพอประมาณ 6 ตวับง่ชี ้2) ดา้นการดำาเนนิชวีติอยา่งมเีหตผุล รอบคอบ 5 ตวับง่
ชี ้3) การดำาเนนิชวีติอยา่งมภีมิูคุม้กนัในตวัทีด่ ี5 ตวับง่ชี ้4) การประยกุตใ์ชค้ณุธรรมในการดำาเนนิชวีติ 6 
ตัวบ่งชี้ 5) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดำาเนินชีวิต 6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน พบว่าท้ังองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทุกด้านมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของสภาพที่พึงประสงค์คุณลักษณะ
ด้านความพอเพียงของนักเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ทั้งโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความ 
พอเพยีงของนักเรยีน สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ีมธัยมศกึษา เขต 19 ผลการวเิคราะหค์า่ดัชนคีวามตอ้งการ
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จำาเป็นปรับปรุง พบว่าด้านที่ต้องการจำาเป็นปรับปรุงอันดับแรก คือ ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมในการ
ดำาเนินชีวิต รองลงมา คือ ด้านการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ ด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดำาเนิน
ชีวิต ตามลำาดับ

ผลการประเมนิแนวทางการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะด้านความพอเพยีงของนักเรียน สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ, ด้านความพอเพียงของนักเรียน 

Abstract

This purposes of this research were: 1) to study factors and indicators of the  
sufficient character 2) to study the current and desirable situations of students’ sufficient  
character 3) to develop the guidelines for promoting students’ sufficient character. The research 
was designed into 3 phrases. Phrase 1 was to study factors and indicators of the sufficient 
character. Phrase 2 was to study the current and desirable situations of students’ sufficient 
character. Phrase 3 was to develop the guidelines to promote students’ sufficient character. 
Samples in phrase 1 were 5 experts. Phrase 2 contains 322 administrators and teachers 
randomed by stratified random sampling. Phrase 3 were 5 experts. The research instruments 
were the questionnaire with 5 rating scale and the appropriate evaluation form. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index.

The research finding indicated that

1. The sufficient character consisted of 5 factors and 27 indicators. The factors were: 
1) sufficient living including 6 indicators 2) rational and carefully living including 5 indicators 
3) immunity for living including 5 indicators 4) apply moral conducts for living including 6 
indicators,and 5) apply approrpriate knowledges for living including 5 indicators. Both factors 
and indicators were evaluated at the highest level of appropriateness. 2. The current situations 
of students’ sufficient character under the Office of Secondary Educational Service Area 19 
as the whole and each factors were the high level. 3. The development of the guidelines for 
students’ sufficient character under the Office of Secondary Educational Service Area 19 
The analysis of Modified Priority Needs Index was found the ranking of needs from highest 
to the lowest were 1) apply moral conducts for living, 2) sufficient living 3) immunity for living 
4) rational and carefully living, and 5) apply approrpriate knowledges for living.

The evaluation of the guidelines for students’ sufficient character were at the highest 
level of appropriateness and high level of feasibility.

Keywords: Developing the Guidelines, Promote Students’ Sufficient Character 
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บทนำา

การอยู่อย่างพอเพยีง เป็นแนวทางการดำาเนิน
ชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยปวงชนชาวไทย 
พระองค์มีพระราชดำารัสถึงแนวทางการพัฒนาบน
หลักแนวคิดการพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี 
พอกิน พอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การ
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรง
เตือนสติประชาชนไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการ
พัฒนาอย่างมีขั้นตอน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาและ
การมีคุณธรรมเป็นกรอบปฏิบัติในการดำารงชีวิต 
รวมถงึการจดัการศกึษาควรมุ่งเนน้การปฏบัิติ เพือ่
สรา้งทกัษะอาชพีให้กบันกัเรยีน โดยการบูรณาการ
การเสริมสร้างคณุลกัษณะดา้นความพอเพียงสูก่าร
ปฏิบัติให้เป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชา ในส่วนของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนนั้นควรมุ่ง
เน้นการกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียน 
และชุมชนที่ตั้ง ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำาเป็นอย่างมี
เหตุผลและมีภูมิคุม้กนัในดา้นตา่งๆ โดยการดำาเนนิ
กิจการต้องนำาไปสู่ความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น ส่ง
เสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้อยา่งรอบคอบ ระมัดระวงั 
ฝึกการทำางานร่วมกันกับผู้อื่น มีคุณธรรมมี ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
อดทน มีความพากเพยีร มวีนิยั มสีมัมาคารวะ รูจั้ก
ทำาประโยชนใ์หก้บัสงัคม รว่มดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม
และสบืสานวฒันธรรมไทย ตามความเหมาะสมใน
แตล่ะระดบัและรปูแบบการเรียนรู้ของแตล่ะโรงเรียน 
ดงันัน้ กระทรวงศึกษาธกิารจงึมนีโยบายปฏรูิปการ
ศกึษา โดยยดึคณุธรรมนำาความรู้ มุ่งม่ันขยายโอกาส
ทางการศกึษาใหเ้ยาวชนไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพ
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยคำานึงถึงการพัฒนา
ผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น ครอบคลมุทัง้ดา้นพฤตกิรรม 
จิตใจ และสติปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแล้ว ยังต้องส่ง
เสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตสำานึก
ในคุณค่าการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งในปัจจุบันการ
ศึกษาไทยได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะด้านความพอเพียง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ 2542: 13-14) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดน้ำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาสูก่ารจดัการศกึษาเพือ่พฒันานกัเรยีนให้
รูจ้กัใชช้วีติอยา่งพอเพยีง เห็นคณุคา่ของทรพัยากร
ต่างๆ ฝกึการอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งเอือ้เฟ้ือเผือ่แผแ่ละ
แบง่ปนั มจีติสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้มและเหน็คณุคา่
ของวัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของความ
เปน็ไทยซึง่สอดคลอ้งกับจดุมุง่หมายและคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องหลกัสตูร ทีมุ่ง่พฒันานกัเรยีนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายที่สนองหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คอื ผูเ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วนิยัและปฏิบตัติามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา
หรอืศาสนาท่ีตนนับถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และกำาหนดไวใ้นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
ข้อที่ 5 จากจำานวน 8 ข้อ คือ “อยู่อย่างพอเพียง” 
การอยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ 
ได้แกข่อ้ 1 ดำาเนนิชวีติอยา่งพอประมาณ มเีหตผุล 
รอบคอบ และมีคุณธรรม ซึ่งมีพฤติกรรมบ่งชี้ เช่น 
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ 
ฯลฯ อยา่งประหยดั คุม้คา่ และเกบ็รกัษาดแูลอยา่งด ี
รวมทัง้การใช้เวลาอยา่งเหมาะสม ใชท้รพัยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อยา่งด ีปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ 
มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำาผิด ข้อ 2 
มภีมูคิุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพ่ืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ซึ่งมีพฤติกรรมบ่งชี้ เช่น วางแผน
การเรียน การทำางานและการใช้ชีวิตประจำาวันบน
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พืน้ฐานของความรู ้ขอ้มลูขา่วสารและรูเ้ท่าทนัการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ยอมรบั
และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ด้วยเหตุน้ีจึงควรให้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับ
เคลื่อนการสร้างอุปนิสัย หรือคุณลักษณะด้านพอ
เพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมต่อ การขยาย
ผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (แนวทาง
การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551: 6-9)

บริบทท่ัวไปของสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้ให้ความสำาคัญและ
ตระหนกัถงึสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยการมุง่พฒันา
ในดา้นคณุลักษณะด้านความพอเพยีงของนกัเรียน
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 19 โดยได้มี
การกำาหนดหลกัการบรหิารเนน้ใหเ้หน็หลกัของการ
พฒันาโดยบรูณาการหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
เข้าร่วมด้วย คือ การกำาหนดในด้านของวิสัยทัศน์ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
เปน็องคก์รทีม่รีะบบบรหิารจดัการทนัสมยั ขับเคลือ่น
คณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดม้าตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาค
สว่นตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใน
ปี 2559 และ ในด้านกลยุทธ์ข้อที่ 2 ได้กล่าวถึง
การกำาหนดกลยทุธ์ การปลูกฝงัคณุธรรม จรยิธรรม 
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Moral and Ethics) 

จากความสำาคญัดงักลา่วผู้วจิยัในฐานะครู
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มี
ความตระหนกัถงึความสำาคญั ในเรือ่งของการศกึษา
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพึ่งประสงค์ของคุณลักษณะ
ดา้นความพอเพยีงของนกัเรียน ว่าเป็นอยา่งไร และ 
การหาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้าน
ความพอเพียงของนักเรียน เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
เขต 19 มีคุณลักษณะด้านความพอเพียง โดยให้
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักในความ

สำาคัญของการดำาเนินชีวิต การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน จึงได้
ทำาการศกึษาวจิยั เรือ่ง “การพัฒนาแนวทางการสง่
เสริมคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
ขึน้เพือ่การศกึษาทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืตอ่ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบและตวับง่ชีข้อง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของคุณลักษณะด้านความพอเพียงของ
นักเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
เขต 19

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19

ขอบเขตของการวิจัย

การวจัิยในครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดก้ำาหนดขอบเขต
ตามระยะการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้ของคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.1 แนวทางการพฒันาการวดัและประเมนิ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551ของ สำานกั
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
(2551: 32-37)

1.2 การพัฒนาการดำาเนินงานเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม อำาเภอภักดี
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ชมุพล จงัหวดัชยัภมู ิ(ชยัวรงค ์เวยีงพล. 2555: 7)

1.3 แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ถานศึกษาของระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 13) 

1.4 การพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
อยูอ่ยา่งพอเพียง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ของ ธน 
เทพปิตุพงศ์ (2555: 57-58) 

1.5 เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ของ 
โครงการวจิยัเศรษฐกิจพอเพียงสำานกังานทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ (2552: 11) 

1.6 รา่งแนวทางการจดักระบวนการจดัการ
เรยีนรูต้ามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนด้านอยู่
อย่างพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่6 ของสำานกัวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษาสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน (2555: 2-3) 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
เปน็กรอบแนวคดิ การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของ
การเสริมสร้างคณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงดงัตอ่
ไปนี้ 1. การดำาเนินชีว ิตอย่างพอประมาณ 2. การ
ดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ 3. การดำาเนนิ
ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4. การประยุกต์ใช้
คุณธรรมในการดำาเนินชีวิต และ 5. การประยุกต์
ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดำาเนินชีวิต

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะด้านความพอเพียง
ของนักเรยีน สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 19

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน 1) การดำาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ 2) การดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
รอบคอบ 3) การดำาเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี 4) การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดำาเนิน
ชีวิต 5)การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการ
ดำาเนินชีวิต

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จำานวน 52 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 228 
คน และครูผู้สอน 1,783 คน

 2.1.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ จำานวน 25 
โรงเรยีน เปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีน จำานวน 93 คน และ
ครูผู้สอน จำานวน 378 คน

 2.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 
19 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 95 
คน และครูผู้สอน จำานวน 648 คน

 2.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวน 
3 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 15 คน 
และครูผู้สอน จำานวน 226 คน

 2.1.4 โรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษ จำานวน 
5 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 25 คน 
และครูผู้สอน จำานวน 531 คน

รวมประชากร 2,011 คน เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน 228 คน และครูผู้สอน 1,783 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครผูู้สอน สงักัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
19 โดย กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
Krejcie and Morgan อ้างอิงมาจาก (บุญชม ศรี
สะอาด. 2554: 43) จากจำานวนครูทั้งหมด เทียบ
สัดส่วนของแต่ละขนาดโรงเรียนแล้ว ดังนี้

 2.1.1 โรงเรียนขนาดเลก็ เปน็ผูบ้ริหาร
โรงเรยีน จำานวน 15 คน และครผููส้อน จำานวน 60 
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คน

 2.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง เป็นผู้
บริหารโรงเรียน จำานวน 15 คน และครูผู้สอน 
จำานวน 104 คน

 2.1.3 โรงเรยีนขนาดใหญ ่เปน็ผูบ้รหิาร
โรงเรียน จำานวน 2 คน และครูผู้สอน จำานวน 37 
คน

 2.1.4 โรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษ เปน็ผู้
บรหิารโรงเรยีนจำานวน 4 คน และครผููส้อน จำานวน 
85 คน

รวมกลุ่มตัวอย่าง 322 คน เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน 36 คน ครูผู้สอน 286 คน

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเสริม
สร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.1 ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยดัชนีความต้องการจำาเป็น
ปรบัปรงุ (PNI modified) และนำาขอ้มลูมาทำาแบบ
สัมภาษณก์ารหาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ด้านความพอเพียงของนักเรียน

1.2 ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เปน็เลศิเกีย่วกบัการพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนักเรยีน จำานวน 
3 โรงเรียน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 3 คน ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จาก 3 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น
จำานวน 9 คน

3. ยกร่างแนวการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักดัเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 แล้วนำาเสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทำาหน้าท่ีประเมิน
แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความ
พอเพียงของนักเรียน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 (โดยประเมินความเหมาะสม 
/ความเป็นไปได้) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
เลือกแบบเจาะจง

4. ได้แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดัเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้วิจัยเผยแพร่ผล
การวิจัยให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการพฒันาแนวทาง
การเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่งเป็นการวิจัยและ
พฒันา (Research and Development) เพือ่ศึกษา
องคป์ระกอบการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดา้นความ
พอเพียง สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอ
เพียงของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยดำาเนิน
การเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาองคป์ระกอบและตัวบง่ชี้
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 

ระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึ
ประสงคค์ณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรียน 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
19 

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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รายละเอียดแต่ละระยะของการวิจัยการ
พฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดา้นความ

พอเพยีงของนักเรียน สงักดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้

ภ�พประกอบ 1 แสดงระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่ได้

9 

 

 รายละเอียดแตละระยะของการวิจัยการพัฒนาแนวทางการเสริมสรางคุณลักษณะดาน
ความพอเพียงของนักเรียน สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ดังนี ้
 
ระยะการวิจัย       ขั้นตอนการดําเนินการ  ผลที่จะได 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การศึกษา
องคประกอบและตัวช้ีวัด ไดองคประกอบและตัวช้ีวัด 

1.นําองคประกอบและตัวช้ีวัดที่ไดจากระยะที่ 1 มา
สรางเปนแบบสอบถามสภาพปจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค และแบบตรวจสอบรายการแนวทางการ
เสริมสรางคุณลักษณะพอเพียงของนักเรียน 
2. เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร และครู 
จํานวน 322 คน 
3.วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคคุณลักษณะ
พอเพียงของนักเรียน  
 

2. การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค ของการ
เสริมสรางคุณลักษณะ
พอเพียงของนักเรียน 

ทราบสภาพปจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงคการ
เสริมสรางคุณลักษณะ
พอเพียงของนักเรียน 

3.การพัฒนาแนวทางการ
เสริมสรางคุณลักษณะ
ดานความพอเพียง 

1.วิเคราะหหาคาดัชนีความตองการจําเปนและจัดลําดับความ
ตองการจําเปน 
2. ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเก่ียวกับการการ
เสริมสรางคุณลักษณะดานความพอเพียงของนักเรียน จํานวน 
3 โรงเรียน 
3. รางแนวทางการเสริมสรางคุณลักษณะดานความพอเพียง
ของนักเรียน 
4.ประเมินแนวทางระดมทุนของสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน 
 

3.ไดแนวทาง 
ทางการเสริมสราง
คุณลักษณะ
พอเพียงของ

ภาพประกอบ  1  แสดงระยะการวิจัย  ข้ันตอนดําเนินการ  และผลทีไ่ด 

1.ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ 
2.สังเคราะหองคประกอบและตัวช้ีวัดของ
คุณลักษณะดานความพอเพียงของนักเรียนที่ได
จากการศึกษาเอกสาร 
3.ประเมินความเหมาะขององคประกอบและตัวช้ีวัด
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียง
ของนักเรียน มีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 5 องค์
ประกอบหลัก และ มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 27 ตัวบ่ง
ชี้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการดำาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ 6 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการดำาเนินชีวิต
อย่างมีเหตุผล รอบคอบ 5 ตัวบ่งชี้ 3) การดำาเนิน
ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 5 ตัวบ่งชี้ 4) การ
ประยกุตใ์ชค้ณุธรรมในการดำาเนนิชวีติ 6 ตวับง่ชี ้5) 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีเ่หมาะสมในการดำาเนนิชวีติ 
6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้ของคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
พบว่าทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทุกด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปจัจุบนัของคณุลกัษณะ
ดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาเขต 19 ทัง้โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 19 ผลการ
วเิคราะหค่์าดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ปรบัปรุง พบ
วา่ดา้นท่ีต้องการจำาเปน็ปรบัปรงุอนัดบัแรก คอื ดา้น
การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดำาเนินชีวิต รองลง
มา คอื ดา้นการดำาเนนิชวิีตอยา่งพอประมาณ ดา้น
การดำาเนนิชวีติอยา่งมภีมูคุ้ิมกันในตวัทีด่ ีดา้นการ
ดำาเนนิชวิีตอยา่งมเีหตผุล รอบคอบ ดา้นการประยกุต์
ใชค้วามรูท้ีเ่หมาะสมในการดำาเนนิชวีติ ตามลำาดบั

ผลการประเมินแนวทางการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ และความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวจัิยการพฒันาแนวทางการเสริม
สร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 มี
ประเด็นในการอภิปรายดังนี้

1. การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวับง่ชี้
การพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะด้าน
ความพอเพียงของนักเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการสังเคราะห์ได้องค์
ประกอบหลักทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์
ประกอบด้านการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ การ
ดำาเนินชีวิตในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบ การ
ดำาเนนิชวีติอยา่งมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีการประยกุต์
ใช้คุณธรรมในการดำาเนินชีวิต และการประยุกต์ใช้
ความรูท้ีเ่หมาะสมในการดำาเนนิชวีติ สว่นตวับง่ชี ้มี
ทั้งหมด 27 ตัวบ่งชี้ การสังเคราะห์องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการได้มา
ขององค์ปรกอบและตวับ่งชีไ้ดม้าจากการศกึษาและ
วเิคราะหจ์ากนักวชิาการหลายทา่นและสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นายสุพล แก้วหนองแสง (2554: 
91-93) ไดศ้กึษาการพฒันานกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านโนน
พุทรา อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทีมีความ
สำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่ในสงัคมยคุโลกาภวิฒันท์ี่
ประชาชนมุ่งเน้นการบริโภคนิยม ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนสภาวะเศรษฐกจิทีต่อ้งแขง่ขนักนั ทำาใหพ้อ่
แมไ่มม่เีวลาเอาใจใส่บตุร และครอบครวัซึง่เปน็ตน้
เหต ุปญัหาของสถานศกึษาสงัคม และประเทศชาต ิ
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่าง
พอเพียง ในด้านความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม

2. การศกึษาสภาพปจัจบัุนการเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพยีงของนกัเรยีน สงักดั



203วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้
คุณธรรมในการดำาเนินชีวิต (  = 3.87) ด้านการ
ดำาเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (  = 3.86) 
ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีเ่หมาะสมในการดำาเนนิ
ชวีติ (  = 3.79) ด้านการดำาเนนิชวีติอยา่งมเีหตผุล
รอบคอบ (  = 3.70) และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ ด้านการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ (  = 
3.67) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.49) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก
และมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การดำาเนนิชีวติอยา่งมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี(  = 4.58) 
ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีเ่หมาะสมในการดำาเนนิ
ชีวิต (  = 4.56) ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมใน
การดำาเนินชีวิต (  = 4.52) ด้านการดำาเนินชีวิต
อย่างมีเหตุผลรอบคอบ (  = 4.45) และ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการดำาเนินชีวิตอย่างพอ
ประมาณ (  = 4.35) ซึ่งการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่งึประสงค์ไดม้าจากการศกึษาสภาพ
จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอยา่งท่ีทำาการ
สุ่ม ครู และ ผู้บริหาร จำานวน 322 คน 

3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดา้นความพอเพียงของนกัเรยีน สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้จากการศึกษาจากนัก
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) แนวทาง
การพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551ของ สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 
32-37) (2) การพัฒนาการดำาเนินงานเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของ

นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม อำาเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ของ นายชัยวรงค์ เวียงพล 
(2555: 7) (3) แนวทางการนเิทศเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่สถานศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 
13) (4) การพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ของ นาย
ธน เทพปิตุพงศ์ (2555: 57-58) (5) เครือข่าย
เรยีนรูสู้ค่วามพอเพยีง ของ โครงการวจิยัเศรษฐกจิ
พอเพียงสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(2552: 11)  (6) ร่างแนวทางการจดักระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนด้านอยู่อย่างพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 2-3) มาเป็นองค์
ประกอบในระยะที ่1 และนำาคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานของสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
ในระยะที ่2 มาจดัลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความ
พอเพียงของนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต 19 โดยเรยีงลำาดบัความจำาเปน็จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดำาเนิน
ชวีติ การดำาเนนิชวีติอยา่งพอประมาณ การดำาเนนิ
ชวีติอยา่งมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีการดำาเนนิชวีติอยา่ง
มีเหตุผลรอบคอบ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะ
สมในการดำาเนินชีวิต ตามลำาดับ โดยมีแนวทาง 
จำานวน 6 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์ สภาพ
แวดล้อม สถานท่ีตัง้ ทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือ
จัดกิจกรรมการที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
2) การให้ผูบ้ริหาร ครู มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
หลักการพอเพียง และสามารถปฏิบัติตนเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 3) การจัดบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 4) บูรณาการการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอ
เพียงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและสอด



204 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 3 September - December 2017

แทรกในการเรียนทุกกลุ่มสาระ 5) การออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงให้เหมาะ
สมกับช่วงวัยของนักเรียน 6) การออกแบบการจัด
กจิกรรมตอ้งเนน้กิจกรรมการฝกึปฏบิตัทิกัษะอาชพี 
ส่วนผลการประเมินการพัฒนาแนวทางการเสริม
สร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 พบ
ว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความเปน็ไปได้อยูใ่นระดับมาก ท้ังน้ีการพฒันา
แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอ
เพียง ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนเพราะมี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านของ นักเรียน ชุมชน 
และทรัพยากร จึงควรเลือกวิธการจัดกิจกรรม 
หรือ โครงการตามความเหมาะสม โรงเรียนควร
เป็นชมุชนทีม่วีฒันธรรมองคก์รและวถิชีมุชนทีใ่ชว้ถิี
พอเพียงในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน สนับสนุน เอื้อเฟื้อ ให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำา
กจิกรรมท่ีเกดิประโยชน์ตอ่สว่นรวม (มลูนธิโิรงเรยีน
รุ่งอรุณ. 2556: พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง) 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ครั้งต่อไป

จากผลการวจิยัคร้ังนีผู้ว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ
สำาหรบัการแนวทางการเสรมิคณุลกัษณะดา้นความ
พอเพยีงของนกัเรียน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้

1.1 เนื่องจากบริบทของแต่ละโรงเรียน
มีความแตกต่างกัน ลักษณะการจัดกิจกรรมจึงมี
ความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นควรคำานึงถึงด้าน
บริบทเป็นสำาคัญ 

1.2 การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร

สถานที่ สภาพแวดล้อม และจัดการแหล่งเรียนรู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมในการดำาเนินการ 

1.4 การกำาหนดบทบาท อำานาจหน้าที่ 
และภาระงานที่ชัดเจนของครูที่ปฏิบัติงาน 

1.5 เปิดโอกาสใหช้มุชน/ผูป้กครองไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการวางนโยบายและแนว

2. ข้อเสนอแนะเพือ่ก�รทำ�วจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนำาการ
พฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดา้นความ
พอเพยีงของนกัเรยีนนี ้ไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนใน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เพือ่เปน็การศกึษา
ความเป็นไปได้ และศึกษาว่าแนวทางการเสริม
สร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน
นี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่สนับสนุน 
หรอืผลกระทบท่ีบง่บอกถึงการพัฒนาและอปุสรรค
ตอ่การดำาเนนิงานของการพฒันาแนวทางการเสรมิ
สร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียน

2.3 ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นขององค์ประกอบของการพัฒนาแนวทาง
การระดมทนุเพือ่ให้การดำาเนนิงานมคีวามถกูตอ้ง
และสมบูรณ์มากขึ้น

2.4 ควรมีการสังเคราะห์รูปแบบการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุลักษณะอนั
พึงประสงคต์ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
โรงเรยีนตา่งๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัหรอืโรงเรยีน
ที่มีการดำาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคณุลกัษณะอันพงึประสงคต์ามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ได้ต้นแบบในการนำาไป
ปฏิบัติจริงแก่สถานศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ
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