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การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางตัวบงช้ีและเกณฑในการวิเคราะหหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) วิเคราะหหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาหลักสูตรและสรางรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ4) ประเมินผลการทดลองใชรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสรางขึ้น  

 
งานวิจัยนี้ใชการศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางตัวบงช้ีและเกณฑตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะห
หลักสูตร และนําผลการวิเคราะหหลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและสรางรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองใชรายวิชาคือแบบสอบถามความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาพยาบาล แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล   
การประเมินผลตามความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาพยาบาลระหวางการเรียนการสอน และแบบประเมินผลการจัดการเรียน  
การสอนรายวิชา  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ตัวบงช้ีและเกณฑในการวิเคราะหหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแบบรูบริคสคอริง (Rubric scoring) 

ประกอบดวย 5 ดานคือ ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ดานความรู และดานคุณธรรม  
และเมื่อนําตัวบงช้ีและเกณฑเหลาน้ีมาใชในการวิเคราะหหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 ของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พบวาปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรไมปรากฏตัวบงช้ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดาน 
ความพอประมาณ 2 ตัวบงช้ี และดานความมีเหตุผล 1 ตัวบงช้ี จึงไดพัฒนาปรัชญา วัตถุประสงคหลักสูตร และไดสรางรายวิชาขึ้น  
1 วิชาชื่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพยาบาล เปนวิชาที่บูรณาการเน้ือหาของการพยาบาลกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ จํานวน 2 หนวยกิต และทดลองใชในนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 

การทดลองใชรายวิชาที่สรางขึ้นมาในเวลา 1 ภาคการศึกษา พบวา 
1. ความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพยาบาลดีกวากอนการเรียนการสอน 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพยาบาลอยูในระดับดีมาก 
3. ความรูและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินผลตามความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา

พยาบาลระหวางการเรียนการสอนมีดานคุณธรรม และดานความพอประมาณนอยกวาดานอื่น 
4. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพยาบาลอยูในระดับดีมาก 
จากผลการวิจัยสามารถนําตัวบงช้ีและเกณฑการวิเคราะหหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

วิเคราะห และพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน 
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              The objectives of this research were: 1) to develop indicators and criteria for the 
curriculum analysis in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy; 2) to analyze the 
Bachelor Degree’s of Nursing Science programme of Praboromarajchanok Institute, Ministry of 
Public Health, in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy; 3) to develop a new 
course of nursing curriculum in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy; and; 4) to 
evaluate the trial use of this newly developed course in the Bachelor of Nursing Science 
programme. 
 
              This research studied the fundamental principles of the Sufficiency Economy Philosophy 
and interviewed the experts in order to develop indicators and criteria for the curriculum analysis. 
The instruments used for the new course implementation were 1) Students’ Understanding of the 
Sufficiency Economy Philosophy Questionnaire, 2) Students’ Performance Evaluation according 
to the Sufficiency Economy Philosophy, 3) Students’ Authentic Evaluation, and 4) Students’ 
Course Evaluation. The data were analyzed using mean and standard deviations.  
 
              The rubric scoring indicators and criteria for the curriculum analysis in accordance with 
the Sufficiency Economy Philosophy were composed of five areas: moderation, reasoning,  
self immunity, knowledge, and moral. The results of the curriculum analysis found that two 
moderation indicators and one reasoning indicator were not presented. The new two-credit nursing 
professional course titled “Nursing and Sufficiency Economy Philosophy” was created and 
delivered to third year nursing students for one semester.     

The results at the end of teaching the new course were as follow: 
1. The students’ understanding of the Sufficiency Economy Philosophy was improved. 
2. The students’ performance in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy 

was at an excellent level. 
3. The students’ authentic evaluation of knowledge and behaviors were weak in the areas 

of moral and moderation.  
4. The students’ course evaluation was reported at an excellent level.  

              From the research results, the indicators and criteria of curriculum analysis in accordance 
with the Sufficiency Economy Philosophy can be applied to other curriculum analysis and 
curriculum development with the intent of instilling the Sufficiency Economy Philosophy in 
learners.     
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