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               การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความเขาใจของบุคลากรภายในโรงเรียนเก่ียวกับคุณธรรมนําความรูตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปดําเนินการปฎิบัติใหเกิดแกนักเรียน 2) ศึกษาและนําเสนอแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมนํา

ความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยศึกษาในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 97 แหง ดวยแบบสอบถาม และในโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา ป 2550 จํานวน 9 แหง จาก 

97 แหง ดวยการศึกษาเอกสารเบื้องตนของโรงเรียน การสัมภาษณและการสนทนากลุม ผลการศึกษามีดังน้ี 

               1) บุคลากรมีความเขาใจความหมายของคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลายแนวคิด 

สวนใหญเขาใจวาหมายถึง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตเรียบงาย ไมฟุงเฟอ มีความพอประมาณ 

มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันท่ีดี ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผูท่ีมีคุณธรรมนําความรูตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเขาใจวาคือ 8 คุณธรรมพ้ืนฐาน และคุณธรรมอื่นๆ เชน อดทนอดกล้ัน พอเพียง

พอประมาณ สติปญญา  

               2) ดานการบริหารจัดการโรงเรียน มีนโยบาย การดําเนินการตางๆ มีการวางแผนและมีโครงการในการขับเคล่ือนสู

โรงเรียนท่ีสงเสริมคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดตั้งกิจกรรมโครงการตางๆ ข้ึนตามบริบทของโรงเรียน 

กิจกรรมโครงการมีมากนอยตางกันตามสภาพและความพรอมของโรงเรียน ในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาบุคลากร การจัดการ

เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของครู และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการท่ี

โรงเรียนนําเรื่องคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

               3) แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมี
การบริหารจัดการอยางเปนกระบวนการ มีการวางแผนนโยบายการอยางชัดเจนและเปนระบบ มีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

และจริงจัง กําหนดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของนักเรียนให

ชัดเจน มีการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ สรางเครือขายและแนวรวมในการ

พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของ

โรงเรียน สรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน โดยสรางแผนพัฒนาบทบาทของผูปกครองและชุมชน มีการจัดระบบการ

ติดตามประเมินผล ดานการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนกับบุคลากร พัฒนาบุคลากรใหมีองค
ความรูเก่ียวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําระบบการประเมินวิทยฐานะมาใชเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการ
เรียนการสอน ควรมีการสอนท่ีปลูกฝงคุณธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู เนนการปลูกฝงใหเกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา มีการศึกษา

จากแหลงเรียนรูตางๆ ภายนอกโรงเรียน จัดการสอนใหเกิดความตระหนัก เนนยํ้า ใหทําบอยๆ เปนประจํา สรางคุณธรรมหลัก 

เปนคุณธรรมรวม ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมีความหลากหลาย เนนใหนักเรียนเปนแกนนําหลัก และพัฒนานักเรียน

ในทุกมิติ มีการจัดทําโครงงานท่ีเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานอื่นๆ ไดแก การเปนแบบอยางท่ีดี การเริ่มปลูกฝง
คุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย ควรมีการสนับสนุนดานตางๆ จากกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการผลิตบัณฑิตดานครุศาสตร ศึกษาศาสตร ใหมีความรูในดานการวิจัยและพัฒนา 
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             This study’s objectives are: 1) to study school personnel’s understandings of virtue-led knowledge based on the 

philosophy of sufficiency economy which has been implemented among students; and 2) to study and present guidelines for the 

inculcation of such knowledge in basic education students. The settings of this study are ninety-seven public schools which are 

under responsibilities of Chonburi Educational Service Area Office 1. The analyzed data were gathered from those schools by 

questionnaires, and particularly from nine schools which were awarded leading morals-based schools in 2007 by primary 

documents available from the schools, interview, and focus groups. The study’s findings are as follows: 

               1) School personnel diversely develop understandings of the meanings of the virtue-led knowledge based on the 

philosophy of sufficiency economy. Most of them understand that it means life styles based on the philosophy such as living 

simply, spending money economically, self-sufficiency, reasonable behaviors and thinking, and promoting fine self-protection. 

Most of the personnel understand that morals and behavioral quality of people who acquire the virtue-led knowledge based on 

the philosophy of sufficiency economy are eight basic morals and others such as patience, self-sufficiency, and wisdom.  

               2) For school administration and management, the schools have policies, strategies, plans, and projects for promoting 

themselves to be schools that support the virtue-led knowledge based on the philosophy of sufficiency economy. However, each 

school has different projects and the various numbers of them, depending upon its condition and readiness with respect to its 

professional development, teaching and learning arrangement, learner development activities, teachers’ being good role 

models, and students’ behaviors after their schools’ employment of the virtue-led knowledge based on the philosophy of self-

sufficiency economy.  

               3) Guidelines for the inculcation of virtue-led knowledge based on the philosophy of sufficiency economy are 

discussed. For school administration and management, the schools should have procedural management and systematic and 

clear plans, continually and seriously carry on the plans, define the meaning of development of virtue-led knowledge based on 

the philosophy of sufficiency economy, organize various activities appropriate for the schools’ contexts, promote good 

relationships with the schools’ parents and communities around the schools, have plans for improving the roles of the parents 

and the communities, and develop monitoring and evaluating systems. For professional development, the schools should help 

their teachers become aware of the philosophy of self-sufficiency, and utilize it as a promotion requirement. For teaching and 
learning arrangement, the virtue-led knowledge should be integrated in all subject matters and inculcated in everywhere and 

every time, and various sources of learning outside the schools. Moreover, the schools should arrange teaching that repeat 

inculcation of basic morals, so that students become aware of them. For learner development activities, they should be various 

and learner-oriented, develop learners in all dimensions, and require learners to produce projects that emphasize the principles 

of the philosophy self-sufficiency economy. For others, they include teachers’ good role models, beginning the inculcation of the 

virtue-led knowledge in students at the kindergarten level, support from the Ministry of Education and other relating 

organizations, and produce teachers who have knowledge and skills in research and development.  
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