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การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ  กลุมตัวอยางประชากรประกอบดวย ครูศิลปศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่  4-6   ในโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ  จํานวน  103  คน  และครูศิลปศึกษาเช่ียวชาญดาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  10  คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  และวิเคราะหเน้ือหา 

 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ครูศิลปศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ดานการเตรียมการสอนควรศึกษาแนวคิด

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เทคนิควิธีสอนควรจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนควรประยุกตใชสื่อท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น  

2.  ครูศิลปศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  ดานครูศิลปะควรจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียน

ใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนควรไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย  แนวคิดการปฏิบัติตนตาม

หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตรควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู

ตางๆ  ดานจุดประสงคการเรียนการสอนควรใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดานการกําหนด

เน้ือหาสาระควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกสาระการเรียนรูที่ตองการศึกษาตามความถนัด  และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมทัศนศิลปที่มีความหลากหลายครอบคลุมกิจกรรมตางๆ   

3. ครูศิลปศึกษาเช่ียวชาญดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดเห็นวา  การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ควรนําวิชาศิลปศึกษามาบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนําไปจัดทําเปนแผนจัดการเรียนรู  และ
ควรวางแผนขั้นตอนการทํางานกอนจัดทําหลักสูตร  นักเรียนควรไดเรียนวิชาศิลปศึกษาโดยสอดแทรกเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเขาไป  ในดานกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนควรไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูจริงในชุมชน  สามารถ

ประยุกตใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นมาสรางสรรคผลงานศิลปะ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู  ควรสังเคราะหความรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและทําความเขาใจ  ในดานการวัดและประเมินผล  ครูผูสอนควรวัดและประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  โดยวิธีการอันหลากหลาย  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนไมมีความรูความเขาใจในเร่ือง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมองไมเห็นความสําคัญ  ไมมีการวางแผนการทํางาน   

         4.  ครูศิลปศึกษาและครูศิลปศึกษาเชี่ยวชาญดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดใหขอเสนอแนะวา  การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนควรจัดใหมีความหลากหลายและสรางบรรยากาศใหเหมาะแกการเรียนรู  และนักเรียนควรไดศึกษาหาความรู

จากแหลงเรียนรูจริงในชุมชน  สามารถประยุกตใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นมาสรางสรรคผลงานศิลปะ  โดยท่ีนักเรียนได

ปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน  รูขั้นตอนการทํางานอยางถูกตองและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง  รวมถึงนักเรียนควรไดพฤติกรรมอัน

พึงประสงคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

ภาควิชา         ศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา ลายมือชื่อนิสิต  

สาขาวิชา       ศิลปศึกษา   ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก  
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The  purpose  of  this  research  was  to  study  on  Integration  of  the  sufficiency  economy  philosophy  in  art  

education  instruction  in  elementary  schools  in  the  northern region.  The  research  sampiling  were  103  art  teachers  

and  10  art teachers  who  expert  at  Philosophy of the “Sufficiency Economy”  The  research  instruments  were  the  

questionnaire  and  interview  form.  The  collected  data  were  analayzed   by  means  of  percentage,  arithmetic  mean,  

standard  devition,  and  content  analysis  technique. 

 

The result of the research   were revealed that 

1.  The majority of art teachers have concurred  with the highest  level in terms of teaching preparation that it 

should be fully integrated while teaching methodology should engage learning atmosphere conductive to the study of 

Sufficiency Economy concept. In addition, learning materials should be made from local and natural resources. 

2.  The majority of art teachers agree upon with a high level that they should arrange learning activities to 

develop student’s performance by following the principle of Sufficiency Economy. Students should have a sound 

understanding of the said concept and school curriculums should include the Sufficiency Economy philosophy to be 

incorporated with other fields of study.  In terms of learning objectives, art teachers should educate the students to realize the 

significance of the said idea. The students should also be provided with the opportunity to participate in any areas of 

discipline in which they are interested.  In addition, learning activities should include various visual arts exhibitions covering a 

wide range of study. 

3.  The  art  teachers  with strong expertise regarding the principle of Sufficiency Economy have expressed their 

views that to develop and improve learning activities requires the art subject to be integrated with the said principle by 

implementing it with the teachers’ teaching plans while prudent preparation before creating school curriculums is also 

recommended. Art teachers should embrace the said concept to lecture to the students. Moreover, the students should be 

able to acquire knowledge from learning sources available in their community and be able to make use of local materials to 

create artistic piece of art. In terms of leaning activity process, the concept of Sufficiency Economy should be synthesized 

and be thoroughly understood while the assessment and evaluation should follow the concept of students’ desirable 

attributes which can be done through several procedures. Learning and teaching management difficulties arise out of the art 

teachers who possess no comprehensive knowledge and understanding of the principle of Sufficiency Economy, lack the 

concept appreciation and teaching plans. 
4. The art teachers  and the  Philosophy of  the Sufficiency  Economy expert suggest  that  instructional 

management in school should be various learning resource and the atmospheres are proper with learning objective. The 

students should get real experience from real learning resource in community; students can create artwork from community 

devices by practical part; knowing work procedure and continuing held the activities include that the students should get 

positive behavior in the theory of Philosophy of the sufficiency Economy and they can adapt to daily life.    
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