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ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. (A STUDY OF UNDERSTANDING AND PRACTICE OF 

TEACHERS IN SUFFICIENCY ECONOMY BASED PILOT SCHOOLS)                 
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             การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจของครูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในดาน 1) ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเพื่อศึกษาการปฏิบัติของครูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดาน 1) การไดรับความรู

เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การนําความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

3) การขยายผลเพื่อเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแรกคือ การพัฒนาเคร่ืองมือ โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา กรณีศึกษา คือ โรงเรียนแกน

นําการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาคอยางละ 1 โรงเรียนดวยการ

เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบวิเคราะหเอกสาร วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติบรรยาย ขั้นตอนที่สองคือ การสํารวจ โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ ครูในโรงเรียน

แกนนําการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 192 คน ใชการสุมแบบแบงช้ัน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ

แบบวัด วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows 

            ผลการวิจัยพบวา 

 1. ดานความเขาใจ  

                      1.1 ครูมีความเขาใจดานความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมในระดับ   

ปานกลาง  โดยดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีและเงื่อนไขความรูมีความเขาใจในระดับสูง 

                       1.2 ครูมีความเขาใจดานการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมในระดับสูง 

                 2. ดานการปฏิบัติ 

                     2.1 ครูมีการปฏิบัติดานการไดรับความรู โดยการสรางความตระหนักและเขาใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดี 

                     2.2 ครูมีการปฏิบัติดานการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการดําเนินชีวิต อยูในระดับพอใช 

                     2.3 ครูมีการปฏิบัติดานการขยายผลเพ่ือเผยแพรอยูในระดับพอใช มีเพียงดานความสัมพันธกับ

ผูเรียนท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับดี 
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 The purposes of this research were to study the understanding of teachers about sufficiency 

economy in the following aspect; 1) meaning of sufficiency economy 2) sufficiency economy application 

and to study performance of teachers concerning sufficiency economy in the sense of 1) 

acknowledgement about sufficiency economy 2) applied utilization of sufficiency economy 3) effect 

expansion in order to disseminate sufficiency economy. Data collections were two stages, the first stage 

was the development of instrument by qualitative data from multi-case study. The participants in 

qualitative method were two sufficiency economy integration based pilot schools; one school in Bangkok 

and one school in regional area by purposive selection. The methods employed in research were 

observation, interview, and documentary analysis. The data were analysed through the use of 

descriptive statistics. The second stage was the survey by quantitative data. The samples were from 

stratified random sampling. The participants were 192 teachers in sufficiency economy integration 

based pilot schools. The method employed in research was questionnaire. The data were analysed 

through the use of SPSS for Windows. 

The research results were as follows: 

1. The aspect of understanding 

      1.1 Overall, The level of teachers’ understanding in meaning of efficiency economy was in 

moderate level. By the aspects about containing good self immunity and knowledge condition were in high level. 

                     1.2 Overall, The level of teachers’ understanding in aspect of sufficiency economy 

application was in high level. 

                  2. The aspect of practice 

                      2.1 Teachers’ practice about acknowledgement by forming awareness and understanding 

in sufficiency economy was in good level. 

                      2.2 Teachers’ practice in aspect of applied knowledge application including instructional 

management, student developing activity and living was in the fine level. 

                      2.3 Teachers’ practice about the effect expansion for dissemination was in fine level, only 

the practice about students relation promotion was in good level.  
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