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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยได้เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอ

เพยีง โดยบรูณาการเรียนรูจ้ากการฝกึปฏบัิติการการปลกูพชืผกั สมนุไพร มกีารดแูลรักษา การเกบ็ผลผลติ 
การแปรรปู และการจำาหนา่ยผลผลติที ่ไรซ่ซีี ่หรอื ซซีีฟ่ารม์ (CEECE Farm) เปน็การศกึษารายกรณนีสิติ
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โดยการบูรณาการกับรายวิชาในสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน ได้แก่ รายวิชานิทานและ
วรรณกรรมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั รายวชิาภาษาไทยและการ รูห้นงัสอืสำาหรบัเดก็ปฐมวยั รายวชิาการศกึษา
เอกเทศทางการศึกษาปฐมวยั และรายวชิาการประกนัคณุภาพทางการศกึษาปฐมวัย จำานวนทัง้หมด 104 
คน เป็นนิสิตชาย จำานวน 2 คน และเป็นนิสิตหญิง จำานวน 102 คนเครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 1) พื้นที่การลงปฏิบัติการเรียนรู้การปลูกพืชผัก บริเวณหลังอาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) การเขียนสะท้อนความคิด/ ความรู้สึกของนิสิตสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังสิ้นสุดการลงปฏิบัติการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำาเนิน
การแบง่เปน็ 3 ระยะ ไดแ้ก ่ระยะเตรยีมการ ระยะดำาเนนิการ และระยะเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัดำาเนนิ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการบรรยายและสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้

ผลการวจิยั พบวา่ 1. ปจัจยัสง่ผลกระทบกบัความสำาเรจ็/อปุสรรคของการเรยีนรูข้องนสิติ ไดแ้ก ่
นิสิต, สถานที่, วัสดุอุปกรณ์, งบประมาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา และปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพอากาศ ภาระ
งานอื่นๆ ของนิสิต 2. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิต จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์ตรง นิสิตเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ดังนี้ 2.1 ความพอประมาณ นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่า 
และการใช้อย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 2.2 มี
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เหตุผล นิสิตเรียนรู้การใช้หลักการ และเหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ เพื่อวางแผน ตัดสินใจเลือก และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ ตามข้อมูลที่มีและได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ภายใต้แนวคิดที่
ว่า “ถ้านิสิตเป็นผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า...หรือไม่” 2.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นิสิตเรียนรู้การบริหาร
จดัการภายใต้เงือ่นไขทีม่ ีทัง้เวลา สถานที ่และกำาลงัคน การเรยีนรูสิ้ง่ต่างๆ ผา่นการลงมอืปฏบิตัอิยา่งมี
ความหมาย และมีความสุข นิสิตเกิดการเรียนรู้หลักการและวิธีคิดที่จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอ
สถานการณท์ีแ่ตกต่างกนัออกไปได้ เปน็การสรา้งภมูคุ้ิมกนัทางความคดิใหน้สิติ ขยายไปสูผู่อ้ืน่ และสงัคม
ตอ่ไป 2.4 เง่ือนไขความรูแ้ละเงือ่นไขคณุธรรม ทุกการลงมอืปฏบิตัแิละทกุการเรยีนรูข้องนิสติยิง่มกีารทำา
ซ้ำาบอ่ยๆ กจ็ะเกดิความชำานาญ สง่ผลใหนิ้สติเปน็ผูร้อบรู ้มคีวามรอบคอบ และมคีวามระมดัระวงัในการ
ปฏิบติั โดยใชค้วามรูท้ีไ่ด้รบัจากการปฏบิตั ิทัง้จากประสบการณเ์ดมิและประสบการณใ์หมม่าประยกุตใ์ช้
เพ่ือแกไ้ขปญัหาในสถานการณต์า่งๆ ประกอบกบัการมีคณุธรรม จรยิธรรม ทัง้ความซือ่สัตยส์จุรติ ความ
อดทน ความเพียรพยายาม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความสามัคคี การตรงต่อเวลา 
การช่วยเหลือและการมีน้ำาใจต่อผู้อื่น

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้ นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง มีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม การปลูกพืชผักสวนครัว

Abstract
This research was aimed to make students majoring in early childhood education 

learn about the Sufficiency Economy Philosophy by integrating learning process through 
practicing planting vegetables and herbs, harvesting, processing products and selling the 
products at the CEECE farm. This case study include 104 students in total, 2 males students 
and 102 females students majoring in early childhood education in the second semester of 
academic year 2016, Mahasarakham university. The researcher integrated the learning with 
subjects in early childhood education field such as Story and literature for young Children,  
Thai languages and literacy for young children, Independent study in early childhood  
education and Early childhood education quality assurance. The research instruments were 
1) CEECE Farm area for practicing growing vegetables and herbs and 2) Self Reflection from 
the students. Data collection was conducted through three phases including 1) preparation 
2) process and 3) data collection. The researcher analyzed the content by describing and 
drawing conclusions from students opinions about the learning.

This research revealed: 1. Factors affecting success or barriers to learning include 
students, location, materials, budget, academic advisors and other factors such as climate 
and workloads of students. 2. Students majoring in early childhood education learn the 
Sufficiency Economy Philosophy through practicing at the CEECE farm. Students learn  
Sufficiency Economy Philosophy and knowledge as follows ; 2.1 Moderation: Students learn 
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to use the resources sufficiently. Students realize the value and use resources in order to 
maximize savings ; location, materials and budget. 2.2 Reasonableness: Students learn to 
apply the principles of reason and critical thinking to planning decisions and resolving issues 
arising from the implementation based on information that they have gathered and relies on 
the concept, “if students are consumers, will they buy the products from the shop or not?” 
2.3 Self-immunity: Students learn management skills in regards to time, place, and people. 
Students learn the skills through meaningful and joyful practices. Students learn the principles 
and methods that can be applied to different situations which strengthen self-immunity.  
As a result, they can extend the knowledge to others and society. 2.4 Knowledge condition 
and Moral condition: Students’ proficiency is reinforced through regular practice. By applying  
existing and new knowledge along with morality, ethics, honesty, endurance, perseverance,  
responsibility, unity, punctuality, and kindness to the practice ; students will become  
knowledgeable, self-aware, and attentive.

Keywords: Learning process, students majoring in early childhood education, sufficiency 
economy philosophy, moderation, self-reliance, knowledge condition, moral, 
backyard gardening

บทนำา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดำารสั ชีแ้นะแนวทางแกพ่สกนกิรชาวไทยมาตลอด
นาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 และได้พระราชทานต่อ
เนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำาแนวทาง
การแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำารงอยู่ได้
อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังในปี พ.ศ. 2537 
ซึ่งอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังคงขายายตัวใน
อตัราท่ีสูง แต่มีอตัราความเสีย่งอนัเนือ่งจากความ
โลภในจิตใจของบุคคลในสังคมที่มีมากเกิดขึ้นจน
เกินความพอดี และจากนั้นพระราชทานต่อมาทุก
ปีนับต้ังแต่ปี 2538-2540 จนกระทั่งได้อธิบาย
ความหมายอย่างชัดเจนไว้ใน ปี พ.ศ. 2542 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึง
แนวทางการดำารงอยูแ่ละการปฏิบตัขิองประชาชน
ใน ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้
ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและ
ภายใน ทัง้นีจ้ะตอ้งอาศยัความรอบรู ้รอคอบ และ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนการดำาเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรฐั นกัทฤษฎ ีและนกั
ธรุกจิในทกุระดับ ใหม้จีติสำานกึในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  
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ดำาเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”  
(สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 2553: 5 อ้างอิงจาก  
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช  
พิบูลสราวุธ, 2552: ง-จ, ฉลองภพ สังกร์กาญจน์  
และคณะ, 2552: 17) การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความต่อ
เนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
โดยยงัคงยดึหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง  
“สร้างสมดุลการพัฒนา” ให้บังเกิดผลในทาง
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนยิง่ขึน้ในทกุระดับ บนทางสายกลาง 
(สำานกังานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ, 2554: จ-ช) 

การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ความรู ้
ไม่ได้อยู่ที่ครูจะมาบอกผู้เรียนอีกต่อไป แต่ความ
รู้มีในทุกส่ือที่นำาเสนอทั้ง หนังสือ อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบอื่นๆ การจัดการเรียน
การก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ยึดครูเป็นหลัก
ไปเป็นการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้ เรียน เป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์ ความ
สนใจ ความสามารถ และบริบทสังคมที่ผู้เรียน
อาศัยอยู่ ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตาม
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน (McComds L. & 
Miller, 2007: 16 อ้างอิงจาก McComds L. & 
Whisler, 1997) 

จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความ

สำาคัญของการพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในอนาคตของครูปฐมวัยที่จะก้าวออก
ไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลและจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไป ให้ได้เรียนรู้และอยู่ร่วม
ในสังคมแห่งวัตถุนิยม เทคโนโลยีที่ก้าวเปลี่ยน
ไปอย่างรวดเร็วได้อย่างสมดุล และมีความสุข 
ภายใต้การน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้นิสิตเรียนรู้ 
ผ่านฝึกปฏิบัติการจริง จนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพแห่งบุคคลที่ศูนย์ความเป็น
เลิศทางการศึกษาปฐมวัย (Center of Excellent 
for Early Childhood Education: CEECE) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ซึง่มหีนึง่
ในศนูยก์ารเรยีนรูย้อ่ยทีน่สิติไดเ้ขา้ไปเรยีนรู ้คอื ไร่
ซีซี่ หรือ ซีซี่ฟาร์ม (CEECE Farm) ซึ่งจะมีพื้นที่
ให้นิสิตได้ปลูกพืชผัก สมุนไพร ดูแลรักษา เก็บ
ผลผลติ แปรรปูผลผลติ และการจำาหนา่ย โดยบรูณ
าการกบัรายวิชาทีผู่วิ้จยัรบัผดิชอบจัดการเรยีนการ
สอนนสิิตสาขาการศึกษาปฐมวัยช้ันปทีี ่1-4 ใหเ้กดิ
การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล ก่อเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัวเอง โดยใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งคำานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการนำาไปปฏิบัติ 
เพื่อให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ของนิสิตได้อย่างสมดุล 

วัตถุประสงค์ 
เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว

ขอบเขตของการวิจัย
1. กรอบเนื้อหาที่ศึกษาเป็นการส่งเสริม

การเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนสิิตสาขา



Journal of Education, Mahasarakham University 159 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

การศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการปลูกพืชผัก
สวนครัว

2. การเลอืกกลุม่ตัวอย่างเปน็แบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นนิสิตสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2558 ที่เรียนรายวิชาในสาขาการศึกษา
ปฐมวัยที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จำานวนทั้งหมด 
104 คน เป็นนิสิตชายจำานวน 2 คน และนิสิต
หญิง จำานวน 102 คน ได้แก่ 

 ชั้ นปีที่  1  รายวิ ช านิทานและ
วรรณกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย เป็นนิสิตหญิง 
จำานวน 18 คน

 ชั้นปีที่ 2 รายวิชาภาษาไทยและการ
รู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย เป็นนิสิตชาย จำานวน 
1 คน และเป็นนิสิตหญิง จำานวน 32 คน

 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาการศึกษาเอกเทศ
ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นนิสิตชาย จำานวน 1 คน 
และเป็นนิสิตหญิง จำานวน 24 คน

 ชัน้ปทีี ่4 รายวชิาการประกนัคณุภาพ
ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นนิสิตหญิง จำานวน 28 
คน

3. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 

 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการปลูกพืช
ผักสวนครัว

 ตัวแปรตาม คือ การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของนสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั

4. ระยะเวลาในการทำาวจิยั เริม่จากเดอืน
มกราคม 2559 – กันยายน 2559

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. พืน้ทีก่ารลงปฏบิตักิารปลกูพชืผกัสวน

ครัวที่บริเวณหลังอาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. การเขียนสะท้อนความคิด/ความรู้สึก 
(Self Reflection) ของนสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง หลงัสิน้สดุการดำาเนนิกจิกรรม

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการส่ ง เสริ มการ เ รี ยนรู้ ป รั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนิสิตสาขาการศึกษา
ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
ในครั้งนี้ได้ดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะเตรียมการ ระยะดำาเนินการ และระยะเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ก�รเตรียมก�ร

1.1 ศกึษาข้อมลู วางแผนการทำางานรว่ม
กนักบันสิติ โดยมอบหมายพืน้ทีร่บัผดิชอบใหน้สิติ
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- 4

1.2 การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของนิสิตชั้น
ปีที่ 1-4 โดยการบูรณาการกิจกรรมผ่านรายวิชาที่
ผูว้จิยัสอนภาคเรยีนที ่2/2558 ดงัภาพที ่1 ความ
รับผิดชอบ (CEECE Farm) 
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- ชั้นปีที่ 1 วิชา นิทานและวรรณกรรม
สำาหรับเด็กปฐมวัย รับผิดชอบปลูกผักในยาง
รถยนต์ 3 ล้อ บริเวณหมายเลข 1 ในแผนภาพ 4 
แลว้บนัทึกผลการปลูก การเจรญิเตบิโต เพ่ือนำาไป
สูก่ารเชือ่มโยงใหน้สิติฝกึการใช้ภาษาในการสือ่สาร 
การแต่งเรื่องราว/นิทาน ที่จะเป็นพื้นฐานของการ
สร้างนิทานในรายวิชา

- ช้ันปีที่ 2 วิชา ภาษาไทยและการรู้
หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย รับผิดชอบปลูกพืช
บริเวณ หมายเลข 2 ในแผนภาพ 1 และเรือนเก็บ
อปุกรณ์ของไร่ CEECE Farm เมือ่นสิติปลกูพืชผัก
แล้ว เชื่อมโยงสู่รายวิชาที่เรียน จะนำาไปออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาให้เด็กปฐมวัยได้
อย่างไร

- ชัน้ปทีี ่3 วชิา การศกึษาเอกเทศทางการ
ศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบพ้ืนท่ีรอบๆ หลังคาไร่ 
CEECE Farm บริเวณหมายเลข 3 ในแผนภาพ 
1 โดยให้นำาดอกอัญชันท่ีได้ปลูกใน ภาคเรียนท่ี 
1/2558 แล้วนัน้จะนำามาคิด ออกแบบเพ่ือแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำาหน่ายโดยไม่ซ้ำากันในแต่ละ
ครั้งได้อย่างไร

- ชั้นปีที่ 4 วิชา การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบพื้นที่รอบๆ ไร่ 
CEECE Farm บริเวณหมายเลข 4 ในแผนภาพ 
1 และทำาหนา้ทีต่ัง้เกณฑใ์นการตรวจสอบคณุภาพ
ผลผลิตของไร่ CEECE Farm ในแต่ละครั้งที่
จำาหน่าย เพื่อฝึกออกแบบและประเมินคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเชื่อมโยงความรู้จากรายวิชา
โภชนาการที่เรียนและเป็นพื้นฐานกระบวนการ
คิดของการเรียนรู้ในรายวิชาการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาปฐมวัย

1.3 นิสิตแต่ละช้ันปีจะร่วมกันออกแบบ
วา่จะทำาอะไรกบัพืน้ทีร่บัผดิชอบ วางแผนงาน และ
มอบหมายหน้าที่ให้เพื่อนในชั้นปี โดยมีเงื่อนไขใน
การดำาเนินงานจะต้องนำาผลผลิตออกจำาหน่ายใน
ทุกๆ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตลอดภาคการ
ศึกษา จำานวน 4 ครั้ง ได้แก่ สิ้นเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ซึ่งจำาหน่ายให้
บุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ และหักกำาไร
จากการจำาหน่ายให้ไร่ CEECE Farm ร้อยละ 20 
เพือ่ใช้ในการบำารงุรกัษาสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ และ
จัดหาวัตถุดิบเพื่อดำาเนินการในครั้งต่อไปในการ
ปลกูและจำาหนา่ยผลผลติ โดยมงีบประมาณในการ
ดำาเนนิการและบริหารจดัการชัน้ปลีะ 1, 000 บาท 

7 

 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ 
  1.1 ศึกษาขอมูล วางแผนการทํางานรวมกันกับนิสิต โดยมอบหมายพ้ืนที่
รับผิดชอบใน ไรซีซี่ หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm) ใหนิสิตตั้งแตชั้นปที่ 1- 4 

1.2 การแบงพ้ืนที่รับผิดชอบของนิสิตชั้นปที่ 1-4 โดยการบูรณาการกิจกรรมผาน 
รายวิชาที่ผูวิจัยสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ดังนี้ 

แผนภาพ 1 ความรับผิดชอบ ไรซีซี่ หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ชั้นปที่ 1 วิชา นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย รับผิดชอบปลูกผักในยาง
รถยนต 3 ลอ บริเวณหมายเลข 1 ในแผนภาพ 4 แลวบันทึกผลการปลูก การเจริญเติบโต เพ่ือ
นําไปสูการเชื่อมโยงใหนิสิตฝกการใชภาษาในการสื่อสาร การแตงเรื่องราว/นิทาน ที่จะเปน
พ้ืนฐานของการสรางนิทานในรายวิชา 
 - ชั้นปที่ 2 วิชา ภาษาไทยและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย รับผิดชอบปลูกพืชบริเวณ 
หมายเลข 2 ในแผนภาพ 1 และเรือนเก็บอุปกรณของ ไรซีซี่ หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm) เมื่อ
นิสิตปลูกพืชผักแลว เชื่อมโยงสูรายวิชาที่เรียน จะนําไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาให
เด็กปฐมวัยไดอยางไร 
 - ชั้นปที่ 3 วิชา การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบพ้ืนที่รอบ ๆ หลังคา 
ไรซีซี่ หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm) บริเวณหมายเลข 3 ในแผนภาพ 1 โดยใหนําดอกอัญชันที่
ไดปลูกใน ภาคเรียนที่ 1/2558 แลวนั้นจะนํามาคิด ออกแบบเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือ
จําหนายโดยไมซ้ํากันในแตละครั้งไดอยางไร 
 - ชั้นปที่ 4 วิชา การประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบพ้ืนที่รอบ ๆ ไรซีซี่ 
หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm) บริเวณหมายเลข 4 ในแผนภาพ 1 และทําหนาที่ตั้งเกณฑในการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของ ไรซีซี่ หรือซีซี่ฟารม (CEECE Farm) ในแตละครั้งที่จําหนาย เพ่ือ
ฝกออกแบบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งเชื่อมโยงความรูจากรายวิชาโภชนาการที่เรียน

 

หองเก็บอุปกรณ 

หลังคาอัญชนั 

ยางรถยนต 1 

2 3 4 

ภาพที่ 1 CEECE Farm
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ระยะที่ 2 ก�รดำ�เนินก�ร 

2.1 ดำาเนินการพัฒนาตามแนวทางที่
ได้ร่วมกันออกแบบร่วมกับนิสิต โดยระหว่าง
การดำาเนินงานจะติดตามการทำางานของนิสิต 
ประชาสมัพนัธก์จิกรรม สือ่สารงาน ผ่านแฟนเพจ 
(Fan page) ของไร ่CEECE Farm (https://www.
facebook.com/CEECEFarm/) 

2.2 เชิญชวนให้บุคลากรในคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาร่วม
กิจกรรมกับนิสิต มาอุดหนุนสินค้าของนิสิต และ
มาเรียนรู้ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักสวน
ครัวที่นิสิตปลูกที่ไร่ CEECE Farm ผ่านเฟซบุ๊ก 
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (https://www.facebook.com/
groups/163030060413006/) 

ระยะที่ 3 ระยะเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ประเมินผลการการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตที่เป็น กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้นิสิตเขียนสะท้อนความคิด/ความ
รู้สึก (Self Reflection) ของตนเองจากการดำาเนิน
ปฏิบัติการที่ไร่ CEECE Farm

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา โดยการบรรยายและสรุปข้อคิด
เห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านการฝึกปฏิบัติการที่ไร่ CEECE Farm 

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใ ช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขา
การศึกษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ไดร้บัประสบการณท์ีห่ลากหลายจาก
การลงมือปฏิบัติการปลูก การดูแลรักษา การเก็บ

ผลผลิต การแปรรูป และการจำาหน่ายผลผลิตที่ไร่ 
CEECE Farm พบว่า 

1. ปัจจัยส่งผลกระทบกับความสำาเร็จ/
อุปสรรคของการเรียนรู้ของนิสิต ได้แก่

1.1 นิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญมากในการ
ส่งผลความสำาเร็จของงาน หากนิสิตมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการวางแผนงาน และดำาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้ ก็จะส่งผลให้เกิดความสำาเร็จ ใน
งาน ซึ่งต้องอาศัยตั้งแต่การร่วมมือกัน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ออกแบบ วางแผน และร่วมกัน
ดำาเนินการ ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจ ยอมรับ
ฟงัความคิดเหน็ซึง่กันและกัน เมือ่เกิดปญัหาพรอ้ม
ทีจ่ะหาทางแกไ้ขอยา่งสรา้งสรรค ์เรยีนรูซ้ึง่กันและ
กัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน 

1.2 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 
เป็นส่วนช่วยในการอำานวยความสะดวกของการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้
สิ่งอำานวยความสะดวกที่มี

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำาแนะนำา 
ชีแ้นะ ตดิตามผลการดำาเนนิงาน พรอ้มทีจ่ะอำานวย
ความสะดวกแก่นิสิต ให้กำาลังใจในการทำางาน 
และทำางานรว่มกบันสิติ เพือ่จะไดเ้หน็ปญัหา และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น การฟังเสียงสะท้อนจาก
นิสิต เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์
ความรู้ต่างๆ แก่กันและกัน 

1.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุ เชน่ สภาพอากาศทีร่อ้นจดั การมกีจิกรรม
ต่างๆ ทั้งของทางสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย 
ที่กระทบต่อแผนการดำาเนินงาน ก็ใช้วิธีการปรับ
แก้ไขตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม เพื่อ
เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่การดำาเนินงาน

2. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนิสิต จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์ตรงที่ไร่ CEECE Farm จึงส่งผลให้
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นิสิตเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความสุข ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เกดิการพัฒนาการ
เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

2.1 ความพอประมาณ นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการ การบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้มาให้เกิดผลกำาไร และการแบ่ง
สัดส่วนรายได้ที่หามาได้ มีคุณภาพ ราคาเหมาะ
สม เห็นคุณค่าและความสำาคัญของเงิน กว่าจะหา
มาได้ต้อง แลกมาด้วยความพยายาม อดทน และ
ความเหนด็เหนือ่ย ทำาใหนิ้สติตระหนักได้วา่ต้องใช้
จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดภาระของ
ครอบครัวอีกทางด้วย 

2.2 มเีหตุผล การเรียนรูจ้ากการลงปฏบัิติ
ท้ังการเลือกชนิดพืชที่จะปลูก การเลือกพ้ืนที่ที่
เหมาะสมแก่การปลูก ทำาให้นิสิตเรียนรู้ที่จะหา
ข้อมูลต่างๆ มาใช้เพื่อตัดสินใจดำาเนินการอย่างมี
หลักการและเหตุ ฝึกการคิดไตร่ตรอง พิจารณา
ถึงผลที่จะเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้ต้นทุนที่มีทั้ง
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ พื้นที่ ที่จะสามารถสร้าง
ผลกำาไร/ขาดทุน เมื่อนำาผลผลิตออกจำาหน่าย
การออกแบบการนำาเสนอผลผลิตที่น่าสนใจ เป็น
ท่ีต้องการของผู้บริโภค ทั้งคุณภาพ ราคา และ
ทุกขั้นตอนการผลิตปลอดสารพิษ ถูกสุขอนามัย 
ภายใต้แนวคิดที่ให้นิสิต “ถ้าเป็น ผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้า...หรือไม่”

2.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เรียนรู้การ
บริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขที่มี ทั้งเวลา สถานที่  
และกำาลังคนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย 
และมคีวามสขุ นสิติจะได้เรยีนรูห้ลกัการและวธิคีดิ
ทีจ่ะสามารถนำาไปประยกุตใ์ช้เมือ่เจอสถานการณ์
ท่ีแตกต่างกันออกไปได้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางความคิดให้นิสิต เมื่อมีความคิดที่ดีใช้ให้เกิด

ประโยชน ์ถกูกาลเทศะ แลว้กจ็ะนำามาซึง้ภมูคิุม้กนั
ในตวั ขยายออกไปสูผู่อ่ื้น และสงัคมตอ่ไป โดยเริม่ที ่ 
ตวันสิติกอ่น อนัไดแ้ก ่การวางแผนการทำางาน คดิ
วิเคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็น เรียนรู้การแก้
ปัญหา ยอมรับข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา เรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขจากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ยอมรบัฟังความคดิ
เหน็ของผูอ้ืน่ ยอมรบัความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
เกิดการปรับตัวเข้าหากันในการทำางาน เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ชื่นชมตนเอง/ 
ผู้อื่นและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ ์สามารถควบคมุอารมณข์องตนเองใน
สถานการณต์า่งๆ เรยีนรูก้ารสรา้งปฏสิมัพนัธแ์รก
พบกบัผูอ้ืน่ทีไ่มเ่คยรูจ้กัมากอ่น ท้ังการใชภ้าษาพดู
สื่อสารและภาษาท่าทาง เกิดความรัก ความรู้สึก
เป็นเจ้าของต่อพื้นที่ไร่ CEECE Farm ทำาให้นิสิต
ตระหนักถึงการพัฒนา การดูแล และรักษาสถาน
ที่ของตนเอง เพื่อส่วนรวม อันจะเป็นพื้นฐานของ
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของนิสิตเพื่อใช้ในการดำาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

2.4 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ทุก
การลงมือทำาและทุกการเรียนรู้ ยิ่งมีการปฏิบัติ
บ่อยครั้งก็จะเกิดความชำานาญ ส่งผลให้นิสิตเป็น 
ผูร้อบรู ้มคีวามรอบคอบรอบคอบ และระมดัระวงั 
โดยใช้ความรู้ท่ีได้รับท้ังจากประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่มาปรับใช้ รวมไปถึงเงือ่นไขของ
คุณธรรม ทุกๆ เหตุการณ์ ทุกๆ ประสบการณ์
ที่นิ สิตได้ รับจะส่งผลให้นิ สิตเกิดการเรียนรู้ 
สถานการณ์ ท่ีหลากหลาย พบเจอผู้อ่ืนมากมาย 
ก่อเกิดการเรียนรู้คุณธรรมในใจของสิต แม้เป็น
เพียงกิจกรรมเล็กๆ ก็สามารถสร้างพื้นฐานที่
สำาคัญแห่งความเป็นครูของนิสิตต่อไปได้ อาทิ 
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะ อดทน เพียร
พยายาม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ การตรงต่อ
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เวลา การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการมีน้ำาใจ
ต่อกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใ ช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สาขา
การศึกษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
จากการลงมือปฏิบัติการปลูก การดูแลรักษา การ
เก็บผลผลิต การแปรรูป และการจำาหน่ายผลผลิต 
ท่ีไร ่CEECE Farm ผูว้จิยัขออภปิรายผลการศกึษา
วิจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความสำาเร็จ/
อุปสรรคของการเรียนรู้ของนิสิต ได้แก่

1.1 นิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญมากในการ
ส่งผลความสำาเร็จของงาน หากนิสิตมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการวางแผนงาน และดำาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้ ก็จะส่งผลให้เกิดความสำาเร็จ ใน
งาน ซึ่งต้องอาศัยตั้งแต่การร่วมมือกัน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ออกแบบ วางแผน และร่วมกัน
ดำาเนินการ ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจ ยอมรับ
ฟงัความคิดเหน็ซึง่กันและกนั เมือ่เกิดปญัหาพรอ้ม
ที่จะหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน ซึ่งมี
ความเห็นที่สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ (2557: 10) ได้นำาเสนอเกี่ยวกับการ
สอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ว่าครูต้องใช้ให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคม โดยหากจิกรรมเพ่ือสรา้งความสามารถของ
ผู้เรยีนในรปูแบบการทำางานตามลำาพังและรว่มทำา
กับเพื่อนๆ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำางานด้วย
ตนเอง รู้จักช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งได้ทำางานร่วม
กับผู้อื่น เป็นการฝึกการยอมรับ ความคิดเห็นของ
คนอื่นๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องนำาเอาวิธีการเรียนรู้น้ี

ตดิตวัไปเรยีนรูต้ลอดชวีติ สอดคลอ้งกบั สนัต ิบญุ
ภริมย ์(2557ก: 120) ทีน่ำาเสนอว่า การเรยีนรู ้คอื
การไดร้บัความรูด้ว้ยวธิกีารตา่งๆ ของแตล่ะบคุคล
นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความ
ชำานาญ ทัศนคติ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
และมีความสอดคล้องกับ ทวีป อภิสิทธิ์ (2556: 
32-35) อธิบายถึงกระบวนการเรียนการสอนว่า
จะต้องให้ผู้เรียน เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็น 
กลุม่ การฟงัอยา่งมวีจิารณญาณ การทำางานอยา่ง
มแีผนและเปน็ระบบ การบรหิารการเงนิ ตลอดถงึ
การเรยีนรูวิ้ธคีดิ “คดิเปน็” ใช้ความรอบคอบในการ
คิดและตัดสินใจในการทำางาน เพื่อให้งานบรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้ 

1.2 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 
เป็นส่วนช่วยในการอำานวยความสะดวกของการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภาย
ใต้สิ่งอำานวยความสะดวกที่มี ซึ่งมีความเห็นที่
สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสุข (2557: 134) ได้อธิบายถึงการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญว่า เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถถา่ยโยงความรู ้นำาความรูไ้ปใชไ้ด ้เนน้การ
ผสานสาระการเรียนรู้หรือเน้นบูรณาการค้นคว้า
จากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งแหล่งความรู้ที่มี
ชีวิตและแหล่งความรู้ที่ไม่มีชีวิต สามารถพัฒนา
ปัญญาหลากหลายด้าน โดยผู้สอนต้องมีการ
ส่งเสริมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอำานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมี ความสอดคล้องกับ ลักขณา  
สริวัฒน์ (2557: 234-237) ได้นำาเสนอว่า สภาพ
แวดล้อมเปน็ปจัจยัหนึง่ในหลายปจัจยัทีส่ง่เสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ควรจัดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้  
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หลากหลาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสม ซึ่งมีความจำาเป็นสำาหรับผู้เรียน
ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงจาก
กิจกรรมต่างๆ จนทำาให้เกิดทักษะ และ ความ
ชำานาญ

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำาแนะนำา 
ชีแ้นะ ตดิตามผลการดำาเนนิงาน พรอ้มทีจ่ะอำานวย
ความสะดวกแก่นิสิต ให้กำาลังใจในการทำางาน 
และทำางานร่วมกับนิสิต เพ่ือจะได้เห็นปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น การฟังเสียงสะท้อน
จากนิสิต เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์ความรู้ต่างๆ แก่กันและกัน ซึ่งมีความเห็น
ที่สอดคล้องกับ วิเชียร ไชยบัง (2556: จ, 6) ที่
ได้นำาเสนอว่าในยุคปัจจุบันและในช่วงเวลาท่ีเรา
กำาลังจะก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 การเป็นครูกับ
ศิษย์จึงมีความหมายท่ีย่ิงใหญ่กว่าน้ัน เพราะครู
กับศิษย์มิใช่ผู้ที่ทำาหน้าที่ให้และรับอีกต่อไป แต่
ครูกับศิษย์ควรจะเป็นผู้ ท่ีร่วมกันวางแผนและ
ออกแบบการเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วยความสมัครใจ 
และตระหนักในคุณค่าของความรู้ตลอดจนการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ครูผู้ที่มีวุฒิภาวะ
จะเข้าใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดแม้ว่าต้องการ
น้ำาเพียงปัจจัยเดียวในการงอก แต่ทว่าเมล็ดพันธ์
ก็ต้องการเวลาในการงอก หรือเวลาในการแตก
ใบแต่ละใบไม่เท่ากัน สอดคล้องกับ ทวีป อภิสิทธิ์ 
(2556: 30-31) อธบิายถงึการสอนไวว้า่ การสอน
ผู้เรยีนในยคุปจัจบุนัไมไ่ด้สอนใหค้นมคีวามรูเ้พียง
อย่างเดียว แต่มุ่งสอนคนให้รู้จักคิดเป็น ทำาเป็น  
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง สามารถอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ผา่น
การใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น คนที่มีความรู้ความ
ชำานาญ กิจกรรม และการเรียนรู้ทางสังคม

1.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุ เชน่ สภาพอากาศทีร่อ้นจดั การมกีจิกรรม
ต่างๆ ทั้งของทางสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย 

ที่กระทบต่อแผนการดำาเนินงาน ก็ใช้วิธีการปรับ
แก้ไขตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม เพื่อ
เอ้ือประโยชน์สูงสุดแก่การดำาเนินงาน แอมโบรส  
เอ. และคณะ (Ambroa A. et al, 2556: 31, 
212) ได้นำาเสนอว่า การพัฒนาในปัจจุบัน
ของนิสิต/นักศึกษามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บรรยากาศทางสังคม อารมณ์ และทางสติปัญญา
ของรายวิชา ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ดังกล่าวนี้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ แม้ว่าเราไม่สามารถ
ควบคุมผลกระทบต่างๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ได้ แต่เราสามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนไป
ในทางที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยได้ 
พบว่า ปัจจัยส่งผลกระทบกับความสำาเร็จ/
อุปสรรคของการเรียนรู้นั้นมีทั้ง นิสิต สถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ปจัจยัอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ และ
คณะ (2557: 1-2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการเรียนรู้แบบ
โครงงานและแบบฐานเข้าด้วยกัน ทำาให้ได้รูป
แบบการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำาให้ศูนย์เรียน
รู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีง มรูีปแบบการเรยีนรูท้ีมี่ประสิทธภิาพ การ
เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยการบรูณา
การการเรยีนรูแ้บบโครงงานและแบบฐาน มวิีธกีาร
ดังนี้คือ 1) บูรณาการหัวข้อโครงงานหัวข้อเนื้อหา
อาชพีเขา้ดว้ยกนั โดยใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นหลักคิด ใช้หลักความมีเหตุผล 
มาคิด วิเคราะห์ วางแผน ที่จะนำามาใช้เรียนใช้
สอนโครงงานและเนื้อเรื่องที่จะสอนต้องคำานึงถึง
วถิชีวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 2) บูรณาการการกำาหนดจุดมุ่งหมาย 
การวิเคราะห ์การวางแผน และการเตรยีมอปุกรณ์
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เข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นหลักคิด โดยคำานึงถึงความพอประมาณ 
ความพอเหมาะพอดี และการใช้อุปกรณ์ในท้อง
ถิ่น 3) บูรณาการการดำาเนินการศึกษาและการ
แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด โดยเน้นให้ 
ผู้เรียนได้รับความรู้ มีคุณธรรม 4) บูรณาการ
การนำาเสนอผลงานและประเมินผลหรือวัดผล
เข้าด้วยกัน โดยยึดหลักภูมิคุ้มกันของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือเตรยีมรบัมอืกบัปญัหาหรอื
สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า 

2. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนิสิต จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์ตรงที่ไร่ CEECE Farm จึงส่ง
ผลให้นิสิตเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความ
สุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการนำาไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติ ซึ่งมีความเห็นที่สอดคล้อง
กับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข  
(2557: 44, 134) ได้อธิบายถึงการเรียนรู้ว่า 
การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวร 
หรือมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำาความรู้
ไปใช้ได้ สามารถถ่ายโยงความรู้สู่ชีวิตจริงได้ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่มีความหมาย กล่าวคือ การ
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเพื่อสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น โดยใช้
ทักษะการคดิ และกระบวนการคิดเปน็เครือ่งมอืใน
การสรา้งองคค์วามรู ้ทักษะกระบวนการทีผู่เ้รยีนใช้
เพือ่สรา้งความรูน้ัน้ คอื 1) กระบวนทางปญัญา คอื 
การคิดและกระบวนการคิด 2) กระบวนการทาง
สังคม คือ กระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม ทำางาน
เป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์กัน เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดำารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบั
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าว
ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ และขณะเดียวกันต้องเสริม
สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งทางด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 
2550: 10-11) การพึ่งตนเอง คือ เป้าหมาย
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีพระบรม-ราชโองการและพระ
ราชดำารัสเกี่ยวกับหลักการพึ่งตนเอง ได้แก่ พึ่ง
ตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคม พึ่งตนเอง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองทางเทคโนโลยี 
และพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ สามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเองในระดับเบื้องต้น โดยใช้หลักการ 3 ห่วง 
2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ส่วน 2 เงื่อนไข คือ 
ความรูแ้ละคณุธรรม (สมศกัดิ ์อมรสริพิงศ,์ 2551: 
101 ; รงค ์ประพนัธพ์งศ,์ 2550: 38) ซึง่จากการ
ศกึษาของผูว้จิยัพบวา่ นสิติเกดิการเรยีนรูต้ามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

2.1 ความพอประมาณ นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการ การบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้มาให้เกิดผลกำาไร และการแบ่ง
สดัสว่นรายได้ทีห่ามาได ้มคีณุภาพ ราคาเหมาะสม  
เห็นคุณค่าและความสำาคัญของเงิน กว่าจะหามา
ได้ต้องแลกมาด้วยความพยายาม อดทน และ
ความเหนด็เหนือ่ย ทำาใหนิ้สติตระหนกัไดว้า่ต้องใช้
จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดภาระของ 
ครอบครัวอีกทางด้วย สอดคล้องกับ สมศักดิ์  
อมรสิริพงศ์ (2551: 101) ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
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เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น 
การผลติและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดับพอประมาณ 
และสอดคล้องกับ สมพร เทพสิทธา (2549: 21)  
นำาเสนอวา่ เศรษฐกจิพอเพียงเนน้ทีจ่ติใจทีรู่จ้กัพอ 
คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีใน
สิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัว
เอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจ ที่มั่นคง โดยเริ่ม
จากใจทีรู่จ้กัพอ เปน็การปฏิบตัติามทางสายกลาง
หรือมัชฌิมาปฏิปทา

2.2 มเีหตุผล การเรียนรูจ้ากการลงปฏบัิติ
ท้ังการเลือกชนิดพืชที่จะปลูก การเลือกพ้ืนที่ที่
เหมาะสมแก่การปลูก ทำาให้นิสิตเรียนรู้ที่จะหา
ข้อมูลต่างๆ มา ใช้เพื่อตัดสินใจดำาเนินการอย่าง
มีหลักการและเหตุ ฝึกการคิดไตร่ตรอง พิจารณา
ถึงผลที่จะเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้ต้นทุนที่มีทั้ง
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ พื้นที่ ที่จะสามารถสร้าง
ผลกำาไร/ขาดทุน เมื่อนำาผลผลิตออกจำาหน่าย
การออกแบบการนำาเสนอผลผลิตที่น่าสนใจ เป็น
ท่ีต้องการของผู้บริโภค ทั้งคุณภาพ ราคา และ
ทุกขั้นตอนการผลิตปลอดสารพิษ ถูกสุขอนามัย 
ภายใต้แนวคิดที่ให้นิสิต “ถ้าเป็น ผู้บริโภคจะ
ซื้อสินค้า...หรือไม่” เป็นการเรียนรู้การใช้เหตุผล
ต่างๆ เพื่อนำามาประกอบการบริหารและจัดการ
กับทรพัยากร หรอืผลผลติทีม่ ีซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กับ สันติ บุญภิรมย์ (2557ข: 3, 4) ได้อธิบายถึง
การบริหารและการจัดการว่า การบริหารเป็นการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการนำาทรัพยากรทางการ
บริหารมาทำางานตามกระบวนการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และการจดัการ คือ 
กิจกรรมที่ผู้ดำาเนินการได้ทำางานโดยอาศัยบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ มาใช้ในการทำางานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย อันได้แก่ การวางแผน การจัดการ 
การนำาและการควบคุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง 

(2550: 13-14) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจะ
สามารถเข้าถึงความพอเพียงที่เป็นการดำาเนินไป
ในทางสายกลางได้นั้น ต้องอาศัยการประมาณ
อย่างมีเหตุผล และอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
เกิดความพอดีพอเหมาะในการประพฤติปฏิบัติ
ต่างๆ โดยถ้าหากสามารถสร้าง “เหตุ” ได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง “ผล” แห่งความเจริญงอกงามก็
จะเกิดตามมาในสัดส่วนที่สัมพันธ์พอดีกับ “เหตุ” 
นั้นๆ เสมอ

2.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เรียนรู้การ
บริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขที่มี ทั้งเวลา สถานที่  
และกำาลังคน มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย 
และมคีวามสขุ นสิติจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการและวิธคีดิ
ทีจ่ะสามารถนำาไปประยกุตใ์ชเ้มือ่เจอสถานการณ์
ที่แตกต่างกันออกไปได้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางความคิดให้นิสิต และเมื่อมีความคิดที่ดีใช้
ให้เกิดประโยชน์ ถูกกาลเทศะ แล้วก็จะนำามาซึ้ง
ภมูคิุม้กนัในตวั และขยายออกไปสูผู่อ้ืน่ และสงัคม
ต่อไป โดยเริ่มที่ตัวนิสิตก่อน เช่น เรียนรู้การแก้
ปัญหา การวางแผนการทำางาน คิดวิเคราะห์ ร่วม
แสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น เมื่อทำาจนประสบผลสำาเร็จได้ จะก่อให้
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ชื่นชม
ตนเอง/ผู้อื่นและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น 
ยอมรบัขอ้ผดิพลาดทีส่ามารถเกดิข้ึนไดต้ลอดเวลา 
และเรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อทำาซ้ำาๆ บ่อยๆ ก็
จะเกิดความรัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อพื้นที่ไร่ 
CEECE Farm ที่นิสิตได้ลงไปปลูกผัก สมุนไพร 
ดูแล และเก็บผลผลิตมาจำาหน่าย ทำาให้นิสิต
ตระหนักถึงการพัฒนา การดูแล และรักษาสถาน
ที่ของตนเอง เพื่อส่วนรวม มีความสอดคล้องกับ 
กิลเบิร์ท (Gilbert, 2013: 115) ได้อธิบายถึงการ
มแีรงบนัดาลใจในตนเอง เพียงแคค่นเราสามารถมี
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รอยยิ้ม หัวเราะ และมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งๆ ต่าง 
ก็จะเป็นพลังผลักดันให้สามารถปฏิบัติสิ่งต่างๆ 
ได้อย่างมีความสุข และประสบผลสำาเร็จในงานที่
ทำาได้ เพียงแค่มีแรงบันดาลใจที่ดีเป็นแรงผลักดัน 
สอดคล้องกับแอมโบรส เอ. และคณะ (Ambro.  
et al, 2556: 30) ได้นำาเสนอว่า แรงจูงใจของ
นิสิต/นักศึกษากระตุ้นให้เกิด ช้ีนำา และเกื้อกูล
การกระทำาเพื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ สุนัย 
เศรษฐ์บุญสร้าง (2550: 13-14) ได้อธิบายว่า 
ถ้าสามารถพัฒนาตามทางสายกลางไปสู่ความ
เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นเป็นลำาดับขั้นได้แล้ว ผลที่
จะเกิดตามมาก็คือ การมีความแข็งแรงและระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน เหมือน
คนที่ออกกำาลังกายอย่างพอเหมาะ กินอาหารที่มี
คณุคา่อยา่งพอด ีร่างกายกจ็ะมคีวามแขง็แรง และ
เกดิระบบภมูคิุม้กนัตอ่โรคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ เปน็ตน้ 

2.4 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ทุกการ
ลงมือทำาและทุกการเรียนรู้ ย่ิงมีการทำาบ่อยคร้ัง
ก็จะเกิดความชำานาญ ส่งผลให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ 
มีความรอบคอบรอบคอบ และระมัดระวัง โดย
ใช้ความรู้ที่ได้รับท้ังจากประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่มาปรับใช้ ประสบการณ์ที่นิสิต
ได้รับจะส่งผลให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ สถานการณ์
ที่หลากหลาย พบเจอผู้อื่นมากมาย ก่อเกิดการ
เรียนรู้คุณธรรมในใจของนิสิต แม้เป็นเพียงกิจ
กรรมเล็กๆ ก็สามารถสร้างพื้นฐานที่สำาคัญแห่ง
ความเป็นครูของนิสิตต่อไปได้ ซึ่งมีความเห็นที่
สอดคล้องกับ วิเชียร ไชยบัง (2556: 15, 22-
23, 39) ที่ได้อธิบายว่า การสร้าง “ปัญญา” เป็น
งานที่ประณีตมากกว่าการสร้าง “ความรู้” ความรู้ 
ไม่ได้ทำาให้คนเรามีความสุขมากขึ้น คนจำานวน 
ไม่น้อยจมอยู่กับความทุกข์ จากแรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและการพยายามปรับตัวให้ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความรู้กลายเป็นเรื่องที่

ทำาให้เราสามารถช่วยคนอื่นได้ แต่ขณะเดียวกัน 
ความรู้อาจเป็นเครื่องมือที่ทำาให้เราหาประโยชน์
จากคนอื่นที่รู้น้อยกว่าได้เช่นกัน การมีความรู้ที่
ไมไ่ดไ้ปถงึปญัญาอาจจะสรา้งปญัหามากกวา่สรา้ง
ประโยชน ์การเรยีนรูเ้พือ่จดจำาประสบการณห์นึง่ๆ 
นัน้จำาเปน็ทีจ่ะไดเ้ชือ่มตอ่กบัความรูส้กึของผูเ้รยีน 
ประสบการณ์ที่จดจำามาเพียงเหตุการณ์เดียว 
อาจไม่ถึงความเข้าใจหรือนำาไปใช้ได้ แต่เมื่อผ่าน
หลายๆ ประสบการณ ์การเชือ่มโยงเปน็โครงสรา้ง
ความรู้และโครงสร้างความรู้สึกก็จะเกิดขึ้น องค์
ความรูท้ีเ่ชือ่มตอ่กบัความรูส้กึก็จะใชไ้ดจ้รงิเชน่กนั 
เปน็ชวิีตจรงิท่ีผสมผสานทกุอย่าลงตวั ซึง่คุณธรรม
กับความรู้จึงไม่ได้แยกชั้นกันอยู่

การนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับ
พฤติกรรมในทุกระดับ เป็นการนำาไปใช้เพื่อทาง
สายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรอบรู้และมีความรอบคอบ 
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้ 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และ
มีความเพียร (ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, 2552: 
49) ดังได้มี ผู้ศึกษาวิจัยในการจัดการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธ (2553: 
146-147) การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงในการจดัการเรียนการสอนระดบัปรญิญาตร ี 
เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกจิ พอเพยีงของนกัศกึษา และการประยกุต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ เรียน
การสอน ระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษาจำานวน 
373 คน และใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 11 
คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในแต่ละ
ด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางจนถึงระดับต่ำา 
โดยด้านภูมิคุ้มกันในตนท่ีดี ด้านภาพรวมของ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง ด้านความมีเหตุผล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ 
ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณธรรมและด้าน
ความพอประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความ
รู้ความเข้าใจในระดับต่ำา ในการประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเรียนการ
สอน พบว่าอาจารย์ผู้สอนนำาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการ
สอน วิธีการสอน กิจกรรม สนับสนุน สื่อการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยใน
ด้านความพอประมาณ อาจารย์ผู้สอนประยุกต์
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการวางแผนการสอน
เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสมดุล และมีความ
ลอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี รังสิภัทร์ และ 
อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า (2555) เพ่ือศึกษา
แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเพือ่การพฒันาตนเองและครอบครวัของนิสติ 
ประชากรที่ศึกษาคือนิสิตช้ันปี ที่ 2 คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จำานวน 32 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 01001311 (เศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555 ดำาเนินการวิจัยระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.
2556การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ตรวจ
สอบข้อมูลแบบ Triangular Techniques และผล
การวิจัยพบว่า 1) แนวทางการประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองโดย
การสร้างความพอดีให้ตนเอง ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เทคโนโลยี 2) แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพัฒนาครอบครัว โดย
การให้ความรัก ความสามัคคีในครอบครัว การ
จัดทำาและนำาบัญชีครัวเรือน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และการพึ่งตนเอง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตสาขา
การศึกษาปฐมวัย หากผู้ที่สนใจจะนำาไปใช้ในการ
พัฒนานิสิตสาขาอื่นๆ ครูผู้สอน เด็กปฐมวัย หรือ 
ปรับใช้กับชุมชุน และสังคม ควรปรับให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมของ
แต่ละพื้นที่

1.2 การเรียนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
จากการลงมือปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง จะส่งผล
ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย มีความสุข  
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
เพื่อน ครูผู้สอน และบุคคลอื่นที่อยู่แวดล้อม รู้จัก
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ ยอมรบัความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม ก่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน

1.3 การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ปลูกผัก 
สมุนไพรต่างๆ ด้วยตนเองตามชนิดและสายพันธุ์ 
ที่ร่วมกันเลือกกับเพื่อน นอกจากผู้เรียนจะได้รู้จัก
พชื สมนุไพรชนดินัน้ๆ แล้ว เมือ่นำาไปจำาหนา่ย ได้
เงินมา ส่งผลให้นิสิตหลายคนเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง เห็นคุณค่าของเงิน และเกิดการตระหนัก
ในการใชจ่้ายอย่างประหยดั เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ย
ของครอบครัว

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนิสิต
กลุ่มอ่ืน หรือกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ด้วยรูปแบบ 
วิธีการอื่นด้วย

2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาการของนิสิต
ทีไ่ดร้บัการพฒันา ทัง้กอ่นและหลงัการดำาเนนิการ
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2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
กลุ่มตัวอย่าง และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากไร่ 
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